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Mobiliteit
"Een bereikbare fiets- en voetgangersstad met hoge
leefkwaliteit"
Als inwoner van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai of Nieuwkerken beweeg je je dagelijks voort in
onze stad of deelgemeente. Mobiliteit is daarom van vitaal belang voor ons allemaal zodat
we alle functies in onze stad makkelijk kunnen bereiken. Voor Groen Sint-Niklaas is
duurzame mobiliteit essentieel voor een aangename en gezonde stad om in te wonen, te
ontspannen, te werken en te winkelen. Door te kiezen voor duurzame verplaatsingsmiddelen
(te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) zorgen we ervoor dat de stad niet alleen
bereikbaar maar ook aangenaam is. In het stadscentrum wil Groen Sint-Niklaas duidelijk
kiezen voor de fietser en de wandelaar. Het autovrij maken van de Grote Markt is daarbij
van groot belang. Voor de deelkernen is het openbaar vervoer dan weer heel belangrijk.
Alles moet wel bereikbaar blijven voor de auto, bijvoorbeeld voor wie moeilijk te been is. Ook
voor langere verplaatsingen heeft de auto zijn nut. De rol van de auto in de stad wijzigt. Het
is niet meer koning-auto die alles bepaalt. De auto is een gast in de stadskern.
Projecten als Airbezen tonen het probleem van luchtvervuiling door auto’s aan. Daarom
moeten we streven naar minder autoverkeer, minder autobezit, boetes voor stationair
draaien, het vergroenen van straten en pleinen en het verder uitvoeren van het
circulatieplan.
Groen Sint-Niklaas wil meer plaats maken voor fietspaden, planten die de lucht zuiveren
en (groene) ontmoetingsruimten. Daarom willen we kiezen voor geclusterde
buurtparkings in plaats van parkeren op straat en willen we ook meer inzetten op het
gebruik van deelauto’s.
Bij een duurzaam mobiliteitsbeleid hoort ook een sterk ruimtelijk beleid (zie hoofdstuk 5)
dat de functies in de stad verweeft, waardoor verplaatsingen automatisch korter worden en
meer met duurzame vervoersmiddelen kunnen gebeuren. Voor Groen Sint-Niklaas is het
ambitieniveau van het mobiliteits- en circulatieplan het minimum.

Sint-Niklaas fietsstad
Veel Sint-Niklazenaren nemen al de fiets. Volgens sommige onderzoeken zou zelfs in geen
enkele centrumstad het fietsbezit en -gebruik zo hoog zijn als in Sint-Niklaas. Ondanks de
grote inspanningen van het stadsbestuur in de afgelopen zes jaren, is de
verkeersinfrastructuur op te veel plaatsen ondermaats. De fiets moet voor nog hét
vervoermiddel worden voor verplaatsingen in de binnenstad en voor afstanden kleiner dan
vijf kilometer. De elektrische fiets maakt ook verdere afstanden voor de fiets evidenter. De
plannen voor de fietsstad zijn er al, de eerste stappen zijn al gezet, maar Groen Sint-Niklaas
wil verder gaan.
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Comfortabel en verbonden fietssnelwegen
Fietssnelwegen en verbindingen zijn belangrijke verkeersaders. In combinatie met
elektrische fietsen zorgen ze voor langere afstanden voor een alternatief voor de auto of de
bus. Er moeten meer en bredere fietsverbindingen komen en de reeds bestaande
fietsverbindingen moeten beter verbonden worden.
Groen wil volgende zaken realiseren:
●

Op belangrijke fietsroutes willen we de voorrangsregels omdraaien: zo krijgt de
fiets in regel voorrang bij kruisingen met autoroutes.

●

Tussen elke deelgemeente, randgemeente en de nieuwe ziekenhuiscampus willen
we een veilige en comfortabele fietsverbinding met de kernstad, door zowel een
aparte fietsverbinding als door een fietsverbinding naast een autoweg.

●

We dringen aan bij de provincie om zo snel mogelijk de fietsbrug over Vijfstraten te
realiseren.

●

Naast de realisatie van de plannen voor de verbetering van het fietspad langs
Houten Schoen en Hoogkamerstraat, moeten ook de laatste onveilige delen worden
weggewerkt om tot een volwaardige fietsverbinding vanuit Sint-Niklaas centrum
naar Temse te komen. Daarnaast bepleiten we om na de realisatie van de Oostelijke
tangent met naastliggend fietspad (langs de spoorlijn) verder door te trekken tot
Temse centrum.

●

Langs de achterzijde van het station moeten de verschillende fietssnelwegen
kwalitatief met elkaar verbonden worden.

●

Samen met de betrokken gemeenten moeten we onderzoeken of het mogelijk is om
de Mechelen-Terneuzenwegel te verbreden.

●

De fietswegels langs het spoor worden versneld uitgebouwd tot comfortabele
fietssnelwegen.

●

Groen Sint-Niklaas onderzoekt of op landelijke wegen die niet geschikt zijn voor
doorgaand verkeer, tractorsluizen en neerklapbaar paaltjes kunnen worden
geplaatst, waar enkel betrokken landbouwers en diensten een sleutel voor hebben.
Op deze manier ontstaan er bijkomende veilige fietswegen.

●

Om de breedte van de fietssnelwegen te bepalen, moeten we zeker rekening
houden met het verschil in snelheid tussen klassieke en elektrische fietsen,
zeker speed pedelecs. Deze laatste zorgen ervoor dat langere afstanden befietsbaar
worden en spelen daarom een belangrijke rol op fietssnelwegen en -verbindingen. In
de binnenstad kiezen we voor een duidelijk beleid over de plaats van deze fietsen in
het verkeer.
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Gunstige verkeersregels voor fietsers
Sint-Niklaas is deze bestuursperiode pionier geweest in een heel aantal
verkeersmaatregelen om fietsen veilig en comfortabel te maken in de binnenstad.
●

Sint-Niklaas heeft deze bestuursperiode voor het eerst het concept van fietsstraten
toegepast. Het aantal fietsstraten moet de volgende jaren nog toenemen. De reeds
geplande fietsstraten in het centrum zijn daarvoor het absolute minimum. Een
uitbreiding van het concept naar de Lamstraat en Lodewijk de Meesterstraat moet
onderzocht worden.

●

Groen Sint-Niklaas wil extra sensibilisering rond en handhaving van de
verkeersregels in een fietsstraat.

●

Bij elke nieuwe inrichting moeten we kijken hoe verkeerslichten en borden (of het
verwijderen daarvan) de doorstroming van fietsers bevorderen en hoe we naar
conflictvrije kruispunten kunnen gaan.
Op deze goede Sint-Niklase voorbeelden moet verder gewerkt worden:
o op het Onze-Lieve-Vrouwplein hebben alle fietsers tegelijk groen (primeur
in Vlaanderen!);
o op het kruispunt van Driekoningen kunnen fietsers door de inrichting en de
lichten op een veilige manier in één beweging alle richtingen uit (primeur in
Vlaanderen!);
o rechtsaf door rood zorgt voor een vlotter fietsverkeer onder andere voor wie
van de Markt naar het Hendrik Heyman rijdt. Dit verkeersbord kan op
meerdere plaatsen voor snellere doorstroming zorgen;
o in de Mercatorstraat werden verkeerslichten verwijderd, wat de doorstroming
van de fietsers ten goede kwam;
o in regel geldt eenrichtingsverkeer enkel voor automobilisten. Hierdoor kunnen
fietsers wel in tegenrichting rijden in straten waar de breedte dat toelaat.

