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0. Vooraf 

 

Op 14 oktober brengt u als kiezer uw stem uit om te bepalen welke mensen de komende 

zes jaar uw stad of gemeente zullen besturen. Dat is een belangrijk moment want u 

bepaalt hiermee de richting waarin Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai 

evolueren. 

 

 

CD&V heeft 41 kandidaten. Stuk voor stuk betrokken 

inwoners die actief zijn in het verenigingsleven, die leven, 

werken, ondernemen en zich engageren in Sint-Niklaas. 

Zij staan klaar om van Sint-Niklaas een leefbare en 

levendige stad te maken. 

 

 

In aanloop naar de verkiezingen heeft CD&V zogenaamde 

‘ateliers’ georganiseerd. Dit waren workshops rond o.a. 

samenleven, cultuur, onderwijs, ruimtelijke planning, 

groenbeleid, mobiliteit, fietsveiligheid, landbouw en 

ondernemen. We luisterden en gingen in gesprek met 

experten, inwoners en beleidsmakers. Voortbouwend op 

ons werk van de voorbije jaren, op de vele contacten met 

inwoners, op de memoranda van lokale organisaties en 

raden kwamen we tot zeven wegwijzers om Sint-Niklaas 

beter te maken. 

 

 

We stellen ze graag aan u voor. 
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1. Sint-Niklaas: een stad op mensenmaat   

 

1.1. >> Aangename buurten >>  

 

CD&V kiest resoluut voor een stad en deelgemeenten op mensenmaat  Een huis kan alleen 

maar een thuis worden als het zich in een aangename buurt bevindt. Levendige buurten en 

wijken vormen er de ruggengraat van en de mens staat er centraal. We vertrekken hierbij van 

de 8-80-regel: wat goed is voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, is goed voor iedereen. Rond 

dit principe bouwen we onze publieke ruimte en onze mobiliteit op. 

 

o Werk, voorzieningen, zorg en sociale netwerken zijn steeds nabij. We investeren 

daarom in interactieve en duurzame buurten die letterlijk en figuurlijk zuurstof bieden. 

Dat betekent dat we inzetten op voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

 

o Kinderopvang in bouwblokken van grotere omvang of ingerichte speeltuintjes in een 

gezamenlijke tuin, maken projecten fris en aantrekkelijk voor jonge gezinnen.  

 

o Ook moet eraan gewerkt worden dat ouderen zich veilig en gerust in die openbare 

ruimtes kunnen bewegen. Een gedetailleerd ontworpen gelijkvloers met 

fietsenstalling, groenvoorziening, zitbanken, speeltoestellen, paden en 

parkeerruimte geven meerwaarde aan de publieke ruimte, waarvan de 

toegankelijkheid wordt bewaakt. 

 

 

1.2. >> Stadsontwikkeling vanuit inspraak met de buurt >> 

 

o De bevolkingsgroei in de stad vraagt om bijkomende woonontwikkelingen bij voorkeur 

binnen de bestaande bebouwde ruimte. Dit gaat steeds gepaard met een goede mix 

van functies en meer openbare en groene (speel)ruimte in de stad. Een ruimtelijke 

uitbreiding aan de rand van de stad gebeurt doordacht en enkel op een goede locatie. 

Dit wil zeggen dat de ontwikkeling aansluit bij de bestaande bebouwing en in de 

nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen. 

 

o Inspraak en samenspraak met de buurt. Het realiseren van 

stadsvernieuwingsprojecten en andere grootschalige nieuwbouwprojecten dient in 

overeenstemming te blijven een goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Dit vereist 
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“maatwerk” in respect met de buurt of wijk en met participatie van zijn bewoners 

(cfr. Het terecht protest van Kloosterland tegen het RUP Stationsbuurt Noord en de 

omgeving van het H. Heymanplein en de Nieuwe Molenstraat tegen het gebrek aan 

participatie door de buurt). Daarbij mag ook de meerwaarde die ontstaat bij de 

ontwikkeling van bv. meer bouwlagen niet louter geprivatiseerd worden door de 

eigenaar of projectontwikkelaar. De stad die via stedenbouwkundige voorschriften en 

verordeningen deze verdichting mogelijk maakt, moet een deel van deze meerwaarde 

kunnen recupereren door deze door de eigenaar/projectontwikkelaar te laten 

investeren in stadsontwikkeling en vergroting van groene ruimte ten voordele van de 

leefkwaliteit in de stad of wijk. 

 

 

1.3. >> Open ruimte >> 

 

o De stad en de dorpskernen worden ruimtelijk aantrekkelijk gemaakt. Dat stimuleert 

het wonen in de stad en in de kerngebieden van de deelgemeenten. Op deze manier 

blijft de open ruimte in de buitengebieden gevrijwaard.  

 

o De principes uit de lobbenstadstudie van 2014 worden opnieuw geëvalueerd en waar 

nodig geactualiseerd en aangepast aan de strategische krachtlijnen van het vast te 

stellen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De stad maakt haar eigen gemeentelijke 

ruimtelijk beleidsplan op zodat er juridische zekerheid komt voor alle betrokkenen. 

 

o Kansen voor transformatie (sloop, renovatie, hergebruik of herlokalisatie) worden 

benut om leegstand en verloedering tegen te gaan, open ruimte te herstellen en 

verdere lintbebouwing te vermijden. 

 

 

1.4.  >> Propere stad >>  

 

o De stad voert in samenwerking met MIWA intensieve campagnes om in de eerste 

plaats afval te vermijden en te beperken. 

 

o Om tot een nette omgeving te komen zet de stad de nodige instrumenten in ter 

bestrijding van overlast door zwerfvuil en sluikstorten. In eerste instantie draagt het 

verstandig inrichten van de openbare ruimte, het efficiënt inplanten van publieke 

vuilnisbakken en het regelmatig ruimen hiervan bij tot een propere stad. In het 

handhavingsbeleid blijft de GAS boete een geschikt sanctioneringsinstrument voor 

overtreders. We pleiten voor meer toezicht en strenge sancties voor sluikstorters. 

Naast sensibilisering bespoedigt dit een mentaliteitswijziging bij de bezoekers en 

bewoners van de stad. 
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o De geplande wijziging van de huisvuilophaling naar een systeem van gedifferentieerde 

tarifering (DIFTAR) (de vervuiler betaalt) is positief mits sociale correcties. Er dient ook 

rekening gehouden met de woonvormen in de binnenstad (vb. appartementen) die 

mogelijks een andere wijze van afvalverzameling vergen. Ook voor de aaneengesloten 

kleinere rijwoningen dient een specifieke regeling uitgewerkt te worden. Bv. 

ondergrondse afvalcontainers in de buurt van appartementsgebouwen. Bij 

nieuwbouwprojecten van groepswoningbouw en appartementen wordt dit in de 

omgevings-vergunning opgelegd ten laste van de projectontwikkelaar. 

 

 

1.5. >> Groene stad >>  

 

Net zoals in de centrumsteden Aalst, Hasselt, Mechelen en Roeselare heeft in Sint-Niklaas 

minder dan 65% van de inwoners toegang tot publiek groen binnen 400 m loopafstand. 

Onze stad heeft dus nood aan toegankelijk groen. 

 

Een doordacht groenbeleid verhoogt de leefkwaliteit in de stad en de dorpskernen.  

 

o Bij elke nieuwe aanleg van straten wordt waar mogelijk groen voorzien: bomen in 

plantvakken, groene pleintjes waar mogelijk,… (zie ook klimaatstad). Dit gebeurt op 

een doordachte manier met respect voor of in functie van de verkeersveiligheid.  

 

o In nieuwe stadsontwikkelingsprojecten wordt gekozen voor onderhoudsvriendelijk 

ecologisch groen. Voor bestaand groen in de publieke ruimte krijgen duurzame 

onderhoudstechnieken de voorkeur. 

 

o De stad ondersteunt een vrijwillige “buurtplantsoendienst”: via een buurtbudget van 

de stad onderhouden actieve en buurtbetrokken inwoners het buurtparkje (vb. een 

jaarlijkse  lentepoets) 

 

o Een nieuwe inrichting van de Grote Markt moet kwalitatiever en vooral groener. Een 

echte vergroening van de markt aan de kant van het stadhuis is mogelijk met behoud 

van een levendige  donderdagse markt en het behoud van een voldoende groot 

evenementenplein. Zo wordt de markt ook op andere dagen een aangename 

ontmoetingsplek. 

 

o Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen genieten van toegankelijk groen dichtbij de 

eigen buurt.  
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 In de Clementwijk een aaneengesloten stuk van 20 ha bos aanplanten zoals het 

oorspronkelijk de bedoeling was van het schepencollege is niet de beste oplossing voor 

toegankelijk groen. Wij pleiten ervoor om deze beoogde oppervlakte aan bos te 

spreiden over meerdere locaties. Ook de Gecoro (gemeentelijke raad van advies voor 

ruimtelijke ordening) en de landbouwraad hebben ondertussen in die zin advies 

uitgebracht.  

Wij zien zeven zoekzones: de Clementwijk, de drie grote stadslobben 

(Molenbeekvallei, Bolleakkergebied Olmenstraat, Klapperbeek & Spoor), Puitvoet, het 

Ster en Puivelde. Gespreide parkbossen zijn beter bereikbaar voor meer mensen, ook 

voor jonge gezinnen met kinderen en voor senioren. Ze zullen dus ook veel meer en 

makkelijker bezocht worden. Openbare parken en stadstuinen slaan in verhouding 

bovendien aanzienlijk meer CO2 op dan bossen en graslanden buiten of aan de rand 

van de stad.  

Uiteraard vergt dit overleg en inspraak met de buurt, de eigenaars en de 

landbouwraad. Dit is een meerjarenplan dat ook een kostprijs heeft want de eigenaars 

en gebruikers moeten een correcte vergoeding krijgen. Maar liever – en bovendien 

gezonder – een parkbos dan nieuwe lintbebouwing zoals door het schepencollege 

voorgesteld in de zogenaamde groene lobben.  

  

o Bij het geplande vertrek van AZ Nikolaas uit de stadskern dient zich een enorme 

opportuniteit aan om het stadspark uit te breiden en een grote groene long in de 

stadskern te realiseren. Deze kan hand in hand gaan met andere opportuniteiten: 

uitbreiding van de nabij gelegen scholen, mogelijkheden voor seniorenvoorzieningen  

maar ook woongelegenheid voor jonge gezinnen en kinderopvang.  

 

o De museumsite aan Zwijgershoek wordt een groene ontmoetingsruimte. Door het 

verbinden van het Mercatorpark met een heringerichte site Zwijgershoek komt er 

zuurstof in deze groenarme buurt. (zie ook cultuur) 

 

o Het Hendrik Heymanplein wordt een groene oase in de stad. In nauw overleg met de 

buurt (bewoners, handelaars en dienstverlening) wordt bekeken hoe deze groene 

opwaardering hand in hand kan gaan met een voldoende bereikbaarheid van 

dienstverlening en handelszaken en de leefbaarheid in de omliggende straten. (bib: zie 

cultuur) 

 

o Ook minder grootschalige projecten realiseren we in samenspraak met de buurt. Zo 

kijken we of we nieuwe parkjes kunnen ontwikkelen in de centrumstad of sommige 

bestaande parken kunnen uitbreiden.   
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1.6. >> Klimaatbestendige stadwijken >>  

 

Burgers moeten het klimaatbeleid in hun dagelijkse leven kunnen ervaren. We moeten grote 

betonvlaktes omvormen naar plaatsen met meer aandacht voor water, natuur en fiets. Door 

goed te isoleren en zelf hernieuwbare energie te oogsten bezorgen we de komende generaties 

een gezond klimaat en verlagen we vandaag al de energierekening.   

 

o In een klimaatstad is het fijn vertoeven: in alle straten moeten er, waar mogelijk, bomen 

of kleine grasperkjes komen. Alleen zo houden we de overdreven hitte weg en kunnen we 

leven in een aangename omgeving. Via het vergunningenbeleid verplichten we 

verdichtings- en stadsontwikkelingsprojecten om grotere groene ruimtes op te leveren 

dan vandaag. 

 

o Om periodes van droogte tegen te gaan stimuleren we burgers en bedrijven om het 

regenwater maximaal op te vangen. Daarnaast voorzien we meer spaarbekkens die 

verspreid zijn over het grondgebied. 

We geven steun en helpen iedereen die een stuk van hun verharding willen openbreken 

zodat de grond opnieuw meer kan ademen en regenwater kan infiltreren.  

 

o We steunen de inwoners maximaal zodat ze hun woning goed kunnen isoleren en voorzien 

van hernieuwbare energie. We geven ook laagdrempelige informatie hoe hieraan te 

beginnen of om aannemers uit de streek te contacteren. We stimuleren burgers en 

bedrijven om meer de fiets te gebruiken of elektrische wagens.  