Kwalitatieve fietsinfrastructuur
Wie fietsers kwaliteit biedt, trekt hen ook aan. De fietsinfrastructuurstudie Sint-Niklaas uit
februari 2016 en het fietsparkeerplan, die tot stand kwamen na de breed bijgewoonde
fietscongressen, vormen het uitgangspunt voor een kwalitatieve fietsinfrastructuur.
Deze plannen wil Groen Sint-Niklaas tijdens de nieuwe bestuursperiode zeker realiseren:
●

zwarte punten verkeersveiligheid moeten onmiddellijk worden aangepakt;

●

bij evenementen wordt er voldoende, bij voorkeur overdekte, fietsenstalling
voorzien;

●

als fietsenstallingen vervangen worden, moeten er evenveel of meer
fietsenstallingen in de plaats worden gezet (volgens het nieuwe masterplan publieke
ruimte);

3

●

op plaatsen die gevoelig zijn voor diefstal wordt prioritair ingezet op meer veilige
fietsenstallingen;

●

een fietsenstalling is bij voorkeur overdekt;

●

de fietsinfrastructuur moet beter bewegwijzerd worden en moet melding maken van
de afstand en reistijd tot een bestemming.(vb. reistijd met gewone en elektrische fiets
naar De Grote Markt van Sint-Niklaas);

Algemeen fietsbeleid
Groen Sint-Niklaas vindt daarnaast nog een aantal bijkomende punten belangrijk binnen het
fietsbeleid:
●

In een zone 30 is gemengd verkeer de norm, in een zone 50 is een aanliggend
fietspad noodzakelijk, in een zone 70 een vrijliggend fietspad. In een zone 50 met
druk en/of zwaar autoverkeer kan een vrijliggend fietspad toch aangewezen zijn, in
een zone 30 met druk en/of zwaar verkeer kan een aanliggend fietspad verkozen
worden boven gemengd verkeer.

●

Allerlei experimenten met deelfietsen, verhuur van fietsen en fietstaxi’s kunnen
een uitstekend alternatief bieden voor de auto:
o we stimuleren het gebruik van deelfietsen om de laatste kilometers tot je
eindbestemming te overbruggen;
o Groen Sint-Niklaas wil het € 1 tarief bij Blue-bike aan het station behouden;
o naast de reeds bestaande deelfietsen van Blue-bike aan het station, willen we
ook deelfietsen plaatsen aan belangrijke busstations of aan
bedrijventerreinen. Hiervoor kan geëxperimenteerd worden met
fietsdeelsystemen zonder vaste standplaats;
o uitleendiensten voor kortere of langere termijn kunnen fietsen op maat voor
kinderen en gezinnen (bakfietsen) toegankelijker maken (bijvoorbeeld
Mechelen, Op wielekes, Velokadee). Den Azalee kan als partner worden
genomen voor een fietsuitleenwinkel;
o het fietsproject met de armoedeverenigingen, waarbij de verenigingen fietsen
uitlenen aan mensen in armoede, wordt verder gezet;
o fietstaxi’s kunnen in de binnenstad bepaalde voordelen krijgen om sneller en
voordeliger te zijn tegenover de klassieke variant.

●

Fietsbeleid wordt niet alleen door de stad gemaakt. Hoe groter het draagvlak voor
een doortastend fietsbeleid, hoe beter:
o de Fietsersbond Sint-Niklaas is een volwaardige partner in het Sint-Niklase
fietsbeleid. Bij alle geplande werken met impact voor fietsers wordt de
Fietsersbond tijdig geconsulteerd;
o na de succesvolle fietsconferenties van de voorbije bestuursperiode worden
ook in de toekomst fietsconferenties gehouden om iedereen te betrekken in
het fietsbeleid van de stad;
o we versterken de fietscultuur in Sint-Niklaas: het imago van Sint-Niklaas als
fietsstad. We brengen dit in beeld, onder andere door fietstelpalen;
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o

we investeren in fietseducatie met een fietsexamen voor kinderen en
fietslessen voor nieuwe Sint-Niklazenaren;

Leefkwaliteit en veiligheid voor fietsers en voetgangers
voorop
Een mobiliteitsbeleid dat inzet op leefkwaliteit en dat de zachte weggebruiker centraal
plaatst, staat garant voor een grote verkeersveiligheid. Kernen waar het aangenaam,
gezond en veilig is om te wonen en zich te verplaatsen zijn voor Groen Sint-Niklaas een
absoluut speerpunt. Doorgaand autoverkeer wordt uit de kernstad gebannen waardoor een
grote autoluwe markt en een aangename kernstad ontstaan. Uit alle woonkernen wordt
doorgaand vrachtverkeer verbannen.
Straten op mensenmaat
●

Speelstraten heb je zeker al gezien in het Sint-Niklase straatbeeld. Groen SintNiklaas wil de speelstraten nog uitbreiden en wil nog verder gaan. Interessante
experimenten zoals de leefstraten in Gent zouden ook hier in Sint-Niklaas toegepast
kunnen worden. Leefstraten zijn straten die tijdelijk (bijvoorbeeld gedurende één of
enkele maanden) autovrij of autoluw gemaakt worden, om zo ruimte te maken voor
groen, ontmoeting en samenleven. Ook schoolstraten vinden wij belangrijk. Deze zijn
volledig verkeersvrij bij het begin en het einde van de schooldag.

●

Sluipverkeer moet vermeden worden door een goede categorisering van de wegen
en een consequente inrichting afgestemd op de functie van de weg (verbindingsweg,
ontsluitingsweg of erftoegangsweg). Dankzij het circulatieplan en de
tonnagebeperkingen hebben we al een grote stap gezet om sluipverkeer tegen te
gaan, maar dit blijft een werkpunt dat permanente opvolging noodzaakt. Landelijke
wegen die als sluipweg worden gebruikt, kunnen een veilige fietsweg worden met
tractorsluizen en neerklapbaar paaltjes waar enkel landbouwers een sleutel voor
hebben.

●

Door een tonnagebeperking moet vrachtverkeer uit woonkernen en
dorpscentra geweerd worden. Groen Sint-Niklaas wil de problematiek in
Nieuwkerken prioritair aanpakken, maar ook de situatie in Sinaai en de
Plezantstraat dient aangepakt te worden:
o de stad moet in onze regio voortrekker zijn om een bondgenootschap aan te
gaan om ongewenst sluipverkeer van vrachtwagens een halt toe te roepen;
o we moeten kijken hoe we ANPR-camera’s kunnen inzetten in deze
problematiek.
o regelmatige controles door politie ter plaatse moet de pakkans voor deze
inbreuk sterk verhogen;
o de geplande trajectcontrole zal in de Hoge Bokstraat de leefbaarheid
verhogen. Na de installatie dienen herstellingen aan het fietspad zich op.

●

De stad moet onderzoeken hoe ze mensen kan stimuleren om hun pakjes op te
halen bij afhaalpunten in plaats van ze aan huis te laten leveren (bv. experimenten
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met koerierdiensten opzetten). In het stadscentrum worden goederen bij voorkeur op
hun bestemming gebracht via kleinere (elektrische) bestelwagens of
cargofietsen. Ook kunnen leveringen en werfverkeer op bepaalde tijdstippen
(bijvoorbeeld begin en einde van de schooltijden) geweerd worden.
●

Bij het beleid wil Groen Sint-Niklaas zeker rekening houden met de meest
kwetsbare weggebruikers door de kind- en seniorennorm als uitgangspunt te
nemen. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een
kinderwagen en mensen met een beperking is aangenamer en veiliger voor alle
weggebruikers en buurtbewoners.
Groen pleit voor:
o goede voetpaden;
o ruimte om fietsen te stallen en voldoende ruimte voor de plaatsing van
verkeersborden en straatverlichting zodat het voetpad vrij blijft;
o goede gidstegels voor mensen met een visuele beperking;
o nieuwe verkeerslichten uitgerust met intelligente ratelsystemen die b.v.
kunnen aangestuurd worden met een app zoals in Parijs;
o een uitbreiding van het gebruik van de minder mobiele centrale van het
OCMW van rolstoelgebruikers naar ouderen en personen met andere
beperking;
o een integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap.
o De betonblokken aan het station die er op initiatief van de NMBS zijn
geplaatst; zijn slecht voor de toegankelijkheid en moeten verwijderd worden.
Slechtzienden of mensen met een beperkte mobiliteit ondervinden hier veel
hinder
van.
Daarenboven
verfraaien
ze
de
stad
allerminst.

●

Met de uitrol van het snelheidsplan, gekoppeld aan het circulatieplan kiest Groen
Sint-Niklaas voor een snelheidsregime op maat, uitgaande van het principe
0/20/30/50/70. In kernen van steden en gemeenten kiezen we voor ruime autovrije
(“zone 0”) en autoluwe zones (vb. volgens het woonerfprincipe – “zone 20”). Maak
van een zone 30 de regel in alle woongebieden. 50 km/u wordt dan de uitzondering
voor een beperkt aantal verbindingswegen binnen de bebouwde kom, 70 km/u op
drukke ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.

●

Een sterk netwerk van trage wegen kan gebruikt worden voor recreatief gebruik,
maar ook voor snellere routes. Het is een veilige alternatief voor wandel- en
fietsverbindingen naast drukkere wegen met veel autoverkeer.
o

In de voorbije bestuursperiode werden voor het volledige grondgebied van de
stad, met de hulp van en in samenspraak met de bevolking,
wenselijkheidskaarten opgemaakt. Er wordt verder gewerkt om trage wegen
open te stellen en bestaande trage wegen worden verder onderhouden.

o

Naast de wandelbrochures wordt een wandelknooppuntennetwerk uitgewerkt,
vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk.

o

Doorsteken en trage verbindingen worden bij grote ontwikkelingen opgelegd.

o

De voorbije bestuursperiode werd geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe
trage verbindingen in reeds bebouwde omgevingen (zoals van de Vinkenlaan
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naar de site achter de Christus Koningkerk). Ook wanneer zich in de
toekomst zulke opportuniteiten voordoen moet hier op worden ingezet.
Verkeersveiligheid
o

Groen Sint-Niklaas wil dat verkeersveiligheid het topcriterium is bij het kiezen van
prioriteiten in herinrichting van wegen (wegwerken van lokale 'zwarte punten').
(zie ook Sint-Niklaas fietsstad en ‘Straten op Mensenmaat’):
o bij de aanleg van wegen moet er aandacht zijn voor een “vergevingsgezind”
ontwerp. Dat wil zeggen dat de kans op ongevallen minimaal moet zijn en dat
bij ongevallen de gevolgen zo licht mogelijk zijn. Bomen langs de weg vormen
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar. Integendeel, ze
werken snelheidsmatigend en kunnen fiets- en voetpaden afschermen. De
voorbije bestuursperioden werden vele onnodige paaltjes verwijderd en
overblijvende paaltjes vervangen door vergevingsgezinde paaltjes, die
meebuigen bij een aanrijding. Dit beleid moet worden verder gezet;
o

●

●

bij wegwerkzaamheden moet er voldoende rekening gehouden worden met
zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Voor hen moet steeds een
volwaardig alternatief voorzien worden;

Tijdens deze bestuursperiode gaven we terecht veel aandacht aan de opmaak van
de vervoersplannen met het basisonderwijs.
o

Volgende bestuursperiode zouden alle lagere en middelbare scholen een
ambitieus vervoersplan moeten hebben. De stad moet voldoende middelen
voorzien om omgevingen, indien gewenst, snel aan te passen.

o

Ook voor andere belangrijke ‘kindbestemmingen’ moeten trajecten worden
opgezet voor vervoersplannen.

o

We willen blijvend aandacht besteden aan een actief sensibiliseringsbeleid,
zeker op lagere scholen.

Een consequent handhavingsbeleid is het sluitstuk van een degelijk
mobiliteitsbeleid. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in het veiligheidsplan van de
politie.
o

Met een mobiele ‘superflitspaal’ zoals in Gent kunnen we mensen
sensibiliseren en kunnen we de verkeersveiligheid handhaven.

o

Op strategische plaatsen moet de politie meer controleren of doorgaand
vrachtverkeer de regels overtreedt.

o

Tegen parkeren op fiets- en voetpaden wordt consequent opgetreden.

o

Ook fietsers en wandelaars maken fouten in het verkeer. Onverlicht rijden,
rijden tegen de richting, stilstaan op fietspaden, rijden op voetpaden… zijn
zaken die ook andere zwakke weggebruikers storen of in gevaar brengen.
Dergelijke inbreuken moeten consequent, maar redelijk beboet worden.
Gigantische boetes, die niet in verhouding zijn met de inbreuk, wekken
weerstand op en zorgen ervoor dat er minder geverbaliseerd wordt.

o

Naast beboeten kan belonen een sensibiliserend effect hebben:
▪

de stad moet gekende initiatieven rond zichtbaarheid en fluo extra
stimuleren;
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▪

●

dit stimuleren kan door beloningen op vb. de Grote Markt, in het
cultuurcentrum, door extra punten op de Oh-kaart.

Op gevaarlijke gewestwegen op Sint-Niklaas grondgebied worden "kleine" of
"voorlopige" veiligheidsmaatregelen genomen via de "provinciale commissie voor de
verkeersveiligheid" (PCV) die hiervoor een apart budget heeft.

Autoluw centrum: Grote Markt autovrij
De markt is het centrum van de stad. Helaas functioneert het plein nog te veel als een groot
centraal rond punt in Sint-Niklaas. Nog teveel doorgaand verkeer rijdt door het centrum
van de stad over de markt. Dit zorgt voor verkeersopstropping, is nefast voor de
luchtkwaliteit en de belevingswaarde van de stad. Doorgaand verkeer hoort niet thuis in
het stadscentrum. Daarom vindt Groen Sint-Niklaas de knip op de markt noodzakelijk.
●

Voor ons moet de knip op de markt direct gepaard gaan met een grondige aanpak
van de autoluwe delen zodat de daling in auto’s direct wordt omgezet in een stijging
van de belevingswaarde. Hiervoor moet zo snel mogelijk een professioneel
studiebureau worden aangesteld.
o Groen Sint-Niklaas wil het eilandeffect van de Markt t.o.v. bebouwing rond de
markt wegwerken en de lege vlakte van de open markt aanpakken:
▪ er moet veel meer ruimte voor groen ontstaan rond de markt;
▪ er moet ruimte voor water ontstaan, zo willen we bekijken hoe we bv.
rond ‘Het Woord’ fonteinen kunnen integreren;
▪ voor het stadhuis moet parking plaatsmaken voor een gezellige
groene plek waar onder andere voor trouwers een speciaal plekje
ontstaat;
▪ we bekijken hoe verplaatsbare elementen de leegte van de markt
gezelliger kunnen maken.

●

Burgers moeten met duidelijke simulaties goed worden geïnformeerd hoe hun
dagelijks route naar het werk, de supermarkt wordt veranderd.

●

Voor het slagen van de knip op de Grote Markt is een goede doorstroming op de
rondweg nodig. Wij steunen dan ook de realisatie van de Oostelijke tangent en
andere doorstromingsmaatregelen op de rondweg. Het realiseren van de Oostelijke
tangent is wel geen voorwaarde om de markt autovrij te maken.

●

Dankzij het autovrij maken van de Grote Markt zullen ook de toegangswegen binnen
de rondweg minder verkeer moeten slikken. Ook hier kan de belevingswaarde
omhoog door hier groene lanen van te maken. Na de realisatie van de Oostelijke
tangent wordt ook de N70 tussen Oostelijke en Westelijke tangent een groene laan.

●

Het stadscentrum moet wel vlot bereikbaar blijven met het openbaar vervoer.

●

De knip op de Grote Markt is een ingrijpende circulatiemaatregelen. Daarom is het
belangrijk dat we zoals in Gent een online platform creëren voor een goede
monitoring van de verkeersstromen (zie www.verkeer.gent).
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Luchtkwaliteit
Voor Groen Sint-Niklaas is het terugdringen van luchtverontreiniging al langer een
prioriteit. Verontrustende berichten over de gezondheidsrisico’s van fijn stof en
vernieuwde aandacht door burgerinitiatieven als Curieuzeneuzen sterken ons in die ambitie.
Autoluwe woonkernen zonder doorgaand vrachtverkeer, waar voor korte verplaatsingen
vaker de fiets en voor langere afstanden vaker de bus, de trein of de deelauto worden
genomen, zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Studies wijzen uit dat autoluwe straten en
straten met afgescheiden fietspaden beter scoren dan smalle straten zonder bomen en veel
doorgaand verkeer.
Daarom wil Groen Sint-Niklaas inzetten op volgende punten:
●

op basis van luchtkwaliteitsmetingen maatregelen treffen om de luchtkwaliteit te
verbeteren:
○

circulatie aanpassen, zoals enkele richting in straten;

○

profiel van de straat aanpassen, bijvoorbeeld door afgescheiden fietspaden te
voorzien en meer bomen en geveltuinen aan te planten;

●

in straten met veel doorgaand verkeer luchtzuiverende beplanting prioritair
voorzien;

●

subsidies, deskundige hulp en communicatie voorzien om het aanplanten van
geveltuintjes. In de voorbije bestuursperiode werd het aanplanten van geveltuintjes
vereenvoudigd, en in een aantal nieuwe projecten worden geveltuintjes reeds bij
aanleg voorzien. Deze maatregelen worden verder gezet en uitgebreid.