 

o Volkstuinen hebben vele voordelen: je neemt gezonde voeding in eigen handen, je bent 

buiten en onder de mensen. Om de beeldkwaliteit te bewaken, moet er een visie zijn waar 

volkstuinen kunnen worden ingericht en waar niet. 

Stadstuinieren creëert een kans voor meer waardering bij de consument voor de zorg die 

tuinieren en landbouw vraagt. 

 

o Te lang hebben we lucht van matige kwaliteit ingeademd. Met een ambitieus actieplan 

rond luchtgezondheid nemen we maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan. 

Hiervoor vergroenen we maximaal de open ruimte zoals de Grote Markt, straten en 

pleinen (zie ook gezonde stad)  

 

o Windmolens plaatsen we bij voorkeur in industriegebieden, zoveel mogelijk weg van 

bewoning. We kijken of er mogelijkheden zijn om biomassa te gebruiken als hernieuwbare 

energie.  
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De stad geeft het goede voorbeeld en neemt een voortrekkersrol op: 

 

o Meten is weten. In het jaarverslag van de werking van de stad presenteren we een extra 

luik rond duurzaamheid met o.a. de jaarlijks CO2-uitstoot van gebouwen en 

verplaatsingen. Met als doelstelling om deze klimaatneutraal te krijgen tegen 2030. 

 

o Hiervoor maken we een plan met concrete timing om alle stadsgebouwen te isoleren, de 

fossiele brandstof te vervangen en te voorzien van zonnepanelen. Waar mogelijk laten we 

burgers investeren in de zonnepanelen zodat ze de opbrengst ook voor hun is terwijl de 

stad duurzamer wordt. We voorzien acties rond water en biodiversiteit voor alle 

gebouwen.  

 

o We vervangen op termijn alle dienstwagens op fossiele brandstof door elektriciteit die we 

zelf opwekken. We gaan onmiddellijk van start met dit project. De vervanging van 

technische voertuigen of speciale veiligheidsvoertuigen wordt stapsgewijs gedaan en in 

overleg met de diensten. 

 

o Ook op bestuursvlak nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo kan een klimaatbeleid 

alleen maar slagen als de overheid beter gaat samenwerken. Nu hebben we veel 

overheidsdiensten zoals de MIWA, Den Azalee, het regionaal landschap, sociale 

huisvestingsmaatschappijen,… die allen binnen hun eigen maatschappelijk doel werken. 

We willen hun beleid op elkaar afstemmen.  

 

o Er is een zeer sterke link met ruimtelijke ordening en klimaatverandering. Daarom 

vrijwaren we zoveel mogelijk open ruimte door middel van een nieuw gemeentelijk 

ruimtelijk beleidsplan.  

 

 

1.7. >> Duurzame landbouw >>  

 

Onze land- en tuinbouwers hebben niettegenstaande de vele zorgen in hun sector een 

terechte beroepsfierheid. 

 

o Een degelijke ruimtelijke planning impliceert een open ruimte buffer rondom de stad 

waarin landbouw een belangrijke plaats inneemt. De resterende landbouwruimte aan de 

rand van de stad en in de deelgemeenten moeten we zo goed mogelijk juridisch 

beschermen zodanig dat de resterende land- en tuinbouwbedrijven zekerheid hebben.  

Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de landbouwraad. 
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o Het onderhoud van waterlopen, grachten en straatbermen in landelijke straten moet 

veel beter opgevolgd worden. Landelijke wegen moeten goed toegankelijk zijn voor 

moderne landbouwmachines. 

 

o De bedrijven die ook inzetten op korte keten moeten we bij de Sint-Niklase consument 

blijvend promoten. De “buurderij” is een initiatief dat inspirerend kan werken voor 

meerdere wijken.  

 

o Het stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie door op feestelijke activiteiten lokale 

producten aan te bieden.  

 

o Ruimte voor stadslandbouw en boerderijbezoeken voor schoolgaande kinderen en 

verenigingen kunnen bijdragen tot kennis en waardering van de sector. Ook de 

plaatselijke landbouwschool heeft hierbij een belangrijke functie. 
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2. Sint-Niklaas: Gezonde en zorgzame stad  

 

“Een goede gezondheid”, we wensen het elkaar telkens weer bij de start van een nieuw jaar. 

Hoe belangrijk gezondheid is, weet je pas wanneer jij of iemand in je omgeving ziek wordt. 

Dan besef je ook hoe belangrijk goede en betaalbare zorg is. Een gezonde leefomgeving is 

belangrijk om ziekte te voorkomen en levenskwaliteit te bevorderen. Daarom is voor CD&V 

een gezonde en zorgzame stad een prioriteit voor het lokaal beleid: gezonde burgers in een 

gezonde stad.  

 

 

2.1. >> Gezonde stad>>  

 

Om een gezonde stad en deelgemeenten te realiseren willen we:  

 

o Een gezondheidstoets invoeren bij belangrijke beslissingen rond Ruimtelijke Ordening, 

mobiliteit, economische ontwikkeling, personeel,… zodat genomen beslissingen geen 

gezondheidsrisico’s inhouden voor inwoners of personeel. 

 

o Sint-Niklaas moet asbestvrij. De sluiting van het asbeststort in de stadskern die mee 

door CD&V bepleit is, is een enorme stap vooruit. Nu moet de historische vervuiling 

weggewerkt worden. Wij zetten in op verdere sensibilisering, duidelijke informatie en 

financiële ondersteuning voor wie bij renovaties geconfronteerd wordt met 

asbesthoudend materiaal. De stad speelt een voortrekkersrol in het realiseren van een 

asbestvrije samenleving. Ze richt hiertoe een taskforce op om op korte termijn 

concrete maatregelen uit te werken. Daarbij kan gedacht worden aan een asbestcoach 

die inwoners en beleid adviseert en begeleidt in het opsporen en verwijderen van 

asbesthoudende materialen. 

 

o De luchtkwaliteit verbeteren door fietsvriendelijke, meer autoluwe woonkernen en 

toegankelijk groen in alle wijken. De natuur als buur: stadbossen en speelbossen, een 

groter stadspark (na verhuis AZ Nikolaas) en groenere stadspleinen (Grote Markt, H. 

Heymanplein, Zwijgershoek) brengen meer zuurstof in de stad. Laanbomen en 

geveltuintjes maken het straatbeeld aangenamer en gezonder. (zie ook groene stad 

en autoluwe stad) 
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o Na luchtkwaliteit en fijn stof is lawaaihinder de belangrijkste oorzaak van fysische en 

psychische gezondheidsproblemen. Bij maatregelen rond mobiliteit, ruimtelijke 

ordening, economische ontwikkeling, evenementen… wordt de geluidsoverlast 

beperkt. Er is aandacht voor stilteplekken in de stad. 

 

 

2.2. >> Bewegingsvriendelijke en toegankelijke stad >> 

 

o De openbare ruimte wordt bewegingsvriendelijk ingericht op maat van voetgangers 

en fietsers (zie fietsvriendelijke stad). Speelplekken, goede wandelpaden en kleine 

fitnesstoestellen in openbaar groen stimuleren bewegen (zie ook sport) 

 

o Er is bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de stad en de voorzieningen 

voor ouderen, zorgbehoevende of chronisch zieke mensen die vaak minder mobiel 

zijn. Ook zij moeten zelfredzaam en volwaardig kunnen participeren aan de 

samenleving (zie ook mobiliteit en veiligheid). Onder meer de toegankelijkheid van de 

(promenade van de) Grote Markt laat op dit punt veel te wensen over. Dit is een 

rolstoel- en rollator onvriendelijke publieke ruimte. Ook jonge gezinnen met buggy’s 

zullen van een verbeterde toegankelijkheid van het plein genieten. 

 

o We willen een uitbreiding van de dienstverlening mobiliteit, in het bijzonder voor 

mensen met een ernstige motorische beperking, via gesubsidieerde taxicheques voor 

gespecialiseerd vervoer. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is heel 

belangrijk. De stad wendt haar invloed aan om verbetering te bepleiten bij de lijn.  Het 

vrijwilligersvervoer wordt verder ondersteund.  

 

o Permanente aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en wegen 

(voetpaden) voor mensen met een motorische of sensoriële beperking. Ook 

aanvragers van bouwvergunningen voor publiek toegankelijke gebouwen (winkels, 

horeca,…) moeten hiervoor gesensibiliseerd worden.  De samenwerking met ATO 

wordt bestendigd.  

 

o Aandacht voor toegankelijke communicatie (eenvoudige taal, gebarentaal…).  

 

o Aandacht voor toegankelijkheid van stedelijke evenementen (parkeervoorzieningen, 

toegankelijke toiletwagen…).  Kansen voor tewerkstelling blijven creëren, inzetten op 

‘begeleid werken’.  
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2.3. >> Eenzaamheid tegengaan >> 

 

Eenzaamheid is een grote bedreiging voor de psychische gezondheid en de levenskwaliteit van 

mensen. Voor CD&V is het versterken van de sociale cohesie een kerntaak van de stad. 

 

o We ondersteunen vrijwilligers, organisaties, verenigingen, wijkcomités,… die 

mensen samenbrengen via subsidies, ter beschikking stellen van materiaal en 

(vergader) infrastructuur. Hun werk is onbetaalbaar. 

 

o De stad neemt een actieve rol op om buurtinitiatieven en ondersteuningsnetwerken 

tot stand te brengen (zie ook participatie, dienstbare stad). 

 

o Via innovatieve (woon)projecten wordt samenleven gestimuleerd over de generaties 

heen (kangoeroewoningen, projecten van samenwonen, kinderopvang op dezelfde 

site van ouderenvoorzieningen of groepswoningbouw,…) 

 

o Kortingen op culturele en sportieve activiteiten en op lidmaatschap voor (jeugd) 

verenigingen voorkomen dat mensen in armoede in een sociaal isolement terecht 

komen. We sporen mensen die recht hebben op een kansenpas actief op. 

 

 

2.4. >> Gezond wonen >>  

 

Een gezonde woning is cruciaal voor een goede gezondheid. Voor steeds meer mensen is dit 

geen evidentie. 

 

o We stimuleren duurzame renovaties via gerichte premies met bijzondere aandacht 

voor mensen met een laag inkomen. 

 

o Een inhaalbeweging voor sociale woningbouw is meer dan nodig. Sint-Niklaas scoort 

beduidend onder het Vlaamse gemiddelde en de wachttijden voor een sociale woning 

worden steeds langer. We onderschrijven de doelstelling van het woonplan om tegen 

2030 te zorgen dat 9%  van de woonheden sociale woonheden zijn (huur- en 

koopwoningen). Dit betekent 1063 bijkomende eenheden de komende 12 jaar. 

We zijn voorstaander van een sociaal RUP als één van de instrumenten om dit te 

realiseren. Het sociaal RUP biedt de mogelijkheid om op private gronden en binnen 

projecten een sociale doelstelling op te leggen. 

 

o Meer verhuurders te overtuigen van de voordelen van verhuren via SOVEKA (sociaal 

verhuurkantoor). 
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o Vernieuwende projecten en collectieve woonvormen voor maatschappelijk 

kwetsbare groepen mogelijk maken en  ondersteunen. Zo heeft de stad via haar 

huisvestingsbeleid ook een rol bij de integratie van psychisch kwetsbaren in (nieuwe) 

woonprojecten. 

 

o Meer inzetten op individuele woonbegeleiding van kwetsbare groepen vanuit de 

stedelijke woonwinkel. 

 

 

2.5. >> Werk voor iedereen >> 

 

Werkbaar werk is een belangrijk element in het welbevinden van mensen. Werk zorgt niet 

alleen voor een inkomen, maar ook voor kansen tot ontplooiing, een gevoel van zelfwaarde, 

sociale contacten,…. 

 

Daarom is werk een recht voor iedereen,  ook voor wie laagopgeleid is, van vreemde origine 

is, een functiebeperking heeft of om eender welke reden moeilijker toegang vindt tot de 

arbeidsmarkt. 

 

o De stad stimuleert en faciliteert samen met betrokken partners de oprichting of 

uitbreiding van huisvestings-, begeleidings- en verzorgingsinitiatieven voor personen 

met een handicap. Het aantal Sint-Niklazenaars op wachtlijsten hiervoor is hoger dan 

het Vlaams gemiddelde.  

 

o De stad neemt initiatief om tot een integrale aanpak te komen van de begeleiding van 

kwetsbare werkzoekenden (samen met o.a. VDAB, Den Azalee (OOC),…) 

 

o De stad heeft een voorbeeldrol wat tewerkstelling betreft. Daarom blijft ze ook zelf 

werkgever van laaggeschoolde functies voor courante zaken en geeft ze kansen tot 

tewerkstelling voor specifieke doelgroepen. Ze zorgt voor voldoende begeleiding voor 

deze werknemers.  

 

o Daarnaast werkt ze ook samen met en ondersteunt ze partners in de sociale economie. 

 

o De stad neemt een sociale clausule op in alle overheidsopdrachten (respecteren 

arbeidsrecht, antidiscriminatie,…). Ze ontwikkelt instrumenten om de naleving ervan 

op te volgen en te laten respecteren. 
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2.6. >> Aandacht voor senioren >> 

 

o Door de vergrijzing neemt het aantal inwoners met een zorgnood toe. Mensen 

verkiezen om zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te blijven. Gerichte 

aanpassingspremies van woningen maken dit mee mogelijk. 

 

o We faciliteren en ondersteunen mantelzorg en burenhulp. Voldoende capaciteit in 

nachtzorg, dagopvang en kortverblijf zijn essentieel om mantelzorg blijvend haalbaar 

te maken. De huidige gemeentelijke premie voor mantelzorgers blijft gehandhaafd en 

wordt zo mogelijk nog verhoogd. Ze drukt onze waardering voor hun inzet uit. 

 

o Bij de planning en spreiding van zorgvoorzieningen staat “nabije hulp” (thuiszorg) 

centraal, zodat zorgbehoevende senioren niet ‘ontworteld’ worden.  

 

o Het aanbod aan betaalbare assistentiewoningen en aan tussenvormen van wonen 

(tussen een woonzorgcentrum en zelfstandig wonen) moet uitgebreid worden, zowel 

in de stad als in de deelgemeenten. Zeker in Nieuwkerken waar op dit moment geen 

assistentiewoningen zijn, is dit een dringende nood. 

 

o Bestaande zorginfrastructuren zoals de mindermobielencentrale, De Sprankel, de 

ziekenoppas en de dienst voor oppashulp moeten beter bekend gemaakt worden. 

 

o Psychiatrische problemen bij senioren in onze Woonzorgcentra vereisen de inzet van 

gespecialiseerde referentieverpleegkundigen. 

 

o Mondzorg bij kwetsbare ouderen (met dementie) laat te wensen over. Medewerkers 

in woonzorgcentra kunnen problemen met mond en gebit niet tijdig detecteren, laat 

staan behandelen. Veel ouderen zijn bovendien minder mobiel en geraken moeilijk tot 

bij de tandarts. 

In samenwerking met de lokale tandartsen, De Vlier, Zorgpunt Waasland en andere 

partners wordt een integraal tand- en mondzorgplan voor senioren opgemaakt. 

 

 

2.7. >> Gezondheidsbeleid >> 

 

o Als medebestuurders van AZ Nikolaas moeten stad/OCMW waken over een 

kwalitatieve, technisch vooruitstrevende, klantvriendelijke én betaalbare 

ziekenhuisverpleging en –verblijf.  

 

o In overleg met de huisartsenkringen en AZ Nikolaas wordt een efficiënte wachtdienst 

1e lijn blijvend gestimuleerd en ondersteund. 
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o Goede zorg voor personen met dementie vraagt een optimale samenwerking tussen 

mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners. CD&V ijvert voor inclusie 

van personen met dementie en hun mantelzorgers in de eerstelijnszones. 

 

Een dementievriendelijke stad begint bij een leeftijdsvriendelijk beleid. Aandacht voor 

jongdementie, ontmoetingen tussen de generaties en samenwerking tussen zorg en 

andere beleidsdomeinen is cruciaal om een inclusief beleid voor mensen met 

dementie en mantelzorgers waar te maken. 

 

o Om de gezondheidszorg voor kwetsbare mensen betaalbaar te houden stimuleert de 

stad, in  samenwerking met de mutualiteiten, de derde-betalers-regeling bij artsen,  

tandartsen, kinesisten en logopedisten. 

 

o CD&V waardeert het werk van Wijkgezondheidscentrum De Vlier. Met een 

multidisciplinair team en vele vrijwilligers wordt gewerkt aan een betaalbare en 

toegankelijke gezondheidszorg, ook voor kwetsbare groepen. Het aantal patiënten 

verdubbelde sinds 2012 naar 4493 patiënten. Verontrustend is vast te stellen dat 

vooral het aantal jonge kinderen met een zorgnood blijft stijgen.   

CD&V ondersteunt de verdere uitbouw en ondersteuning van 

Wijkgezondheidscentrum De Vlier en initiatieven zoals tandzorgproject Tand-em en 

zwangerschapscentrum De Kiem.  

Een betere samenwerking met de reguliere psychische hulpverlening is een dringend 

aandachtspunt. 

 

o Actieve deelname van stad/ OCMW aan provinciaal, Vlaams of federaal 

georganiseerde informatie- Actieve deelname van stad en/of OCMW aan provinciaal, 

Vlaams of federaal georganiseerde informatie-, sensibiliserings- en preventie-

campagnes betreffende gezondheid.  

 

o Er is bijzondere aandacht voor mensen – jongeren en ouderen – met een psychische 

kwetsbaarheid en hun familie.  

De stad doet inspanningen om een correcte beeldvorming te promoten, 

doorverwijzing en afstemming van het zorgaanbod te stimuleren. Ze ondersteunt 

laagdrempelige initiatieven zoals ‘ZIG ZAG’ waar lotgenoten elkaar ontmoeten en 

ondersteund worden.  

Ook de  mobiele psychiatrische thuiszorgteams die een laagdrempelige eerstelijns 

geestelijke gezondheidszorg uitbouwen worden ondersteund in samenspraak met de 

verschillende betrokken partners.  

Een buddywerking helpt psychisch kwetsbaren om zich zo lang mogelijk in een 

thuissituatie te kunnen handhaven. 
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Versterkt straathoekwerk heeft een belangrijke functie in de vroegdetectie van 

psychische problemen bij jongeren. Ook de scholen en de CLB’s kunnen hierin een 

belangrijke rol spelen. 

 

o De stad brengt de partners in de GGZ samen om te kijken hoe wachtlijsten bij de 

laagdrempelige psychische hulpverlening kunnen weggewerkt worden. Er is aandacht 

voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ambulante GGZ  bij jongeren en 

kwetsbare inwoners.  

 

o Ook bij het eigen personeel is er aandacht voor psychisch welbevinden en stage- en 

tewerkstellingskansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 

o Het gezondheidsbeleid van de stad focust ook op tabaks-, alcohol- en drugpreventie 

evenals op gokverslaving.  

De inrichting en exploitatie van speelhallen waar kan gegokt worden (vb 

Mercatorstraat), wordt via verordeningen (stedenbouwkundig of politioneel) aan 

banden gelegd en sterk gereglementeerd. Zij passen niet in een stedelijk gezondheids- 

en veiligheidsbeleid. 

De stad leert buurtwerkers en verenigingen om signalen te herkennen en organiseert 

vormingssessies. De stad geeft het goede voorbeeld en implementeert een holistisch 

gezondheidsbeleid ten aanzien van de eigen personeelsleden. 

 

 

2.8. >> Ruimte voor solidariteit >>  

 

o Zorg en solidariteit beperken zich niet tot de eigen stadsgrenzen. Onze stad heeft een 

sterke traditie in internationale samenwerking. De band met de Europese 

zustersteden biedt veel mogelijkheden op toeristisch, cultureel en pedagogisch vlak.  

 

o De uitbreiding van een stedenband met niet- Europese steden biedt kansen in het 

kader van integratie. Elkaar beter leren kennen is een noodzakelijke stap in 

wederzijdse erkenning en respect. Omdat ‘jong geleerd, oud gedaan’ is, moeten 

uitwisselingsinitiatieven in het kader van onderwijs en stage gestimuleerd worden. 

 

o Sint-Niklaas is uitgeroepen tot Fair Trade stad.  De inwoners van onze stad merken hier 

maar weinig van. CD&V pleit ervoor om dit thema verder op te nemen in de uitwerking 

van bestaande realisaties o.a.: Villa Pace, het Noord-Zuidevenement bij uitstek. Hier 

staat vrijwilligerswerking centraal. Met de keuze van het jaarlijkse thema staan 

beleidsmakers, verenigingsleven en inwoners jaarlijks stil bij thema’s rond 

duurzaamheid en solidariteit.  Scholen en bedrijven worden gestimuleerd om Fair 

Trade school / onderneming te worden.  
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o CD&V blijft voorstander om Noord-Zuidverenigingen te subsidiëren via een subsidie-

reglement of via convenanten. Bij noodsituaties toont de stad haar solidariteit door 

een doordachte financiële bijdrage.  
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3. Sint-Niklaas: bruisende stad  

 

Sint-Niklaas heeft alle potentie om een bruisende stad te worden. Een stad van het grote én 

het kleine bruisen, die jongeren en toeristen aantrekt en vooral de eigen inwoners het gevoel 

geeft dat deze stad hen een warme thuis kan bieden, waar het goed is te wonen, zich te 

ontspannen, te vormen, te genieten … 

 

 

3.1. >> Vrijwilligers en het verenigingsleven >>  

 

Vrijwilligers zijn de motor van een levendige en een leefbare samenleving. Wat zij doen in 

sport- en jeugdverenigingen, in sociale en culturele verenigingen is onbetaalbaar. Zij zorgen 

dat cultuur, sport, spel, ontmoeting mogelijk wordt dichtbij de mensen, in bijna elke wijk of 

straat. Voor CD&V is het een kerntaak van de stad om verenigingen en vrijwilligers maximaal 

te ondersteunen.  

 

o Materiaal en infrastructuur wordt gratis (bij afhalen) of tegen kostprijs (bij levering) 

ter beschikbaar gesteld. 

Een indexering van de tarieven van ontlening of verhuur kan enkel wanneer ook de 

subsidies voor het verenigingsleven geïndexeerd worden. 

 

o Er is voldoende gratis of betaalbare vergaderruimte, zowel in de stad tot op 

wijkniveau als in de deelgemeenten. Bij de realisatie van de nieuwe bib en andere 

stedelijke gebouwen wordt dit steeds mee in overweging genomen. 

 

o De stad doet maximale inspanningen om het bestaande verenigingsleven kenbaar te 

maken. Ze laat alle nieuwe inwoners kennismaken met het ‘leven’ in de stad en haar 

deelgemeenten, geen ‘droge’ voorstelling van de stedelijke (ver)diensten, maar een 

levendige infomarkt waarin o.a. (jeugd)verenigingen, buurtwerkingen en organisaties 

zich voorstellen… 

 

o We verbinden de vrijwilligers in onze stad die nu soms naast elkaar leven. We creëren  

een “Sint-Niklaas Vrijwilligerscorps” van duizenden leden door mensen geheel 

vrijblijvend zich te laten registeren bij de stad. We bedanken hen voor hun belangeloze 

inzet en zetten hen in de kijker op een ‘Avond van de Vrijwilliger’.  
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3.2. >> Cultuur >>  

 

De voorbije legislatuur werd weinig geïnvesteerd in cultuur. Er is dus een inhaalbeweging 

nodig. CD&V schuift volgende speerpunten naar voor: 

 

o De bouw van een nieuwe bibliotheek, op maat van Sint-Niklaas, waarin de bibliotheek 

een letterenbeleid trekt, inzet op mediawijsheid, digitalisering, leesbevordering, maar 

als een huis van de stad ook inspeelt op stadsfierheid of op een Spelotheek.  We pleiten 

voor een gebouw dat een artistieke en architecturale meerwaarde creëert.  Dit kan 

voor ons op de huidige of een andere plaats op het vernieuwde Hendrik Heymanplein 

of in de buurt van de schouwburg, zodat daar een integrale cultuursite ontstaat.   

 

o In de nieuwe bib is plaats voor een Artotheek, een kunstuitleen. Een hippe en 

kunstzinnige stad, kan dit meer dan gebruiken. Het idee van Kunst in huis is 

democratisch en participatief.  

 

o Taal- en leesbevordering hangen nauw samen met het leesgedrag van kinderen en 

jongeren. Het motiveren en stimuleren van lezen en taal bij kinderen en jongeren kan 

een deeltaak zijn van de bibliotheek. De bib heeft een laagdrempelig karakter en een 

grote capaciteit aan kinderen en jongeren die ze over de vloer krijgt. Dit biedt de kans 

om  het lezen bij deze doelgroep te bevorderen en hen kennis te doen opdoen via taal 

en boeken. Het lezen en luisteren naar verhalen moet een beleving zijn en maakt 

boeken en verhalen aantrekkelijk op maat van kinderen en jongeren. De  nieuwe bib 

moet hier extra op inzetten bij de herinrichting van de jeugdbib en bij de taakinhoud 

van publiekswerkers. Buurtbibliotheken in jonge wijken (vb Clementwijk, …) kunnen 

nog meer inspelen op deze noden en zich focussen op de jongste doelgroep. Creatieve 

activiteiten (met het boek, verhaal als uitgangspunt) en participatie van 

buurtbewoners gaan hierbij hand in hand. Een samenwerking met de jeugddienst, 

partners uit de buurt en Sint-Niklase creatievelingen/workshopgevers kan de 

activiteiten conceptueel sterker maken. Een belevingsbib voor kinderen en jongeren 

(en hun ouders) past in de visie van de bib van de toekomst (zie kinderbib De Vertellerij 

in Berchem, Kinder/belevingsbibs in Nederland als good practices). 