Openbaar vervoer
Groen Sint-Niklaas voorziet een belangrijke rol voor het openbaar vervoer in Sint-Niklaas en
de deelgemeenten. Door vrije busbanen in het centrum, en logische en frequente lijnen,
moet de bus vanuit of naar de kernen van deel- en randgemeenten het meest logische
vervoermiddel zijn van of naar Sint-Niklaas.
●

De knip op de markt biedt kansen voor het openbaar vervoer. Doordat bussen wel
nog door kunnen, worden verplaatsingen in het centrum met de bus sneller dan met
de wagen.

●

Door verkeerslichtenbeïnvloeding wordt stiptheid op een veilige manier bevorderd.

●

Bus- en treinstations worden aantrekkelijker gemaakt:
o stations en haltes worden multimodale hubs waar de overstap kan
gebeuren van trein en bus naar (deel)auto of veilig gestalde (deel)fiets;
o haltes worden toegankelijk voor iedereen (rolstoelgebruikers, mensen met
visuele beperking , ouderen, kinderwagens, enz. .). Waar mogelijk moeten er
verhoogde perrons komen;
o aantrekkelijke omgevingen rond stations en haltes, met gratis wifi in de
trein en de belangrijkste busstations die zorgen dat overstaptijd nuttig
bestede tijd kan worden.

●

Groen Sint-Niklaas wil het bestaande voordeeltarief om busabonnementen voor
inwoners goedkoper te maken, behouden.
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●

De stad moet er bij De Lijn op aandringen om versneld kleinere hybride of
elektrische bussen in het stadscentrum te gebruiken. We moeten onderzoeken of
kleinere bussen in stadscentrum mogelijk zijn, zonder de vlotte doorstroming van o.a.
schoolgaande jeugd in de spits te verhinderen.

●

De verhuis van het ziekenhuis uit de binnenstad is voor Groen Sint-Niklaas enkel
mogelijk indien er een hoogfrequente busverbinding naar de ziekenhuiscampus
gaat en er een veilige, brede fietsverbinding vanuit het centrum wordt aangelegd.

●

Groen blijft bij de NMBS aandringen op een frequent en comfortabel openbaar
vervoer. Een snellere treinverbinding naar Brussel en het bedienen van de
stations in de deelgemeenten zijn en blijven hierin prioritair.

●

Groen pleit ervoor om een Pick Up Community (PUC) te organiseren waarbij
inwoners die tijdens hun rit langs één van de verkeersknooppunten rijden, hun rit
(met eigen of gedeelde wagen) kunnen delen. Deze PUC zou een aanvulling kunnen
krijgen via een digitaal platform.

Parkeerbeleid
Een duurzaam parkeerbeleid vormt het sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De
publieke ruimte is te schaars om daar ondoordacht ruimte voor auto's aan op te offeren.
●

Bewoners kunnen bij voorkeur geclusterd en ondergrond parkeren. Op deze
manier ontstaat plaats in de straat voor fietspaden, groen en ontmoeting.

●

Bezoekers parkeren bij voorkeur op gratis randparkings buiten de stad. Deze
randparkings (bv. aan nieuwe site AZ Nikolaas) hebben een goede busverbinding,
fietsenstalling en (elektrische) deelfietsen om werkenden van buiten de stad autoloos
de stad te laten bereiken. Dit om bv. parkeerproblemen in de wijk rond de Witte
Molen en het Sint-Jansplein op te lossen en vrijgekomen ruimte terug aan de
bewoners te geven.

●

Een slim en betalend parkeerbeleid verhelpt de parkeerschaarste in het centrum.
Voor detailhandel zijn kortparkeerplaatsen de beste oplossing. Park + rides die vlot
via openbaar vervoer (eventueel aangevuld met shuttles) en/of deelfietsen met het
centrum verbonden zijn, bieden dan weer een waardig alternatief voor
langparkeerders.

●

Gedeeld ruimtegebruik beperkt de druk van parkeren op het openbaar domein. Zo
kan een supermarkt ’s avonds zijn parking openstellen als parking voor andere
gebruikers. Autoparkeerplaatsen kunnen in de zomer tijdelijk plaats ruimen voor een
fijn zomerterras.

●

Veel parkings zijn kale stenen vlaktes. Zoals de stad deed met speelplaatsen van
scholen, kan ze ook parkings duurzaam vergroenen door bv. bomen aan te planten
en ze waterdoorlatend te maken.

●

De belangrijkste parkeernorm is de fietsnorm: Groen houdt vast aan de bestaande
verplichting om bij nieuwbouw ook in meergezinswoningen goede stalplaatsen voor
fietsen te voorzien. Een goed parkeerbeleid is ook een fietsparkeerbeleid (zie SintNiklaas Fietsstad).
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●

De autoparkeernorm is het aantal parkeerplaatsen dat per woning, kantoor, m²
winkeloppervlakte moet worden voorzien op privé terrein. Door te kiezen voor een te
hoge parkeernorm voor auto’s (met als argument dat zo auto’s van de weg worden
gehaald) bestendigen we enkel de positie van de auto: hoe meer parkeerplaatsen,
hoe meer auto’s en hoe groter de autodruk. Anderzijds willen we zo weinig mogelijk
auto’s in het straatbeeld. Garage Swap moet hier een antwoord bieden: bij bepaalde
nieuwe projecten in het centrum kunnen een aantal dure ondergrondse
parkeerplaatsen geschrapt worden zodat we met een deel van de kostenbesparing
een aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding kunnen voorzien.
Daarnaast geeft Groen Sint-Niklaas de voorkeur aan lage parkeernormen (bij
voorkeur geformuleerd als maximumnormen) en geclusterd bewonersparkeren
(buurtparkings om het parkeren uit de straten te weren). Een deelauto is een
concreet alternatief voor een hoge parkeernorm, dit moet ook zo worden opgenomen
in de relevante verordeningen.

●

Ondergrondse parkeergarages zijn heel duur. Toch is Groen Sint-Niklaas niet per
definitie tegen (nieuwe) ondergrondse parkeergarages als ze aan bepaalde
voorwaarden voldoen:
o voor een ondergrondse parking wordt gebouwd, moet de bouwheer kijken of
het parkeerprobleem niet goedkoper kan worden opgelost. Dit bijvoorbeeld
door het delen van parkeerplaatsen met een complementaire functie of het
optimaliseren van reeds bestaande parkings;
o toonaangevende stemmen in de mobiliteitswetenschappen stellen de vraag of
parkeergarages binnen enkele decennia nog zullen worden gebruikt als
zelfrijdende auto’s meer ingang vinden. We moeten erover nadenken welke
nieuwe bestemmingen deze ruimtes kunnen krijgen indien dit het geval blijkt
te zijn;
o nieuwe ondergrondse parkeergarages dienen niet om meer autoverkeer
aan te trekken naar het stadscentrum. Nieuwe (ondergrondse)
parkeergarages richten zich voornamelijk op bewonersparkeren en worden
gebruikt om de bovengrondse parkeerdruk te verminderen. Op deze manier
kan er publieke ruimte vrij gemaakt worden voor andere functies dan
parkeren;
▪ de nieuwe ondergrondse parkeerplaats van het Hendrik Heymanplein
en de huidige parking van het AZ Nikolaas na de verhuis moeten in
het bijzonder in dit verhaal passen.