 

o Onze stad heeft een sterk cultuurcentrum met een stevige programmatie o.a. in onze 

stadsschouwburg, maar de infrastructuur laat te wensen over. Het comfort van wie 

onder of op de balkons van de schouwburg zit, is slecht. Onze stadsgenoten trekken te 

graag naar de buurgemeenten om daar onder goede omstandigheden van producties 

te genieten. CD&V wil een uitbreiding van de schouwburg op het schouwburgplein 

zodat men hier kan zorgen voor voldoende vergaderinfrastructuur (zoals in elk Vlaams 

cultuurcentrum), voldoende bureauruimte en een eigen atelier.  
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o Deze uitbreiding moet voor ons hand in hand gaan met het verkeersvrij maken van het 

schouwburgplein door de aanleg van een betalende, ondergrondse parking. Deze 

komt niet alleen tegemoet aan de grote noden van de gebruikers van de beide 

academies en de omliggende scholen, maar ook de bezoekers van de stad vanuit het 

Noorden moeten dan niet meer naar de markt. Dit zal de filevorming verminderen en 

de leefbaarheid rond de markt sterk verhogen. 

 

o In de musea is de ingebruikname van Huis Janssens in 2020-2021 een mijlpaal. De 

musea werken aan hun aantrekkelijkheid en kindvriendelijkheid. Ze zijn de coördinator 

en de trekker van het stedelijk erfgoedbeleid, met grote openheid voor de regio. In 

deze nieuwe musea- en kunstensite realiseren we naast de bestaande cartografie en 

“den brei”, een bijkomende permanente tentoonstelling over typische Sint-Niklaas 

erfgoedwaar we trots op mogen zijn: Sinterklaas, Reynaert de Vos, de ballon, verhalen 

van de stad.   

Samen met het stadsarchief werken we ook aan een beleid om foto- en filmmateriaal 

van de stad met de inwoners te delen en zo nog meer de verhalen van de stad in zijn 

inwoners te laten beleven. 

 

o CD&V wil Huis Janssens en het SteM met elkaar verweven via de tuin zodat een groen 

museumplein ontstaat met een sterke kwalitatieve beleving. Dit geeft zuurstof en 

ademruimte aan deze dichtbevolkte en weinig groene buurt. Dit veronderstelt de 

bouw van een parkeertoren of ondergrondse parking. Daarnaast moeten zowel de 

musea als het CC een actief fietsbeleid voeren en de centrumparkings meer in de 

communicatie vermelden. 

 

o De Salons zijn een perfect visitekaartje van de stad: scholenstad, hoofdplaats van het 

zoete Waasland. Hier kan een bruisende stad zijn ziel kwijt: Huis van de Sint, 

kinderkunstenateliers, een plek waar kinderen en jongeren hun gading vinden, maar 

ook horeca, stilteplek, concertplek, ontvangstplek, deelplek, workerspaceplek, plek 

voor af en toe een breed stadsproject, een plek waar cultuur, belevenis, economie en 

vele andere accenten zonder schotten met elkaar geconfronteerd worden.  

 

o De vertrekken van de Sint blijven in de Salons en moeten opgewaardeerd worden. 

We werken hiervoor nauw samen met het Sint Nicolaas Genootschap. 

 

o Het gedeeld ruimtegebruik zal ook centraal staan in de uitdagingen m.b.t. de 

vrijgekomen kerkgebouwen. De Paterssite wordt een goede testcase, waar “delen” in 

vele betekenissen centraal staat: ruimte voor het verenigingsleven,  voor creatieve 

burgers, cohousing etc.  
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o Binnen cultuur en participatie kijken we in het bijzonder naar de beschermde Christus-

Koningkerk. Met een minimum aan inzet van personeel zo veel mogelijk rendement 

creëren voor een gedeeld gebruik: geen nieuw cultuurcentrum, maar een 

ontmoetings-, belevenis-, repetitie- en uitvoeringsruimte, met een basisvoorziening 

voor kooruitvoeringen, lezingen, studiedagen, filmvoorstellingen.  

 

Hierboven werd vooral ingezet op investeringen en grotere plannen. Even talrijk en belangrijk 

zijn een andere manier van werken:  

o Inzetten op coproduceren en co-creëren, ook met vrijwilligers 

o Inzetten op locatieprojecten 

o Zorgen voor een betere toeleiding naar het culturele aanbod voor mensen in armoede, 

senioren en personen met een functiebeperking 

o Projecten opzetten die ruimte geven aan alle gemeenschappen 

o Het meer kindvriendelijk maken van alles wat we doen 

o Het voeren van een sterker kunsten-, erfgoed- en literair beleid (Reynaert, Snoek, 

Lanoye e.a.), het uitpuren van een kunstenbeleid in de publieke ruimte waarin de stad 

samen met o.m. Kunst in de Stad en WARP ook eigen projecten realiseert en een 

sturende rol opneemt, het verbinden van cultuur met economie (Fablabs in de SASK 

en laagdrempeliger – de Vrije Ateliers), enzovoort … 

 

CD&V pleit voor adviescommissies Kunsten, Erfgoed en literatuur en de betrokkenheid van 

geëngageerde burgers in de raden van bestuur van onze organisaties. 

 

 

3.3. >> Sport >>  

 

Sporten is goed voor de gezondheid en het brengt mensen samen. Recreatief of competitief, 

voldoende ruimte en kansen om te bewegen is essentieel voor jong en oud.  

 

o We streven naar een bewegingsvriendelijke gemeente die uitnodigt om te wandelen, 

te fietsen, te joggen, te spelen en recreatief te sporten (zie gezonde gemeente)  

 

o De bestaande en nieuwe sportinfrastructuur wordt opengesteld voor de niet-

georganiseerde sporter. Dit bevordert een efficiënt gebruik van de sport-

voorzieningen.  

 

o We stimuleren scholen om hun sportinfrastructuur open te zetten (via garanties naar 

de verhuurder toe op vlak van verzekering en ondersteuning bij verhuur). 

 

o We ondersteunen lokale sportclubs, ook bij hun infrastructurele noden via een 

transparant subsidiesysteem. Niet alleen de huisvesting van sommige clubs moet 
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dringend aangepakt worden, ook de wegenis er naartoe laat soms te wensen over (vb. 

bereikbaarheid voetbalclub Gerda). 

 

o We blijven sportclubs aanmoedigen die kansenpassers verwelkomen en/of de deuren 

openzetten voor mensen met een beperking. Wij waarderen hun inzet voor 

toegankelijke sport en een inclusieve samenleving. 

 

o  ‘Sportieve evenementen’ is meer dan voetbal en wielrennen. Een originele stadsloop 

(urban trail) kan een originele mix bieden van cultuur en sport. 

 

o Er moet voldoende mogelijkheid zijn om te zwemmen in eigen stad, ook voor de niet-

georganiseerde zwemmer. We onderzoeken de mogelijkheid van een nieuw zwembad 

in een publiek private samenwerking. Met de bezoekers van het zwembad houden we 

de temperatuur van het water comfortabel om te zwemmen.  

 

o Op wijkniveau in de stad en de deelgemeenten moet meer aandacht zijn voor “vrije” 

voetbal- tennis- en andere sportvelden en –pleintjes zodat gelegenheidsploegen en 

individuele sporters ook de kans krijgen om in beweging te komen. 

 

o De stad beheert de stedelijke sportinfrastructuur als een goed huisvader. Het 

sportcentrum Puyenbeke, het atletiekstadium Gerard Bontinck en het sportcentrum 

Nieuwkerken zijn aan renovatie toe. Er is bij verbouwingen extra aandacht voor  

toegankelijkheid en duurzaamheid. 

 

o Via de sportraad houden we de vinger aan de pols en spelen we snel in op het succes 

van sommige sporten (vb. succes van vrouwenvoetbal dankzij de Red Flames). 

 

o We nemen initiatieven om het eigen personeel kansen te geven om meer te bewegen 

en te sporten. We inspireren andere werkgevers en scholen via gerichte campagnes. 

 

 

3.4. >> Evenementen >>  

 

We moeten inzetten op sterke evenementen, verspreid over de stad en de deelgemeenten. 

Evenementen moeten tegelijk een lokaal draagvlak hebben, maar ook bovenlokale uitstraling 

en aantrekkingskracht. 

 

De stedelijke diensten zetten in op een beperkt aantal eigen evenementen. Ze stimuleren en 

faciliteren ook initiatieven van derden.  
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o De jaarlijkse Vredefeesten zijn een sterk merk waarop we volop blijven inzetten. De 

integratie van het kleurrijke Villa Pace en het unieke ballongebeuren, gecombineerd 

met de Ballonloop, is een feest voor de inwoners en de talrijke bezoekers. 

 

o De donderdagse markt is naast een belangrijk handelsgebeuren ook een wekelijks 

evenement dat duizenden bewoners en bezoekers naar de stad brengt en de 

binnenstad doet leven. Samen met de standhouders, de horeca en andere partners 

wordt bekeken hoe dit gebeuren nog versterkt kan worden en te combineren is met 

een vergroening van de Grote Markt. 

 

o Muziek brengt mensen samen. Een groot muzikaal gebeuren waarbij lokale partners 

betrokken worden (bv. Stedelijke Academie, muziekverenigingen, koren, concert-

organisatoren, lokaal talent…) krijgt onze financiële steun.  

 

o Zomer in de stad en Winter in de stad zijn sfeervolle evenementen. Er wordt gewaakt 

over een goede mix van ‘volkse’ activiteiten, sportieve en culturele activiteiten. De 

ijspiste en het na-tour criterium worden door de inwoners gesmaakt. In een 

centrumstad als Sint-Niklaas is  ruimte voor een Kunstenfestival (straattheater, 

theater, klassieke muziek, literair festival…) 

 

o Bij evenementen is er aandacht voor duurzaamheid, zowel qua afvalbeperking, 

mobiliteit (tijdelijke fietsstallingen, aangepast – al dan niet openbaar- vervoer) als 

geluidsoverlast. Alle stedelijke evenementen waken over de toegankelijkheid en de 

zichtbaarheid voor minder mobiele mensen en mensen met een functiebeperking. 

 

o Ook stedelijke evenementen gaan ‘op locatie’. In overleg met de dorpsraden wordt 

gezorgd dat ook elke deelgemeente bruist. 

 

o Initiatieven van derden kunnen rekenen op materiele en financiële ondersteuning als 

ze voldoen aan kwaliteits- en duurzaamheidseisen, zowel in de stad als in de 

deelgemeenten. Er is een transparant systeem van ondersteuning.  

 

 

3.5. >> Toerisme >>  

 

Sint-Niklaas mag meer ambitie tonen op vlak van toerisme. We mogen fier zijn op de troeven 

van onze stad, de hoofdstad van het waasland: de Sint, ballons, art deco, Reynaert, de exlibris 

collectie, het Mercator-, brei- en tabaksmuseum, ambachtelijke lekkernijen, enz.. We moeten 

hier ambitieus mee naar buiten treden.  

 

Dit veronderstelt: 
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o Voldoende budget en personeel om deze troeven binnen en buiten de stad en regio 

kenbaar te maken. Meer toerisme is ook meer economische activiteit. 

 

o Een meer zichtbare en bereikbare toeristische dienst gekoppeld aan een  

bezoekerscentrum dat de troeven van de stad permanent in de kijker zet. 

 

o Onze stad en deelgemeenten zijn geen eiland. Samen met het Waasland zijn we een 

schatkamer vol troeven. We kunnen ons meten met andere toeristische toppers zoals 

Haspengouwen of Zeeuws-Vlaanderen. Door een vijftal toeristische streekpakketten 

samen te stellen trekken we bijkomstig toerisme aan op maat van iedereen zijn 

verwachting en budget. In deze pakketten zitten musea tickets, vervoer zoals 

elektrische fietsen, unieke overnachtingen, en eetgelegenheden. Dit kan in teken zijn 

van Mercator, Reynaert De Vos, ballons, Doel, de Fortengordels, fruitboomgaarden 

en gastronomie, etc. Het doel is meer overnachtingen in het weekend of midweek te 

realiseren. Als bijproduct creëren we ambassadeurs voor onze mooie streek. 

 

 

3.6. >> Creatief ondernemerschap en werkgelegenheid >> 

 

Onze stad telt een aantal zeer innovatieve bedrijven die in hun sector behoren tot de Europese 

top en sommige zelfs tot de wereldtop. Daarnaast telt Sint-Niklaas ook vele traditionele KMO’s 

en familiebedrijven. 

 

o We pleiten ervoor om de dienstverlening naar alle ondernemers vanuit de stad nog 

beter te faciliteren en regelmatig, samen met de sector, te evalueren. 

 

o De stad organiseert één of meerdere jobbeurzen in samenwerking  met de bedrijven. 

Dit is interessant voor de bedrijven maar uiteraard ook voor de werkzoekenden.  

 

o Het stadsbestuur kan een faciliterende rol spelen bij een goede samenwerking tussen 

bedrijven en scholen (bv. voor stageplaatsen). 

 

o De bezettingsgraad van de bedrijventerreinen moet nauwkeurig gemonitord worden. 

De leegstand moet aangepakt worden alvorens nieuwe open ruimte aan te snijden.  

Op dit moment is er nog “reservegebied” in Belsele, Nieuwkerken en aan de Heidebaan 

in Sint-Niklaas. Bepasin vzw is daarbij een evidente gesprekspartner. 

 

o Voor ons blijft de sociale economie een bijzonder aandachtspunt om sociaal 

zwakkeren een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook bij het stadsbestuur moet dit 
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een blijvend aandachtspunt zijn in het personeelsbeleid. Daarnaast moet het 

stadsbestuur bij aankoop en uitvoering van werken hieraan aandacht besteden. 

 

o Onze stad sluit opnieuw aan bij ons verleden handels- en nijverheidsverleden. Daarom 

bekijken we in samenspraak met Voka, Unizo, Bepasin en Interwaas de mogelijkheden 

van een Huis van het Ondernemerschap en Creativiteit (HOC)” waar jonge 

ondernemers en starters begeleid worden. Dit Huis van het Ondernemerschap en 

Creativiteit ondersteunt alle ondernemende inwoners, maar heeft een speciale focus 

voor creatievelingen en jongeren. Daarom zoeken we partnerschappen met onze 

scholen  en culturele instellingen.  

 

 

3.7. >> Bloeiende middenstand >> 

 

o Sint-Niklaas is het winkelhart van de regio, maar de typische middenstandsstad heeft 

al jaren zware concurrentie van het Waasland Shopping Center. Daarom is aandacht 

voor de complementariteit en specificiteit noodzakelijk. Gespecialiseerde zaken, 

persoonlijke service en klantvriendelijke uren zijn belangrijke troeven voor de winkels 

in het centrum. 

 

o Het centrummanagement (“middenstandsmanagement”) moet niet alleen het 

stadscentrum maar ook de lokale handelaar en de deelgemeenten sterker betrekken 

bij haar activiteiten.  

 

o Pop-ups en startende ondernemers  in onze stadskern moeten gestimuleerd worden 

(bv. in de Siniscoopgebouwen, Stationsplein, Reynaertgalerij, …).  Dit moet 

bedrijfsmatig geleid worden en over voldoende autonomie beschikken. Hiervoor zien 

we een rol weggelegd voor het Huis van het Ondernemerschap en Creativiteit. 

 

o Mobiliteit in de binnenstad blijft een pijnpunt. Daarom is het scheiden van doorgaand 

verkeer en bestemmingsverkeer ook voor de middenstand noodzakelijk. Voor de 

runshopper is het belangrijk dat er in het winkelhart van de stad voldoende plaatsen 

zijn voor kortparkeerders.  

 

o Ook de vergroening van het stadscentrum, de netheid en bereikbaarheid verhogen 

de aantrekkelijkheid en moeten specifieke en blijvende aandachtspunten zijn. 
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4. Sint-Niklaas: kindvriendelijke en kleurrijke stad 

 

4.1. >> Kindvriendelijke stad >>  

 

Een kindvriendelijke stad is een stad waar de levenskwaliteit voor alle inwoners goed is. Die 

8-80 regel is de rode draad doorheen ons partijprogramma en vind je terug bij alle 

‘wegwijzers’.  

o Groene pleintjes zijn er om te rusten en te spelen en om elkaar met respect en over 

de grenzen van leeftijd en achtergrond te ontmoeten.  

o Speel- en kansarme wijken worden versterkt door structureel in te zetten op het 

versterken van buurten en dat op stadsbreed niveau. 

o Brede en goed onderhouden voetpaden zijn goed voor mama’s met buggy’s, kinderen 

met rolschaatsen, mantelzorgers met een rolstoel en ouderen met een rollator. 

o In kangoeroewoningen dragen kinderen zorg voor ouders en grootouders zorg voor 

kleinkinderen. 

o In alle culturele instellingen en bij alle stedelijke evenementen wordt het aanbod 

bekeken en versterkt vanuit een ‘kindvriendelijke bril’. 

 

 

4.2. >> Kinderopvang >>  

 

o Sint-Niklaas kent een groot opvangtekort. We zetten in op capaciteitsuitbreiding 

binnen kinderopvang  door middel van het integreren van kinderopvanginitiatieven 

(en onderwijs) binnen nieuwe stads-ontwikkelingsprojecten. Maar ook via vormen van 

publiek-private samenwerking of door het verlenen van startsubsidies voor nieuwe 

kinderopvanginitiatieven. Net als het sensibiliseren en stimuleren van lokale bedrijven 

inzake het aanbieden van kinderopvang. 

 

o Voor kinderen met een extra zorgbehoefte is de opvangmogelijkheid een nog groter 

probleem. We moeten vanuit de stad inclusieve kinderopvanginitiatieven in de wijken 

ondersteunen.  

 

o We streven ernaar dat dicht bij elke basisschool kinderopvang wordt aangeboden. 

Ook in weinig aangeboorde buurten moeten voorzieningen ingepland worden, zodat 
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ook in die wijken het samenleven van jonge gezinnen een positieve impuls krijgt en 

leven en werken er beter te verzoenen wordt voor jonge ouders. 

 

o We geven bijzondere aandacht aan de betaalbaarheid van kinderopvang voor 

alleenstaande ouders. 

 

o Opvang tijdens vakantieperiodes blijft een heikel punt. We breiden de kinderopvang 

en ondersteunen vakantie initiatieven van stedelijke of externe partners (Vrije Ateliers, 

speelpleinwerking, Pretcamionette,…) tijdens schoolvakanties uit. 

 

o We ondersteunen jonge ouders die tijdens de vakanties afwisselend elkaars kinderen 

opvangen. (vb. De Bijspelerij in Roeselare) 

 

 

4.3. >> Onderwijs >>  

 

Sint-Niklaas is een onderwijsstad bij uitstek met meer dan 10.000 scholieren in het 

basisonderwijs, 10.000 leerlingen in het secundair onderwijs en daar bovenop nog een paar 

duizend studenten in het hoger onderwijs.  

 

o Het hoger onderwijs in onze stad moet gestimuleerd worden door een impulsplan in 

samenwerking met alle betrokken partners. 

 

o Wij hebben maximaal vertrouwen in en waardering voor de schoolteams. Het 

flankerend onderwijsbeleid is een typische stedelijke bevoegdheid, waarop het 

stadsbestuur sterker moet inzetten. Het stadsbestuur moet voor onze schoolteams 

een toegankelijke partner zijn voor hun specifieke noden (sportinfrastructuur, 

verkeer, radicalisering, spijbelproblematiek, politie,…) Ook bij sportdagen en 

internationale contacten kan het stadsbestuur een ondersteunende rol spelen.  

 

o De Stad biedt de ‘sociale voordelen’ die in het stedelijke onderwijsnet worden 

aangeboden ook aan de andere netten aan (bv. gebruik van het zwembad, busvervoer, 

voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht op school…). 

 

o We stimuleren kennis- en ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen alle Sint-

Niklase scholen, ook netoverschrijdend. 

 

o De stedelijke sportinfrastructuur moet maximaal toegankelijk zijn voor alle scholen. 

 

o De Brede Schoolwerking wordt uitgebreid. We stimuleren dat de schoolgebouwen en 

-infrastructuur ook na schooltijd en in het weekend maximaal benut kunnen worden 
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door lokale jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen. We stimuleren de  

samenwerkingsverbanden tussen de school en de relevante partners die in die buurt 

actief zijn. 

 

o We zetten verder in op het project “school in zicht”, het brugfigurenproject voor 

langere termijn verankeren en de kansenpas verder faciliteren.  Hierbij is het de 

bedoeling dat er een  doelgericht en actief beleid gevoerd wordt naar kansarme 

ouders.  

 

o Elk kind heeft recht op onderwijs en een school passend bij haar/zijn capaciteiten. Ons 

onderwijs is veelkleuriger dan 20 jaar geleden.  Elk kind en elke student moeten 

uitgedaagd worden om haar of zijn talenten maximaal te ontwikkelen.  

 

o We maken actief werk van zowel het voorkomen als het aanpakken van spijbelen, 

samen met alle betrokken partners (scholen, CLB’s, politie, Comité Bijzondere 

Jeugdzorg, Justitie, enz.).  

 

o We nemen extra maatregelen om, in samenwerking met de scholen en andere 

partners, de kleuterparticipatie te verhogen. Dat is vooral belangrijk om achterstand 

bij kinderen uit kansarme of anderstalige gezinnen te voorkomen. 

 

o Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben het vaak moeilijk op school. Met 

toekomstateliers op zaterdag kan de stad aanvullend, motivatiegericht en 

maatschappij-oriënterend onderwijs aanbieden. Aangename praktijklessen van 

bevlogen professionals en vrijwilligers kunnen deze maatschappelijk kwetsbare 

kinderen motiveren en aanmoedigen om zichzelf en de wereld te ontdekken. 

 

o Het stadsbestuur stimuleert levensbreed en levenslang leren voor iedereen. Daartoe 

moet ze inzetten op samenwerkingsinitiatieven met de lokale actoren. De stad heeft 

hier vooral een regiefunctie maar kan ook zelf kleine lokale initiatieven ontwikkelen. 

 

o Volwassenenonderwijs en tweedekansonderwijs worden gepromoot. Bestaande 

samenwerkingsverbanden met VDAB, SYNTRA en Centra voor Volwassenonderwijs 

worden versterkt en geoptimaliseerd in functie van tewerkstelling.  

 

o De stad verleent renteloze leningen aan schoolbesturen die ingaan op de vraag naar 

capaciteitsuitbreiding en dit ten belope van het “eigen aandeel” bij infrastructuur-

werken. 
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o Initiatieven voor de veiligheid aan de schoolomgevingen moeten versterkt worden. 

Ook de fietsroutes naar en van school moeten veiliger ingericht worden in 

samenspraak met de ouders en de scholen. We breiden het aantal schoolstraten uit.  

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich 

te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het 

begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is 

dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de 

betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet 

inrijden. 

We stimuleren scholen om initiatieven op te zetten inzake verkeersveiligheid en 

bieden daartoe ook financiële ondersteuning. 

 

o We zetten scholen ertoe aan om samen met de leerlingen werk te maken van een 

nette schoolomgeving door bewustmaking te koppelen aan concrete acties. 

 

o We maken werk van groene speelplaatsen en (moes)tuinen op school en geven 

stimulansen om ze open te stellen voor partners/buurtbewoners  die mee organiseren 

en opvolgen. 

 

o We koesteren onze beide stedelijke Academies die tot de grootste en sterkste van 

heel Vlaanderen behoren. Ze zijn onmisbaar in het onderwijs- en culturele landschap 

van onze stad. We moedigen samenwerkingsverbanden met andere stedelijke 

partners en met het verenigingsleven aan. We zorgen dat de infrastructuur aangepast 

blijft aan de hedendaagse noden. 

 

o Gezien de steeds diverser wordende groep leerlingen in het onderwijs voorzien we een 

intercultureel vormingsaanbod voor leerkrachten die daar baat bij hebben, zodat ze 

(nog) meer inzicht krijgen in bepaalde culturele en maatschappelijke verschillen en 

daarop leren inspelen. Zo kunnen ze gevormd worden in een aantal specifieke thema’s 

(culturele verschillen, armoede, anderstaligheid,…). 

 

 

4.4. >> Jongeren en vrije tijd >>  

 

o We stimuleren initiatieven om het Sint-Nicolaasplein te versterken als verzamelpunt 

voor de jeugd, maar met respect voor de buurt. Hiervoor zijn de horeca en het 

jeugdhuis onze partners, samen met een op te richten scholierenkoepel. 