●

We ondersteunen dialoog en verbinding, waarbij buurtbewoners maar bv. ook
ondernemers elkaar kunnen vinden om parkeerruimte efficiënter te gebruiken en zo
de parkeerdruk te verminderen. Onder andere via initiatieven als Share My Park
kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

●

Bedrijven baten vaak openbaar toegankelijke parkings uit. De gegevens of data die
bij de uitbating worden verzameld moeten openbaar zijn en gebruikt kunnen worden
om zoekverkeer te verminderen open data moet in elk bestek van openbaar
toegankelijke parkings worden ingezet.

Autodelen
Autodelen boomt wereldwijd. Er komen steeds meer verschillende systemen waardoor het
voor Sint-Niklaas mogelijk wordt om een autodeelbeleid op maat te maken.
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●

Groen Sint-Niklaas wil het inruilen van een (tweede) wagen stimuleren door het
tweede bewonersvignet op een adres duurder te maken, bij het inruilen van een
bewonersvignet een korting te geven voor een autodeelabonnement of door
particulier autodelen te subsidiëren.

●

De stad moet voortrekker blijven voor autodelen door zijn eigen vloot open in te
zetten voor autodelen.

●

De diversiteit van autodeelsystemen is een troef. Groen Sint-Niklaas wil elk van deze
systemen (een vaste standplaats voor de auto, “Free-floating”, particulier autodelen,
online platforms) stimuleren om te groeien door hen voordelen te geven, zoals vb.
standplaatsen voorzien.

●

Autodeelstandplaatsen worden volwaardige Mobipunten. Die maken het inwoners en
bezoekers gemakkelijker om verschillende vervoerswijzen te combineren.
Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Zij
bestaan uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, een fietsparking en een nabije
halte van openbaar vervoer. Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een
bedrijventerrein ontwikkeld worden.

●

Mobility-as-a-service (MaaS) is volop in opmars. Bij MaaS wordt mobiliteit niet
langer als een product (zoals een eigen auto) gezien, maar als een dienst waarbij
verschillende vervoersmodi (deelfietsen, deelauto’s, bus, trein, …) vlot en eenvoudig
op elkaar aansluiten. Dit in tijd, gebruiksgemak en afrekening. De stad moet deze
evolutie ten volle ondersteunen en faciliteren.
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Natuur
“Voldoende groene ruimte dicht in ieders buurt”
Groen doet er alles aan om de natuur en het milieu te beschermen en te promoten. We worden
met zijn allen gezonder, creatiever en gelukkiger met een mooi stukje groen in de buurt. Een groene
omgeving is daarenboven de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.
We kiezen resoluut voor groene ruimte dicht in de buurt en willen een bos bij elke stadslob en in
elke deelgemeente. Maar naast een bos bij elke stadslob willen we ook in de stad groen en water
meer ruimte geven en biodiversiteit alle kansen.
We moeten de natuur en het milieu beschermen. Je zaagt niet op de tak waarop je zit. Nu al schieten
prachtige initiatieven uit de grond in samenwerking met burgers en verenigingen. Met Groen willen
we hen verder ondersteunen en nieuwe initiatieven alle kansen geven.

Natuur en bos in elke groene lob en deelgemeente
Elke deelgemeente verdient zijn eigen groene long van bossen en parken. Groen wil daarom bekijken
waar we nog meer bossen en parken kunnen aanleggen of uitbreiden. Waar er nu al veel groen is,
proberen we de natuurwaarde ervan nog op te krikken. Geïsoleerde bossen verbinden we opnieuw
met elkaar. Zo kunnen planten en dieren zich sneller ontwikkelen over grote stukken natuur.
Wat willen we concreet?




Elke groene lob en deelgemeente krijgt een volwaardig en openbaar (speel)bos.
o In het noorden van de stad is nood aan meer groen. Een groot Noordelijk
stadsrandbos aangevuld met kleinere bossen, zorgt voor een bosoppervlakte die
even groot is als Puitvoet in het zuiden van onze stad. Op termijn moet elke groene
lob een volwaardig bos hebben.
o Puitvoet groeit verder uit tot een volwaardig stadsrandbos en groene long voor alle
inwoners uit de omgeving. Het landschapsplan dat op dit moment in samenwerking
met alle actoren uitgewerkt wordt voor Puitvoet moet worden uitgevoerd. In het
landschapsplan zal er onder andere aandacht zijn voor nog meer ecologische en
landschappelijke meerwaarde, waterbeheer, spelprikkels en een duidelijke
padenstructuur.
o Nu al werken we in elke deelgemeente aan avontuurlijke speelbossen in het
centrum van de deelgemeente: Mierennest in Belsele, Ter Beke in Sinaai, Wallenhof
in Nieuwkerken en Puitvoet en het Noordelijk Stadsrandbos in Sint-Niklaas.
o Buurtbewoners en verenigingen bepalen mee hoe bossen er zullen uitzien. Een
sterke samenwerking met burgers biedt een sterkte meerwaarde voor het beheer
van het bos.
Verschillende bestaande bossen moeten met elkaar verbonden worden. De Z-vormige
bosstructuur die door onze regio loopt moeten we versterken. We zoeken en versterken de
natuurlijke groene verbindingen tussen de Westakkers, het bosgebied Pastoor CopstraatJagersdreef, de Sint-Jacobsdreef, de bosgordel rond de Beeldstraat en de bosgebieden in
Puivelde.





Het Natuurgebied Astgemete-Hirnisse-Fondatie in Sinaai willen we versterken. De
natuurverenigingen daar verdienen extra steun door onder andere uitbreiding van het
gebied, een nog beter beheer en meer investeringen. We dringen ook aan bij het Vlaams
Gewest om snel werk te maken van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen die daar op tafel
blijven liggen.
We bekijken welke OCMW- en gemeentegronden die niet worden gebruikt, bebost kunnen
worden.

Natuur verbindt mensen met elkaar
Natuur verbindt ons. We moeten er allemaal samen van kunnen genieten. Tegelijk moet elke SintNiklazenaar of vereniging de kans krijgen om nieuwe ecologische projecten op te starten. Politici,
burgers en verenigingen zijn allemaal partners om een sterk en ambitieus lokaal milieu- en
natuurbeleid op poten te zetten. Daarom zoekt Groen bewust de samenwerking op met bestaande
natuur- en milieuverenigingen. Groen gelooft in de stroom van projecten en acties die al actief zijn
en kijkt vol verwachting uit naar de ecologische creativiteit van onze stad tijdens de volgende vijf
jaar.
Hoe wil Groen dit realiseren?
















De Trage wegenplannen die we afgelopen bestuursperiode uittekenden moeten worden
uitgevoerd. Heel wat Trage wegen dienen te worden heropend. Via trage wegen fietsen we
op weg naar school of het werk niet langer langs gevaarlijke kruispunten, maar wel door de
mooiste groene zones van Sint-Niklaas. (zie hoofdstuk ‘Mobiliteit’.)
Bossen en parken staan open voor avontuurlijk spel en sport. Dat kan met speeltoestellen,
maar we zoeken ook naar creatievere en natuurlijke speelelementen.
Illegaal kappen van bomen moet gestopt worden en de compensatie van vellingen moet
goed worden opgevolgd. Er wordt verder gezocht naar een goede manier om de
compensatie te kunnen garanderen.
Via duurzame volkstuintjes en samentuinen groeien buurtbewoners dichter naar elkaar toe.
We dromen onder meer van een nieuwe volkstuintjes op verschillende plaatsen in onze stad.
Op speelplaatsen is er nog veel ruimte voor extra groen. De voorbije bestuursperiode werd
stevig ingezet om speelplaatsen te vergroenen. Dit beleid willen we verder zetten. In ruil
voor extra ondersteuning willen we de scholen aanmoedigen hun speelplaatsen ook publiek
toegankelijk te maken. (Zie ook hoofdstuk Ruimtelijke ordening.)
We betrekken verenigingen in projecten rond natuurbeheer in hun buurt.
Zorgbehoevenden kunnen mee genieten van de natuur in Sint-Niklaas. De zorgsector zou
daarom kunnen samenwerken met de stad en natuurorganisaties. Zo ontstaat er een
kruisbestuiving tussen natuur en zorg.
Het geboortebos aan de Ster en Puitvoet dat tien jaar geleden ontstond is een groot succes.
Ook in de toekomst willen we zo de geboorte van nieuwe Sint-Niklazenaren vieren. Op deze
manier leren veel mensen onze bosgebieden kennen en wordt de zorg voor natuur van
kindsbeen meegegeven.
Het gedenkbos aan begraafplaats Heimolen willen we verder uitbreiden en promoten.
Via “dier van het jaar” worden, in samenwerking met betrokken verenigingen, acties
ondernomen voor een zeldzaam dier. Deze acties blijven doorlopen, ook wanneer een
volgend dier is gekozen. We willen deze werkwijze verder zetten en blijvend ondersteuning
bieden aan deze verenigingen.