 

o De jeugdinfrastructuur 'Den Apostel' stellen we ter beschikking van het jeugdwerk, 

creatieve jongeren...  Hiervoor is een financiële inhaalbeweging nodig en zoeken we 

verbindingen met andere sectoren (o.a. cultuur, milieu...). 
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o Samen sleutelmomenten in het leven vieren draagt bij tot groepsvorming. Daarom 

investeren we financieel en organisatorisch zodat de laatste 100 dagen opnieuw een 

vlaggenschip wordt voor de jeugd. We halen de mosterd hiervoor bij de werking van 

Dag van de Jeugdbeweging.  

 

o We brengen alle jeugdondersteuning samen op één plaats, zodat georganiseerde en 

niet-georganiseerde jongeren weten waar ze voor alle vragen terecht kunnen. 

 

o Aangezien uitbrekend jeugdwerk een goede methodiek is die niet-georganiseerde 

jongeren tot bij de bestaande jeugdverenigingen brengt, stimuleren we (goed 

georganiseerde) initiatieven die jongeren opzoeken op hun eigen terrein en hen zo 

laten kennismaken met het jeugdwerk in Sint-Niklaas en het ruime aanbod. Of nieuwe 

initiatieven die voortvloeien uit de bevindingen daarvan. (vb Arts&bar truck jeugdhuis) 

 

o Om jongeren met verschillende achtergronden te betrekken bij het beleid, slaan we 

een brug naar de scholen waar ze in al hun diversiteit aanwezig zijn. We bouwen  een 

Sint-Niklase koepel van leerlingen uit die op een frisse manier participeert aan het 

(jeugd)beleid. 

 

o Daarnaast organiseren we een jongerenleiderschapsprogramma: ongeacht de 

afkomst kan iedere jongere zich kandidaat stellen om samen met een groep gedreven 

leeftijdsgenoten een heel jaar lang bezoeken te doen aan bv. de gemeenteraad, politie, 

gerecht, het bedrijfsleven. We proberen  om een diverse groep jongeren te betrekken. 

Samenwerkingen met en tussen jeugd- en buurtwerkers, jeugdverenigingen,... en 

scholen kan een ruimer beeld geven over jongeren die betrokken kunnen worden en 

drempels weghalen.  

 

o We streven naar groene speel- en ontmoetingsplekken in elke wijk en een stadsbos op 

wandelafstand (zie stad op mensenmaat en gezonde stad). De bestaande 

speelpleinen worden goed onderhouden en opgewaardeerd. Hierbij houden we 

rekening met de infrastructuur van een wijk en de noden van de buurtbewoners. 

 

o We zorgen voor voldoende plekken waar jongeren kunnen samenkomen en fuiven 

zonder overlast voor de buurt, zowel in de stad als in elke deelgemeente. 

 

o Het aanbod van vrije tijdsbesteding ( sport, cultuur, evenementen,..) wordt getoetst 

op  kindvriendelijkheid. Stad van de Sint is een sterk en kindvriendelijk merk. Er is 

bijzondere aandacht voor de toeleiding van moeilijk bereikbare doelgroepen en voor 

de betaalbaarheid voor kwetsbare gezinnen. 
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o Bespeelbare kunst en green- en streetartbeleid zorgen voor een jong en kleurrijk 

straatbeeld. De betonnen spoorwegpijlers worden een echte blikvanger dankzij de 

samenwerking met talentvolle kunstenaars. We zorgen voor een meer kleurrijke 

Grote Markt. 

 

o We ondersteunen initiatieven die jongeren gevoelig maken voor internationale 

solidariteit en verantwoordelijkheid (vb. inleefreis van Dwagulu Dekkente of KRAS, 

scholierenparlement,…) 

 

o We zetten in op goed georganiseerde buurtwerking op maat van kinderen en 

jongeren, vooral in kans- en speelarme buurten in Sint-Niklaas. Hierbij houden we 

rekening met de specifieke noden van kinderen en jongeren die er wonen, de partners 

die er (eventueel) al actief zijn en de infrastructuur van de buurt. Jeugd- en 

welzijnswerk, sport, politie, onderwijs, gemeenschapswerk,... werken structureel 

samen om deze laagdrempelige en participatieve vorm van jeugd- en buurtwerk te 

organiseren. Aan het effectieve organiseren, gaat steeds een periode van prospectie 

vooraf zodat het aanbod echt op maat is van elke buurt en dat stadsbreed.  

 

o Kinderen en jongeren van de buurt worden actief betrokken bij het opzetten en 

uitvoeren van het activiteitenaanbod. Pedagogisch geschoolde werkers met voeling 

met de buurtwerk/straathoekwerkmethodiek worden hiervoor ingezet en aangevuld 

met sterke jobstudenten/vrijwilligers uit de wijk.  

 

o Wij stimuleren verbinding tussen oudere en jongere buurtbewoners door projecten op 

poten te zetten waar ze beiden deel van kunnen uitmaken. Er kan vb. ook gewerkt 

worden met pleinpatrons, buurtregisseurs,… 

Een wijkgebonden budget geeft extra stimulansen (zie ook dienstbare stad). 

 

o We ondersteunen de jeugdbewegingen blijvend in hun infrastructurele noden.  

 

 

4.5. >> Kleurrijke stad >>  

 

In onze stad en haar deelgemeenten wonen meer dan 76 000 inwoners: een kleurrijk pallet. 

We zijn allemaal verschillend, allemaal uniek. Omgaan met verschillen is niet  gemakkelijk, 

dat ondervinden we dagelijks in het gezin, op school, op het werk, in de straat en in de buurt. 

Het vraagt wederzijdse inzet en respect om elkaar te leren kennen en waarderen, ongeacht 

onze leeftijd, achtergrond, geaardheid of kleur. 

 

CD&V erkent het nut van bepaalde doelgroepgerichte maatregelen (voor senioren, mensen 

met een beperking, holebi’s of etnisch-culturele minderheden) wanneer deze achterstelling 
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en uitsluiting tegengaan of de kans op participatie van bepaalde doelgroepen verhogen 

(positieve discriminatie). Ze moeten echter voortvloeien uit een integrale visie op een gelijke 

kansenbeleid en mogen echter niet leiden tot nieuwe vormen van ‘hokjesdenken’. Daarom 

moet alle doelgroepenwerk resultaatgericht zijn en regelmatig op zijn effect worden 

geëvalueerd.  

 

CD&V gaat voor een gastvrije stad. Dit doel willen we resoluut verankeren in een missie voor 

onze stad: iedereen een gelijkwaardige kans op deelname aan de samenleving aanreiken door 

gelijke kansen op zelfontplooiing te garanderen en te creëren. Deze missie is een kerntaak 

voor elke stadsdienst en voor externe diensten. De stad eist dit ook van instellingen of 

organisaties die met de stad samenwerken.  

 

o We creëren kansen tot ontmoeting en culturele uitwisseling. Het stadsfestival Villa 

Pace is daar een mooi voorbeeld van. 

 

‘Denk globaal doe het lokaal’ is daarin onze gangmaker. De gelijktijdigheid van 

enerzijds de globalisering en anderzijds het toenemende belang van de stad als 

voornaamste bestuursniveau, de zgn. ‘glokalisering’ is een opportuniteit om via 

internationale contacten met partnersteden de invloed van de internationalisering op 

onze samenleving te kaderen. Via bestaande en nieuwe uitwisselingen en 

kennismakingsprojecten kan je de band tussen alle bewoners van de stad versterken 

en ook het sociale, economische en morele profiel van onze stad aanscherpen. Door 

rekening te houden met de herkomst van allochtone Sint-Niklazenaren kan deze ‘open 

blik op de wereld’, lokaal de dynamiek van ontmoeting, appreciatie en respect 

stimuleren. 

 

o “Jong geleerd is oud gedaan”. In scholen leren kinderen en jongeren van alle 

achtergronden elkaar kennen. We stimuleren dat elke school qua populatie een 

afspiegeling is van de buurt waarin ze ligt (zie onderwijs: School in zicht).  

 

o Het jeugdwerk staat voor een belangrijke uitdaging om de veelkleurigheid aan 

jongeren te bereiken die de stad rijk is. Naar jongeren toegaan (outreachend werken) 

en een breed jeugdbeleid staan aan de basis van een geslaagd jeugdwerkmodel.  (zie 

ook jongeren en vrije tijd) 

 

o We bestrijden elke vorm van discriminatie op basis van huidskleur, geaardheid, 

gender, leeftijd of levensovertuiging. We stimuleren mensen om inbreuken te 

signaleren door een laagdrempelig meldpunt (vb. via een App). Bij strafbare feiten 

wordt in samenwerking met de politie kort op de bal gespeeld. Op plaatsen/bij 

organisaties (o.a. scholen) met een heel diverse doelgroep wordt ter plaatse een 

meldpunt ingericht (vb. bij zorgleerkracht/leiding/…) om de drempel te verlagen voor 
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eerder kwetsbare doelgroepen. Zij spelen de info door naar het centraal meldingspunt. 

Samenwerking met jeugd - en welzijnswerk kan versterkend werken. 

 

o De stad doet inspanningen om de veelkleurigheid van haar inwoners te weerspiegelen 

in haar eigen personeelsbeleid zowel qua leeftijd, origine, geaardheid, gender, 

opleidingsniveau… Ze evalueert haar selectieprocedures met het oog op het 

wegwerken van structurele drempels. 

Meer in het bijzonder moet een gendersensitief beleid zich nog op meer vlakken laten 

voelen. We denken aan: 

- een personeelsbeleid dat voldoende flexibiliteit op maat van het gezin 

toelaat 

- een aanwervings- en promotiebeleid dat vrouwen evenveel kansen 

biedt 

- een HR-beleid en een politiebeleid dat klachten rond seksuele 

intimidatie en pesterijen ernstig neemt en zorgt voor een veilig 

werkklimaat 

- toegankelijke openbare toiletten bij evenementen en drukbezochte 

plaatsen 

- heldere straatverlichting ook na middernacht 

 

o We zetten in op taalbevordering en inburgering voor nieuwkomers.  

We richten, in samenwerking met bestaande partners, integratielessen en lessen 

Nederlands voor anderstaligen in door middel van laagdrempelige initiatieven in de 

wijken. We zetten daarbij voor nieuwkomers prioritair in op het aanleren van 

functioneel taalgebruik en het wegwijs maken in de maatschappij. Het voorzien van 

vormingsmomenten voor organisaties, professionelen, vrijwilligers die dikwijls in 

contact komen met anderstaligen en/of ze als doelgroep hebben, geeft hen de juiste 

tools om Nederlands taalgebruik te stimuleren. Ook de toeleiding van anderstaligen 

naar verschillende vormen van vrijetijdsbesteding in de stad en hen op een 

laagdrempelige manier laten kennismaken met het (ruime) aanbod in de stad, werkt 

inclusie in de hand. 

 

 

4.6. >> Levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog >> 

 

Mensen verschillen – gelukkig maar – van mening: over de liefde, over politiek, over sport, 

over zingeving,…  Als we elkaar respecteren en beluisteren, kleurt verscheidenheid het leven 

en is het een bron van rijkdom.  

Een lokale overheid kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van wederzijds respect 

ondanks verschillen, ook op levensbeschouwelijk vlak. 
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o De stad respecteert en  ondersteunt de erkende levensbeschouwingen op haar 

grondgebied en gaat er op regelmatige basis mee in overleg om noden te detecteren.  

o Ze faciliteert ontmoetings- en overlegmomenten tussen mensen en organisaties van 

verschillende levensbeschouwingen. 

 

 

4.7. >> Dag van de jeugd >> 

 

Sint-Niklaas is een stad van jeugdverenigingen. Tal van Sint-Niklase jongeren engageren zich 

in jeugdbewegingen, jeugdhuizen, laagdrempelige jeugdverenigingen,…. Als partij die voor 

verbinding en participatie staat hechten wij er belang aan dat deze groepen van 

georganiseerde jeugd in de kijker worden gezet. “Dag van de jeugdbeweging” is daar een mooi 

voorbeeld van. Van een  “Dag van de jeugdbeweging” is het een kleine stap naar een echte  

“Dag van de jeugd” die alle verenigingen en hun vrijwilligers betrekt en ze de kans geeft om 

hun eigen dag te beleven. In de organisatie daarvan kan participatief worden gewerkt, zodat 

vrijwilligers van verschillende verenigingen zich samen inzetten voor een gemeenschappelijk 

doel en elkaar weer beter leren kennen (netwerking en verbinding).  