De zadenbib stelt nu al gratis zaden ter beschikking. In ruil kan de ontlener een deel van zijn
zelf geoogste zaden weer naar de zadenbib brengen. Zo wordt het aanbod steeds groter en
gevarieerder.
Het landelijke karakter van de deelgemeenten kunnen we behouden door de kleine
landschapselementen zoals knotwilgen, houtkanten en poelen te beschermen en versterken.
Hierop moet verder ingezet worden om nog meer mensen te overtuigen van de meerwaarde
van deze landschapselementen. De subsidies en ondersteuning in onderhoud moet worden
verder gezet.

Natuur in de stad
Met straatgroen, gevelgroen en groendaken kunnen we de natuur ook in woon- en bedrijvenzones
verweven. Ze koelen de omgeving af bij warm weer en bufferen water bij hevige regenval. Maar er
zijn nog veel meer mogelijkheden. De omgevingsvergunning, waarbij bouw- en milieuvergunningen
in één procedure worden samengevat, biedt kansen om bij elke bouwaanvraag na te gaan wat de
natuurwaarde op het perceel kan zijn waarop gebouwd of verbouwd wordt.




Bij grotere woonprojecten, kantoorcomplexen en voorzieningen zoals scholen, rusthuizen en
ziekenhuizen kan het groene gedeelte van het project semi-publiek ingericht worden zodat
de omwonenden er ook van kunnen genieten.
We zorgen ervoor dat elke inwoner van Sint-Niklaas natuur kan vinden op wandelafstand.
Belangrijk is dat er een netwerk ontstaat van groene ruimten. (De MIRA-S 2000 normen
vormen onze streefcijfers.)
o Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter van elke woning
bevinden. Het bestaat in verschillende vormen: van gemeenschappelijke
voortuinstroken in sociale woonwijken tot een beeldbepalende solitaire boom op
een klein plantsoen.
o Buurtgroen is minstens 1 ha groot en vindt iedereen binnen de 400 meter. Het heeft
een sociaal-recreatieve functie. De klemtoon ligt op rust en recreatie. Hier kunnen
mensen rust vinden, elkaar ontmoeten, de hond uitlaten en spelen met de kinderen.
o Wijkgroen vindt iedereen op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Gaat het
over bossen of natuurgebied, dan is het streefcijfer minstens 10 ha groot. Gaat het
over parken, dan is de oppervlakte minstens 5 ha. De grotere oppervlakte biedt
mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling.
o Stadsdeelgroen is beschikbaar binnen de 1600 meter van elke woning. Het zijn
bossen of natuurgebieden van minimum 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een
minimale oppervlakte van 10 ha nodig. Een kleinere oppervlakte is voldoende omdat
parken er net voor ontworpen en ingericht zijn om op die kleinere oppervlakte op
een meer intensieve wijze functies te vervullen. Zo kunnen parken een hogere
recreatiedruk aan dan bossen en natuurgebieden.
o Stadsgroen (en soms is dit voor stadsdeelgroen al het geval) is bedoeld voor elke
inwoner van de stad of gemeente. Stadsgroen vindt iedereen binnen de 3.200 meter
van de woning en is minstens 60 ha groot. Stadsbossen bevinden zich bij voorkeur
binnen de 5 kilometer van de stad en zijn best meer dan 200 ha groot.
We hebben in Sint-Niklaas nog heel wat werk om aan deze normen te voldoen en het
groenaanbod moet dus nog stevig toenemen.





De luchtkwaliteitskaart die we nu al hebben, gebruiken we om te analyseren waar extra
groen noodzakelijk is. Ook het project Curieuzeneuzen, waarbij burgers zelf de luchtkwaliteit
in hun straat konden meten, kan ook een grote hulp zijn.
Wie zijn buurt wil vergroenen wordt ten volle ondersteund. Geveltuintjes en andere kleine
initiatieven zoals groene slingers en boomspiegelbeplanting, maken een straat al snel veel
mooier. De procedures om dit te kunnen doen zijn tijdens de vorige bestuursperiode al
vereenvoudigd. Bij wegenwerken moedigen we bewoners aan om ook een geveltuintje aan
te leggen door de infrastructuur reeds te laten aanleggen door de aannemer.

Verstandig openbaar groenbeheer vergroot biodiversiteit
Een gemillimeterd stuk parkgazon is voor dieren veel minder interessant dan een verwilderd en
gevarieerd grasland. Een grote struik is een betere thuis voor vogels dan kortgeschoren straatbomen.
Elk stukje natuur in en buiten de stad heeft een eigen aanpak nodig. Met de juiste combinatie
bomen, heesters, kruiden en bloemen vergroot je de diversiteit. Bovendien is een verwilderd en
biodivers stuk natuur vaak onderhoudsvriendelijker.
Wat Groen wil doen om de biodiversiteit te vergroten:










We ondersteunen en promoten initiatieven die de biodiversiteit in Sint-Niklaas in kaart
brengen of vergroten. Het mezenproject is hier een van de mooiste voorbeelden van.
Dieren kunnen zich eenvoudiger verplaatsen tussen twee grote stukken natuur met
ecologische stapstenen. Dit zijn kleine groene eilandjes in een gebied dat voor de rest geen
natuur omvat, zoals een bedrijventerrein of woonblok.
Groen overlegt met landbouwbedrijven hoe ook zij de biodiversiteit rond hun gronden
kunnen vergroten en ondersteunt hen waar nodig. Landbouwers kunnen ook ingeschakeld
worden voor het beheer van landschapselementen.
We zetten de acties rond Dier in de Kijker verder. Dat doen we samen met betrokken
verenigingen.
De biodiversiteit in het straatbeeld vergroten we door een gepast onderhoud van perken en
bermen.
Waardevolle bermen worden ecologisch beheerd.
We baseren ons voor alle acties rond biodiversiteit op de visie over Harmonisch Park- en
Groenbeheer van het Agentschap Natuur en Bos.

Waterbeheer
Sint-Niklaas beschermen tegen waterellende kan hand in hand gaan met natuurontwikkeling. We
werken verder aan buffergebieden en proberen daar de natuur te laten floreren door bijvoorbeeld
een stiltegebied. We vermijden bijbouwen in de bekende overstroombare beek- en riviervalleien en
in woonkernen gaan we inventief om met regen- en afvalwater.


Waar dat mogelijk is kiezen we voor het afvoeren van regenwater voor een open
afvoersysteem zoals een gracht. Hier kan je makkelijker onderhoudswerken uitvoeren en is
de biodiversiteit groter.








Regenwater hoeft niet altijd afgevoerd worden. Soms kan het ook gebruikt worden voor
bijvoorbeeld de tuin, het toilet of de was. Zo bespaar je meteen op je drinkwaterverbuik.
Hierrond bestaat al een Vlaamse regelgeving. Groen wil een nog ambitieuzer plan uitwerken,
ook voor reeds bestaande woningen.
Als een straat wordt heraangelegd, bekijken we of we meteen ook de rioleringen kunnen
vernieuwen.
We zoeken naar een oplossing voor bijkomende buffering rond het gebied
Klapperbeekstraat – Vrasene. We doen inspanningen om deze buffergebieden ook een
recreatieve waarde te geven.
In woonkernen vangen we overtollig regenwater eventueel op door een ruime ondiepe wadi
aan te leggen in een buurtparkje. Zelfs publieke pleinen kunnen zo ontworpen worden dat ze
in hoogste nood het water verzamelen. Beter daar dan in onze woonkamers.
Onnodige verhardingen belemmeren een goed waterafvoersysteem. Groen wil ze ontharden
en vervangen door nieuwe stukken groene ruimte.

Pesticidenvrij beheer
Sint-Niklaas was een pionier in het bannen van pesticiden in het openbaar domein. Nu is het aan de
inwoners en bedrijven (landbouwers) om ook te gaan voor tuinieren en telen zonder pesticiden.
Groen wil hen daarbij zoveel mogelijk helpen. Ook herbiciden moeten aan banden worden gelegd,
want zij zijn net als pesticiden bijzonder slecht voor het milieu en uiteindelijk voor onze eigen
gezondheid.



Landbouwers die willen omschakelen naar biologische landbouw moeten ook bij de stad
terecht kunnen voor de nodige begeleiding.
Producten die je zelf kweekt, kan je het meeste vertrouwen. We moedigen burgers die een
moestuin of volkstuintje hebben aan om te kiezen voor tuinieren zonder pesticiden en
herbiciden.

Afval
“Naar een afvalarme, circulaire stad”
Op de weg naar een klimaatvriendelijke stad komen we nog heel wat afval tegen. De strijd tegen
zwerfvuil vraagt drastische maatregelen, maar ook ons afval dat wel proper in de vuilzak belandt
kunnen we nog beter verwerken. De sleutel tot succes ligt volgens Groen bij een circulaire economie.
Het voorkomen van afval is daarbij de eerste stap. We ondersteunen consumenten en handelaars
aan om verpakkings- en plasticvrij te werk te gaan en moedigen hergebruik aan. Het afval dat toch
nog overblijft wordt optimaal gesorteerd en verwerkt. Daarbij staat het principe de vervuiler betaalt
centraal maar ondersteunen we ook kwetsbare groepen.
Zwerfvuil en sluikstorten vermijden we door gericht preventief beleid maar ook door
sluikstorthotspots extra in de gaten te houden. Burgers die zich actief inzetten om de buurt proper te
houden worden ondersteund en beloond.
Deel- en circulaire economie als motor tegen afval
Groen droomt mee van een circulaire economie. Daarbij krijgen afgedankte producten weer waarde
door elke grondstof die erin zit te hergebruiken. Eindige grondstoffen worden niet langer ontgonnen
en daardoor daalt de negatieve impact van wat we kopen en verbruiken drastisch.
Vind al onze voorstellen hierover in het hoofdstuk Lokale economie.

Niets zo logisch als afval voorkomen
Afval voorkomen is de eenvoudigste manier om de afvalberg te verkleinen. Burgers, winkels, scholen,
bedrijven en ook de stad zelf kunnen allemaal erg ver gaan in afvalbesparing, maar het is wel zoeken
naar hoe je dat precies doet. Groen gaat voor een afvalvrij Sint-Niklaas en wil daarin iedereen
ondersteunen met een sterk beleid.
Wat wil Groen Sint-Niklaas doen rond afvalpreventie?









Verpakkingsvrij winkelen kan sinds kort ook in Sint-Niklaas en op die golf moeten we verder
surfen. We moedigen consumenten aan om te kiezen voor verpakkingsvrij. Handelaars en
marktkramers steunen we om af te zien van plastic zakken.
Op openbare plaatsen willen we taps met gratis kraantjeswater installeren.
Via de kringloopkrachten blijven we thuiscomposteren stimuleren.
Wie wil composteren, maar daar niet de ruimte voor heeft, kan dat in zogenaamde
compostpaviljoentjes. Buurtbewoners brengen zelf hun composteerbaar afval naar de
compostbak en het compost zelf mogen ze gratis meenemen. De paviljoentjes zijn goed voor
het milieu en vormen een laagdrempelige sociale ontmoetingsplaats.
Een kippensubsidie kan inwoners van Sint-Niklaas stimuleren om kippen te houden en zo
afval te besparen.
Luiers zijn een grote bron van afval. MIWA biedt reeds een premie voor herbruikbare luiers
aan om dit te promoten. We moeten stappen zetten om ook in onze gemeentelijke crèches
het gebruik van herbruikbare luier mogelijk te maken.








Bouwmaterialen kunnen vaak hergebruikt worden. Online bestaan er al fora voor het
uitwisselen van materiaal, maar een fysiek uitwisselpunt kan nog veel meer helpen. We
onderzoeken of dit kan in Sint-Niklaas.
Organisatoren van evenementen kunnen nu al de gratis herbruikbare drankbekers ontlenen
bij MIWA. We promoten de bekers verder en maken het gebruik makkelijker, maar willen de
organisatoren nog verder laten gaan. Grote evenementen zouden bij hun aanvraag een
afvalplan moeten bijvoegen. De stad kan hierna nog extra ondersteunen, eventueel met
subsidies.
Evenementen die georganiseerd worden door de stad moeten zelf het goede voorbeeld
geven. Zo gebruiken we nu al herbruikbare bekers tijdens de Vredefeesten.
De scholen van het stedelijk onderwijs nemen in hun schoolreglement op dat leerlingen hun
middagmaal enkel in een herbruikbare verpakking mogen meenemen. Drankautomaten op
de scholen zouden enkel gezonde en afvalarme producten mogen aanbieden. Andere
scholen in Sint-Niklaas stimuleren we om ook aandacht te besteden aan hun afvalbeleid.

Sorteren, ophalen en verwerken van afval
Het afval dat we toch produceren moet goed verwerkt worden. Ons land staat sterk op dat vlak,
maar Groen Sint-Niklaas wil nog verder gaan. Afval correct sorteren, een efficiënte ophaling en een
juiste verwerking zijn de doelen waar Groen aan wil werken. De vervuiler betaalt, maar kwetsbare
groepen krijgen de nodige steun om ook mee te kunnen sorteren en recycleren.
Wat wij willen doen om met zijn allen nog beter te recycleren:












Wie vervuilt moet betalen en dat wil Groen via gedifferentieerde tarieven (Diftar). Wie
zorgvuldig sorteert en zo weinig mogelijk afval produceert wordt daar financieel voor
beloond.
Het aantal bestaande ondergrondse afvalcontainers kan nog worden uitgebreid. We willen
onderzoeken waar er nog kunnen bijkomen. Ook hier werken we volgens Diftar.
We voeren daarbij een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen met
sociale correcties.
Het nieuwe recyclagepark in Nieuwkerken is het toonvoorbeeld van hoe een recyclagepark
eruit hoort te zien. Groen wil werk maken van een gelijkaardig park in deelgemeente Belsele.
Minder mobiele mensen of wie geen auto heeft, zou baat hebben bij een mobiel of minirecyclagepark in de buurt.
We kiezen voor een eerlijke en duurzame textielinzameling.
Bedrijven zouden per bedrijventerrein gezamenlijk hun afval kunnen recycleren. Zo
vermijden we dat elk bedrijf afzonderlijk kleine perfect recycleerbare delen toch bij het
restafval gooit. Dit zorgt voor een milieuwinst en een efficiëntere en dus goedkopere
afvalverdeling. Het is zowel aan de bedrijven zelf als aan de stad Sint-Niklaas om hier werk
van te maken.
Groen wil werk maken van een gescheiden ophaling (PMD en restafval) van straatvuilbakken.
De paarse afvalzak, waar meer plastieksoorten in mogen, kan ook voor Sint-Niklaas
interessant zijn. We vragen aan MIWA om dit te onderzoeken.

Met z’n allen tegen zwerfvuil
Zwerfvuil en sluikstorten blijven een pijnpunt waar Groen graag aan wil werken. We zijn een grote
voorstander van een nationale regeling voor statiegeld op PET-flessen en blikjes, maar ook als lokaal
bestuur kunnen we heel wat doen.

Om zwerfvuil aan te pakken wil Groen werk maken van de volgende punten:






We zetten groots in op sensibilisatie. We betrekken burgers zoveel mogelijk bij het beleid en
ondersteunen acties tegen zwerfvuil.
Op alle belangrijke plaatsen moeten voldoende vuilnisbakken en peukenemmers aanwezig
zijn.
Sluikstorters worden aangepakt met GAS-boetes. Sluikstorthotspots houden we extra in de
gaten. Eventueel kunnen er op die plaatsen camera’s komen.
Schoon Volk wordt verder gezet: vrijwilligers die mee hun puurt proper houden worden
ondersteund met onder andere grijpstokken en vuilniszakken.
Burgers die zich engageren om zwerfvuil aan te pakken, moeten beloond worden. Dat kan
met bijvoorbeeld een GABY: een gemeentelijke administratieve beloning.