 

 

4.8. >> Sterk georganiseerde wijkwerking >> 

 

Een centrumstad als Sint-Niklaas met 19 wijken met elk een eigen karakter, eigen uitdagingen 

en noden heeft baat bij een weldoordachte buurt- en wijkwerking. Bepaalde evoluties en 

tendensen in de maatschappij dragen er zeker toe bij dat er nog meer op maat moet worden 

gewerkt en moet worden ingespeeld op de identiteit van een buurt. Een structurele 

samenwerking tussen alle verschillende diensten die daarvoor worden ingezet, is daarbij een 

belangrijke stap. Mits voldoende terugkoppeling over de aard van een wijk en kennis over 

elkaars functies en opdracht, kan er aanvullend worden gewerkt. Goed op elkaar afgestemd 

straathoekwerk, buurtwerk, jeugdwerk, wijkagent, politie,… is een vereiste voor sterke 

wijkwerking(en). Het aanstellen van een schepen van wijkwerking die al deze diensten 

verenigt en zich inwerkt in de diverse wijkwerkingen van onze stad biedt de kans om wijken 

te gaan versterken. Met participatie kan er op deze manier verder worden nagedacht en aan 

gewerkt worden om buurtbewoners echt mede-eigenaar te maken van hun wijk.   
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5. Fietsvriendelijke stad 

 

CD&V schuift nog steeds het STOP-principe naar voor in het mobiliteitsbeleid. Dit beginsel 

gaat uit van een rangorde in de vervoerswijzen: eerst 'stappers en trappers', dan het openbaar 

vervoer en tot slot het persoonlijk gemotoriseerd vervoer. Het is onzes inziens een belangrijke 

leidraad die duurzame vervoerswijzen moet ondersteunen, die moet zorgen voor een 

verhoogde veiligheid voor voetgangers en fietsers, die een antwoord in zich houdt op de 

toenemende mobiliteit en files, enzovoort. 

 

Het STOP-principe geldt ook als een inrichtingsprincipe voor de verkeersinfrastructuur zelf. Bij 

de aanleg en renovatie van wegen hebben we in de eerste plaats de veiligheid van de 

voetganger en de fietser op het oog. 

 

 

5.1. >> Koning fiets >> 

 

Ons gezamenlijk mobiliteitsgedrag moet efficiënter, duurzamer en veiliger. Dat vraagt van elk 

van ons een gedragswijziging. Het goedgekeurde mobiliteitsplan zal diverse ingrepen vergen 

die op elk van ons een impact zullen hebben. Werken aan een autoluwe en fietsvriendelijke 

stad is werken aan een betere levenskwaliteit. Dit betekent echter niet dat onze binnenstad 

onbereikbaar is voor wie de wagen nodig heeft (vb. door een verminderde mobiliteit, voor 

boodschappen, ….) 

 

Sint-Niklaas mobiel houden moet ook gepaard moeten gaan met een doordacht ruimtelijk 

beleid. Ruimtelijke ontwikkeling moet sterker gekoppeld worden aan de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer en passen binnen het bestaande en toekomstige mobiliteitsnetwerk.  

Fietsen wint aan populariteit en wordt een steeds belangrijker vervoersalternatief.    

 

Het beleid heeft lange tijd de auto bevoordeeld. De fiets is hét individueel vervoermiddel van 

de toekomst. In de stad, voor vrije tijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-

schoolverkeer. De fiets kan ook uitgroeien tot een belangrijke schakel voor het voor- en 

natraject naar openbaar vervoer. De opkomst van de elektrische fiets is een positieve evolutie 

en zorgt voor een bijkomend alternatief voor de wagen: het is gezond, milieuvriendelijk en 

betaalbaar. 
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5.2. >> Veilig fietsen >>  

 

o We voeren de investeringen in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije 

fietsinfrastructuur op, zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. In een 

autovrije straat zoals de Stationsstraat, worden de fietsers gesensibiliseerd voor 

aangepast rijgedrag ten aanzien van de vele voetgangers in deze winkelstraat. Dit komt 

ook de veiligheid van de fietser zelf ten goede. 

 

o Naast een kwaliteitsvolle infrastructuur om korte verplaatsingen te bevorderen, o.a. 

door fietsstraten, zetten we verder in op veilige en functionele fietssnelwegen. Ze 

maken fietsen aangenaam en bieden snelle verbindingen voor woon-

werkverplaatsingen.  

 

o Gaan voor 'Koning Fiets' betekent ook expliciet ijveren voor het verhogen van de 

middelen. Daarom moet jaarlijks het budget voor fietsinvesteringen substantieel 

stijgen. 

 

o Veilig fietsen begint met een veilige fietsinfrastructuur. Een versnelde uitvoering van 

fietsprojecten ten behoeve van kinderen, gezinnen en senioren blijft voor CD&V 

prioritair.   

 

o Bij de aanleg van nieuwe fietspaden moet rekening gehouden worden met de noden 

van ‘nieuwe’ fietsvormen: elektrische fietsen e, e-bikes, bakfietsen,… 

 

o Als scholenstad kent Sint-Niklaas en haar deelgemeenten dagelijks een grote 

pendelstroom van scholieren die met de fiets naar onze scholen komen. De fietsassen 

naar onze stad moeten daarop aangepast zijn. We zetten extra in op veiligheid rond 

de schoolomgeving: 

o Zwaar vrachtverkeer is niet meer toegelaten op momenten dat ouders 

hun kinderen afzetten en ophalen. Met behulp van camera’s kan dit 

eenvoudig gecontroleerd worden. 

o Vandaag geldt in schoolomgevingen een zone 30. Dat is een goede zaak. 

Alleen houdt niet iedereen zich daaraan. Algemeen geldt rond 

overdreven snelheid nog een te groot gevoel van straffeloosheid. De 

pakkans in schoolomgevingen moet naar omhoog. 

o Meer schoolstraten. Bedoeling is om de verkeerschaos in de 

schoolomgeving bij het begin en het einde van een schooldag te 

beperken. Op die momenten wordt de straat afgesloten voor auto’s. Dit 

moet gebeuren in goed overleg met de buurt en de ouders. 
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o De aanleg van een fietspad in de Driekoningenstraat tussen de Heistraat en de 

Bremstraat (als drukke invalsweg voor leerlingen richting de Sint-Niklase scholen).  

 

 

5.3. >> Ruimte voor fietsen >>   

 

o De inplanting van mini-fietsenstallingen in de wijken van de stadskern. Vooral in 

straten en wijken met aaneengesloten rijhuizen: een parkeerplaats vervangen door 

een (overdekte) fietsenstalling om een oplossing te bieden voor bewoners die dag- en 

nacht hun fiets buiten laten staan.  

o Bij openbare gebouwen en knooppunten van openbaar vervoer moeten steeds 

voldoende, veilige en comfortabele fietsparkings voorzien zijn. Het systeem van 

deelfietsen aan deze knooppunten breiden we verder uit. Daarnaast moet Sint-Niklaas 

over een uitgebouwd systeem van deelfietsen beschikken. 

o De uitbreiding van de overdekte fietsenstalling aan de voor- en achterkant van het 

Station is nodig. De toename van het aantal fietsers maakt bovendien een 

ondergrondse fietsparking aan de voorzijde van het station nodig (cfr. Leuven, 

Gent,… ) Een gratis of bijna gratis bewaakte fietsstalling zou het gebruik van de fiets 

(in combinatie met trein of bus) nog sterker aanmoedigen.  

 

 

5.4. >> Fietsen promoten >> 

 

o Bedrijven kunnen een voortrekkersrol spelen door een fietsvriendelijk beleid te 

voeren (bv. douches en kleedruimtes, poolfietsen, sensibiliseringsacties). De 

fietsvergoeding en het toekomstige mobiliteitsbudget zijn goede instrumenten om 

werknemers op de fiets te krijgen. 

 

o We beschermen de trage wegen die we nog hebben. Fietsen of wandelen langs deze 

wegen is een ideale manier om te ontstressen en tot rust te komen. Het netwerk van 

trage wegen biedt daarnaast alternatieve en veilige routes om bestemmingen te 

bereiken. 

 

o We zetten in op functionele fietsopleidingen voor kinderen. Ook andere doelgroepen 

die minder fietservaring hebben, bieden we fietscursussen op maat aan (bv. voor 

nieuwkomers of cursussen elektrisch fietsen). 

 

o Personeel en mandatarissen geven het goede voorbeeld en gebruiken zoveel mogelijk 

de fiets 
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5.5. >> Bereikbare binnenstad >>  

 

o Voor de bewoners van de binnenstad, voor de handelaars in de binnenstad en hun 

klanten moet de autobereikbaarheid gegarandeerd blijven. Parkings in 

binnengebieden moeten hiertoe bijdragen, al dan niet exclusief en gratis (via 

bewonerskaarten) voor buurtbewoners.  Daarbij wordt extra aandacht besteed aan 

voorbehouden plaatsen voor mensen met een beperking. Ook de infrastructuur voor 

oplaadpalen voor elektrische wagens wordt voorzien, minstens voorbereid. 

 

o Zowel de stad als het OCMW beschikken binnen de stadskern over diverse gronden. 

Het is nuttig te onderzoeken of deze gronden in functie van het mobiliteitsplan kunnen 

ingezet worden als wijkparkings.   

 

o Het wordt steeds moeilijker om in het stadscentrum als zorgverstrekker een 

parkeerplaats te vinden dicht bij de patiënt. Via een registratiesysteem bij de stad  

voeren we “zorgparkeren” in.  

 

Patiënten of hun buren die een garagepoort of oprit hebben en die niet gebruiken 

overdag omdat ze thuis blijven of omdat ze uit werken gaan, geven via een zorgsticker 

toelating aan door het RIZIV erkende zorgverleners dat zij voor een korte periode voor 

hun garage of oprit mogen parkeren. De zorgverlener is geregistreerd bij de stad en 

beschikt ook over een zorgparkeerkaart. De parkeertijd is beperkt tot de tijd nodig voor 

de consultatie of de verzorging. De politie zal geen boetes voor verkeerd parkeren 

uitschrijven. 

 

Dit vormt een gratis alternatief voor het huidig betalend abonnementssysteem dat de 

stad kent voor zorgverstrekkers. 

 

o Het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer maakt het centrum van de stad 

vlotter bereikbaar.  Het mobiliteitsbeleid in de stad staat of valt met de realisatie van 

de ring. Het starten van de werken aan de Oostelijke tangent is essentieel.  

 

o Een autoluwe, maar toch bereikbare stad heeft nood aan  verschillende 

stadsrandparkings, op  korte afstand van de binnenstad. Verder afgelegen 

stadsrandparkings  (vb. aan het Waasland Shopping Center) moeten vlot verbinding 

geven met de stadskern via openbaar vervoer, een pendelbus of via een 

fietsverhuursysteem (zoals Blue-bike).  

 

o Laad- en loszones aan de rand van de stad zijn een must – geen mega vrachtwagens in 

ons stadscentrum.  
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o Om de bezoekers op een comfortabele manier de stad langs Noordelijke zijde te laten 

inrijden, is een 2e in- en uitrit voor de parking onder de Grote Markt wenselijk. 

  

Opportuniteiten:  

o Voor de vele scholen en tientallen auto’s van leerkrachten in de buurt van 

Zwijgershoek is een ondergrondse parking aan Zwijgershoek wenselijk  

o Leegstaande bedrijfssites ombouwen tot wijkparkings  

o Krotwoningen slopen en inrichten tot wijkparkings  

o Ondergronds bewonersparkeren (vanuit de ruime buurt) op het H. Heymanplein  

o We stimuleren autodelen want dat is goed voor het klimaat en de portefeuille van 

mensen. Zo we verdubbelen het aantal autostaanplaatsen voor autodeelsystemen 

tegen 2020. De auto’s van het stadspersoneel kunnen in de weekends gedeeld worden 

door de inwoners.  

 

 

5.6. >> Openbaar vervoer optimaliseren >>  

 

Een fietsvriendelijke en autoluwe stad is slechts mogelijk wanneer het openbaar vervoer 

geoptimaliseerd wordt. 

  

o De stadskern, zijn deelgemeenten en de omliggende Wase gemeenten moeten op een 

goede en vlotte manier bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hiervoor dienen 

bepaalde lijnen geoptimaliseerd te worden in samenspraak met De Lijn.  

 

o Avondverbindingen voor de jeugd blijven noodzakelijk om de jongeren op een veilige 

manier thuis te brengen. Evenementenlijnen ’s nachts, al dan niet op andere dan de 

gebruikelijke trajecten, verhogen eveneens de veiligheid voor de deelnemers aan 

evenementen.  Het is van belang dat de Lijn samen met het stadsbestuur hierover in 

dialoog gaat met diverse stedelijke actoren (zoals senioren, jeugd…).  

 

o We ijveren bij de NMBS voor een vlotter treinverkeer voor de pendelaars naar Brussel 

en Leuven. 

 

 

5.7. >> Aandacht voor voetganger >>  

 

Voetgangersvriendelijke steden hebben gezondere inwoners. Zij zetten immers aan te 

wandelen wat de gezondheid ten goede komt. 

 

Het stadsbestuur moet investeren in brede, goed onderhouden voetpaden. 
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Doorsteekjes voor voetgangers verkorten routes in de stad en zetten mensen aan om te voet 

te gaan. 

 

De stad voorziet ook in de wijken voldoende rust- en zitbanken in een groene omgeving. Dit 

stimuleert ook senioren om zo lang mogelijk te voet de stad in te trekken. Bovendien 

stimuleert dit ontmoeting tussen de inwoners: een “bank-contact” maakt leven in de wijk 

aangenaam (zie ook “aangename buurten”). 

 

 

5.8. >> Weg met de overweg? >> 

 

De hoofdlijn Antwerpen-Gent is een van de drukste spoorlijnen van het land en men wil de 

capaciteit nog verhogen. In sommige steden en gemeenten worden daarom plannen gemaakt 

om een aantal spoorwegovergangen te sluiten of om niet-gelijkgrondse kruisingen te 

realiseren.  

Het is nodig dat er grondig overleg en studiewerk gebeurt om te kijken waar er in onze stad 

en deelgemeenten niet-gelijkgrondse kruisingen (tunnel, brug, spoor onder de weg,…) 

mogelijk zijn die de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid verhogen. Bruut sluiten 

van overwegen zonder overleg kan niet. Levendige dorpsgemeenschappen mogen niet 

doorgeknipt worden. Op het platteland moet men ook rekening houden met 

landbouwverkeer. We zullen de resultaten van de aangekondigde studie alert opvolgen.  
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6. Sint-Niklaas: veilige stad  

 

Elke burger, ongeacht leeftijd moet zich goed voelen in onze stad. Mensen moeten zich veilig 

en vlot kunnen bewegen. Het is een kerntaak van de stad en de stedelijke diensten om te 

zorgen voor veilige en toegankelijke voetpaden. Jonge ouders met buggy’s, oudere mensen 

met rollators en mantelzorgers met rolstoelen ondervinden elke dag dat de voetpaden 

onvoldoende onderhouden worden. 

 

Je veilig voelen in je eigen stad, gemeente of buurt is een basisrecht en daarom ook een 

kerntaak van de lokale overheid.  De burgemeester en het schepencollege blijven de 

spilfiguur in het veiligheidsgegeven maar ook de inwoners en de buurt hebben een voorname 

inbreng.  

 

 

6.1. >> Verbonden en veilige buurten >> 

 

o De sociale cohesie, sociale controle en burgerparticipatie versterken.  

Veiligheid is immers geen verantwoordelijkheid van de overheid alleen, maar van 

eenieder in de samenleving. Eenzaamheid versterkt het onveiligheidsgevoel. (zie ook 

gezonde en zorgzame stad) 

 

o Burgernetwerken (bv. Buurt- en WinkelInformatieNetwerken) kunnen een positieve, 

preventieve rol spelen, zonder te vervallen in een ‘verklikkerssamenleving’. 

 

o Vaste contactpersonen bij de politie voor scholen, verenigingen en buurtcomités 

zorgen voor een snelle doorstroming en aanpak van problemen. 

 

o Meer toezicht en strengere boetes voor sluikstorten. 

 

o Verkeersveiligheid is een belangrijk element in het veiligheidsbeleid. (zie mobiliteit) 

De politie voert meer controles uit in de stad en de deelgemeenten om de pakkans 

voor snelheidsovertreders te vergroten. Waar systematisch te snel gereden wordt, 

worden snelheid remmende ingrepen in de weginrichting overwogen, in overleg met 

de bewoners. 

Er is bijzondere aandacht voor veiligheid in de ruime schoolomgeving (zie mobiliteit) 

 



44 

 

6.2. >> Nabije en slagkrachtige politie >>  

 

o Voldoende investeren in politie en brandweer, zowel op het vlak van materiële als 

personele middelen.  

 

o Meer wijkinspecteurs en middelen voor de buurtgerichte politie. Zij werken het 

dichtst bij de burger en kunnen problemen het eerst detecteren,  voorkomen en 

oplossen. Ook in de deelgemeenten moeten er voldoende wijkinspecteurs actief zijn 

en niet enkel op papier. In de praktijk blijkt dat de wijkinspecteurs niet 

inzetbaar/beschikbaar zijn voor de taken van de wijk. Er wordt teveel beroep op hen 

gedaan voor niet-wijkgerelateerde taken.  

 

o Fiets- en voetpatrouilles inzetten die door hun herkenbaarheid en nabijheid 

gemakkelijk aan te spreken zijn door de inwoners. 

 

o Er is bijzondere aandacht voor het risico van radicalisering. Samen met buurtwerkers, 

scholen en andere partners wordt een beleid van preventie en politionele actie 

uitgewerkt. Buurtwerking dient dan ook versterkt te worden. 

 

o Efficiënte crisiscommunicatie naar de burgers (ook via digitale weg) 

 

o Inzake de veiligheid van psychisch kwetsbare personen, zowel voor hun eigen 

veiligheid als voor die van anderen, levert onze lokale politie in alle discretie zeer goed 

werk. Via hierin deskundig opgeleide agenten zet de stad in op een nog intensere 

samenwerking met de twee AP Ziekenhuizen op haar grondgebied. 

 

 

6.3. >> Openbare verlichting >>  

 

o Een goede openbare verlichting draagt bij tot het veiligheidsgevoel  

 

o Daarnaast verlichten we onze openbare gebouwen en monumenten om onze fierheid 

op erfgoed en patrimonium te uiten. De openbare ruimte is van ons allemaal en we 

zijn er trots op. 

 

o Door over te schakelen naar ledverlichting verlagen we de elektriciteitsfactuur 

gevoelig.  

 

o Om lichtoverlast tegen te gaan, onderzoeken we de installatie van bewegingssensoren 

zodat het licht enkel brandt wanneer er mensen zijn. 
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6.4. >> Gemeenschapswachten << 

 

De gemeenschapswachten leveren goed werk. Tijdens de spitsuren en voor en na schooltijd 

zorgen zij voor vlotter en veiliger verkeer rondom de markt. Hierdoor komt hun efficiënte inzet 

aan de scholen echter zelf in het gedrang. Het aantal gemeenschapswachten moet uitgebreid 

worden zodat zij veiligheidstaken die de politie nu rond schoolomgevingen doet, kunnen 

overnemen. De lokale politie krijgt zo meer ruimte voor haar kerntaken. 
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7. Sint-Niklaas: dienstbare stad  

 

7.1. >> Participatie en inspraak >>  

 

Echte inspraak in belangrijke en moeilijke dossiers was één van de grote pijnpunten van de 

voorbije bestuursperiode. We hebben hier vanuit de oppositie voortdurend op gewezen en 

de meerderheid aangespoord om meer draagvlak te zoeken voor ingrijpende 

stadsontwikkelingsprojecten. Het gebrek aan inspraak heeft geleid tot burgerinitiatieven o.a. 

in de Stationswijk Noord, de omgeving van het Hendrik Heymanplein, de buurtbewoners van 

de Olmenstraat (buurtcomité Bolle Akker), de Nieuwe Molenstraat,…. Deze initiatieven tonen 

dat bewoners zeggenschap willen over wat er in hun omgeving, in hun wijk gebeurt. Zij zijn de 

‘ervaringsdeskundigen’ die de noden en de sterkste van hun buurt aan de lijve ervaren.  

 

CD&V wil voor inspraak op wijkniveau: 

 

o Het stadsbestuur stimuleert en ondersteunt de wijkwerking zodat er in elk buurt van 

de stad en de deelgemeenten een dergelijke werking actief is. Elke buurtwerking heeft 

een vast aanspreekpunt binnen de stadsadministratie. 

 

o Wijken en buurten beschikken over een wijkbudget. De buurt kan op die manier eigen 

klemtonen leggen om de buurt leefbaar en levendiger te maken. (cfr. 

buurtplantsoendienst, buurt-BBQ, …) 

 

o In wijken waar een representatieve en georganiseerde buurtwerking is, zijn zij de 

eerste gesprekspartner bij vernieuwende projecten. Ze worden systematisch van bij 

de planningsfase betrokken. 

 

 

7.2. >> Gedreven en slagkrachtige ambtenaren >> 

 

Een beleid dat als doel heeft hervormingen door te voeren en acties op te leveren (in plaats 

van erover te communiceren), heeft gedreven en slagkrachtige ambtenaren nodig. Niet alleen 

de politici zijn experten om hun job sterkere inhoudelijke functie te geven, zij moeten ook te 

luister gaan bij de ambtenaren zelf en vertrouwen (kunnen) hebben in hun deskundigheid.  
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Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Ook bij onze stedelijke 

organisatie is dat zo. Daarbij hoort een voldragen welzijnsbeleid dat inzet op de kracht van de 

medewerkers via een stimulerend personeelsbeleid waarbij “energievreters” worden 

ingedijkt om stress in te dijken en burn-outs zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

De hervorming naar een Cluster-benadering is niet overal binnen de stedelijk organisatie een 

succes. Een evaluatie van de nieuwe structuur is nodig. 

 

 

7.3. >> Klantgerichte en transparante dienstverlening >> 

 

CD&V wil inzetten op een klantgerichte, kwalitatief hoogstaande en transparante 

dienstverlening.  

 

o Een ‘burgernabije’ dienstverlening uitbouwen, zowel elektronisch als fysiek. 

 

o Ieder openbaar gebouw moet toegankelijk zijn. Toegankelijkheid moet centraal staan 

in de plannen voor het vernieuwde stadhuis en in alle nieuwbouw of 

verbouwprojecten van stadsgebouwen. 

 

o De openingsuren van stedelijke diensten moeten geëvalueerd worden op hun 

‘klantvriendelijkheid’.  

 

o Er moet minstens één avondopening zijn voor de publiektoegankelijke diensten van 

het stadhuis. 

 

o Er moet een minimale dienstverlening voorzien worden in elke deelgemeente.  

 

o Door in te zetten op ‘werken op afspraak’ kunnen klantvriendelijkheid en efficiënt en 

werkbaar werken voor personeel hand in hand gaan. 

 

o De E-dienstverlening moet zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Het ‘slechts 

eenmaal’-principe (‘only once’), staat voorop zodat informatie niet telkens opnieuw 

gevraagd moet worden. 

 

 

7.4. >> Gezonde financies en belastingen >> 

 

Het stadsbestuur werkt met middelen van de belastingbetaler. Daarom moet ze verantwoord 

en efficiënt met de middelen omspringen en is ze verantwoording van de middelen 

verschuldigd aan de burger. Het stadsbestuur handelt als ‘een goed huisvader’ en weegt bij 

elke uitgave prijs-kwaliteit zorgvuldig af. 
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Een gezond financieel beleid betekent: 

• Een aanvaardbare fiscaliteit, die de toets met de regio en vergelijkbare gemeentes kan 

doorstaan. 

• Een efficiënte dagelijkse werking. 

• Een beheersbare schuld. 

• Een ambitieus investeringsniveau, waarbij het patrimonium – het vast actief – van de 

gemeente in stand gehouden wordt en uitgebreid wordt in functie van de 

maatschappelijke behoeften. 

 

We streven naar een duurzame autofinancieringsmarge zodat we op een duurzame wijze met 

onze middelen omgaan en we de komende generaties niet letterlijk en figuurlijk extra gaan 

belasten. 

 

o Geen belastingverhoging, wel een belastingherschikking. De aanvullende 

personenbelasting bedraagt in Sint-Niklaas momenteel 8,5%. Dit is een pak boven het 

Vlaams gemiddelde van 7,23%. CD&V pleit voor een verlaging van dit percentage. De 

APB werd immers in het verleden verhoogd met de intentie om deze verhoging op 

termijn terug te herbekijken.   

 

o Sint-Niklaas zit met 1.325 onder het Vlaams gemiddelde van 1.351 opcentiemen.  De 

voorziene verkavelingen in onze stad doen  het aantal woningen en dus de opbrengst 

van de onroerende voorheffing stijgen.  In de onroerende voorheffing zitten reeds 

sociale correcties ingebouwd (groot gezin, bescheiden woning, handicap…).  

 

o Een belastingherschikking is gebaseerd op een rechtvaardige fiscaliteit. 

 

 

7.5. >> Politieke deontologie >> 

 

o De openbaarheid van bestuur verhogen door het uitzenden van de 

gemeenteraadszittingen (al dan niet in ‘real time’) zodat de inwoners de mensen die 

ze verkozen hebben ook effectief aan het werk kunnen zien en de te nemen 

beslissingen op de voet kunnen volgen.      