Lees ook onze voorstellen over asbest onder het hoofdstuk Gezondheid.

Klimaat en energie
“Een klimaatneutrale stad is een leefbare stad.”
Sint-Niklaas is sinds 2014 lid van het Burgemeestersconvenant (een klimaatverbintenis van lokale
besturen in Europa) en streeft sindsdien naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Daarbovenop
gaat Sint-Niklaas voor een klimaatneutrale stad in 2050, zo mogen we tegen dan niet meer uitstoten
dan dat de natuur terug kan opnemen. Met het verminderen van de uitstoot remmen we de
klimaatverandering af, maar daarnaast moeten we ook inzetten om onze stad aan te passen aan de
klimaatverandering.
Het aanpakken van de klimaatuitdaging is niet enkel een noodzaak het vormt ook een opportuniteit.
Een klimaatneutrale stad is ook een leefbare stad. Meer duurzaamheid en levenskwaliteit gaan
hand in hand.
Opnieuw samen met burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen tekenen we de plannen uit om
tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 40 % te verminderen. We voorzien hiervoor voldoende financiële
middelen en herinvesteren de centen die terugverdiend worden door de maatregelen. Het
klimaatbeleid sterkt zich uit over alle beleidsdomeinen en wordt ook in elk beleidsdomein
aangepakt.
Naast het verminderen van de uitstoot moeten we ons voorbereiden op de gevolgen die nu reeds
merkbaar zijn en onze stad klaarmaken voor het veranderende klimaat.
Energiebeleid is een van de sleutels in de strijd tegen de opwarming. We zetten resoluut in op het
energiezuiniger maken van de gebouwen en willen evolueren naar een fossielvrije gemeente. We
kiezen voor participatieve en coöperatieve energieopwekking en beginnen met de uitrol van
warmtenetten.

Een ambitieus klimaatplan
Het huidig klimaatplan van de stad beschrijft de acties naar 2020, in de nieuwe bestuursperiode
moeten we komen tot een nieuw klimaatplan om te komen tot een klimaatneutrale stad tegen 2050.
Groen pleit dat er, net als bij de opmaak van het huidig klimaatplan, volop wordt ingezet om burgers,
bedrijven, verenigingen en instellingen te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van dat plan.
Klimaatbeleid laat zich natuurlijk niet vatten in één hoofdstuk. Onze klimaatacties vindt u dan ook
terug in alle hoofdstukken van ons programma. Lees zeker ook de hoofdstukken Mobiliteit, Ruimte,
Lokale Economie en Energie (hieronder) voor meer voorstellen om te komen tot een klimaatneutrale
stad.
Daarnaast zet Groen Sint-Niklaas ook in op volgende punten:
•

We houden sterk vast aan de doelstellingen: 20% minder CO2-uitstoot in 2020. Een
klimaatneutrale stad tegen 2050. Om die doelstelling op langere termijn te bereiken willen
we in de volgende bestuursperiode het Tweede Burgemeestersconvenant tekenen. Zo willen
we ons engageren voor een reductie van 40% in CO2-uitstoot tegen 2030.

•

•

•
•

•
•

•
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•
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•

We betrekken iedereen bij ons klimaatplan. Participatie leidt tot mede-eigenaarschap en zo
verbreden we het draagvlak voor ecologische maatregelen. Er ontstaan nieuwe ideeën door
de expertise die bij burgers aanwezig is en deze samenwerking versterkt de sociale cohesie.
We communiceren steeds transparant naar bedrijven, verenigingen en burgers. Sociaal
kwetsbare groepen moeten actief betrokken worden zodat ook zij zich aangesproken voelen
en kunnen genieten van een klimaatvriendelijke stad.
Hiervoor voorzien we voldoende financiële middelen. Zowel voor eigen investeringen en
kosten voor ondersteuning van burgers, verenigingen en bedrijven.
Sommige klimaatmaatregelen vragen grote investeringen, maar ze leveren uiteindelijk wel
een terugverdieneffect op, vaak met winst. Hoe sneller je handelt, hoe sneller je de vruchten
plukt.
De winst uit groene investeringen moet op hun beurt dienen voor nieuwe groene
investeringen. Alleen zo verkrijg je een duurzaam klimaatbeleid.
Groepsaankopen met omringende gemeenten kunnen aanzienlijke voordelen opleveren.
Voor gemeentelijke aankopen, maar ook voor producten waar burgers van kunnen genieten,
zoals elektrische fietsen.
We willen een mobiliteitsbeleid dat past in een klimaatneutrale stad. We worden nog meer
een fietsstad en zetten sterk in op openbaar vervoer. (Meer hierover kan u lezen in het
hoofdstuk Mobiliteit.)
We ondersteunen de transitiebeweging en -initiatieven in onze stad.
Nu al wordt bij overheidsopdrachten rekening gehouden worden met duurzaamheid, dit
moet verder worden uitgebouwd en een belangrijker criterium worden in het
aankoopbeleid.
Het verminderen van de vleesconsumptie is zeer belangrijk in de strijd tegen de
klimaatopwarming. (Lees meer in het hoofdstuk Voeding en landbouw.)
Landbouw is een belangrijke speler om tot een klimaatneutrale stad te komen. We
ondersteunen daarom ook de boeren en moedigen hen aan om te kiezen voor ecologische
landbouw. (Lees meer in het hoofdstuk Voeding en landbouw.)

De gevolgen van klimaatverandering inperken
Klimaatverandering afremmen is één zaak. Omgaan met de gevolgen die toch op ons zullen afkomen
is een andere zaak. Stedelijke gebieden als Sint-Niklaas zijn extra gevoelig voor extreem weer door
bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect. We voelen allemaal dat de temperatuur in het stedelijk gebied
hoger ligt dan in het landelijk gebied. In de toekomst zullen we meer wateroverlast, hittegolven en
uitzonderlijke stormen meemaken. En dat kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de
landbouw, watervoorraden en ons energieverbruik voor koeling en verwarming.
Groen wil ons met volgende punten te wapenen tegen gevolgen van klimaatverandering:




In het beleidsplan voor ruimtelijke ordening en openbare werken houden we steeds rekening
met klimaatadaptatie. Verkavelingsrichtlijnen en stedenbouwkundige verordeningen kunnen
we aanpassen om waterneutraal te verbouwen. We houden voldoende ruimte voor groen en
bij nieuwbouw verkiezen we waterdoorlatende oppervlakten.
Verharding zorgt voor slechte waterdoorlaatbaarheid. Nutteloze verharding moet daarom
verwijderd worden en vervangen door parken, grasvelden, struiken,… . Meer groen zorgt
daarbovenop voor verkoeling en beschermt ons zo ook tegen hittegolven.





Groendaken en gevelgroen zorgen ook voor wateropslag, verkoeling en isolatie. De
procedure voor geveltuintjes is al vereenvoudigd. Komende bestuursperiode promoten we
deze verder.
Voor buffering kan je verder gaan dan parken en groen. Het kan ook met
overstromingszones, wolkbreukboulevards, wadi’s en bufferbekkens. Ook vele kleine
ingrepen, bijvoorbeeld langs wegen, kunnen samen een grote impact hebben.

Lees meer voorstellen in de hoofdstukken Ruimte en Natuur.

Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid
Energie vormt zonder twijfel de grootste uitdaging om de strijd tegen de opwarming van de aarde te
winnen. Als lokaal bestuur kunnen we enerzijds ingrijpen door het verbruik in Sint-Niklaas te
verlagen. Anderzijds is het aan ons om ook de energieproductie en -distributie te vergroenen.
Het energieverbruik verminderen
De omschakeling naar groene energie draait op volle toeren, maar heeft nog een lange weg af te
leggen. Tot zolang niet heel onze maatschappij werkt op groene energie is de eenvoudigste oplossing
minder energie verbruiken. Een slim beleid kan ons hier grote stappen vooruit helpen.
Hoe willen we minder energie gaan verbruiken?




Als lokale overheid promoten we energiezuinige ingrepen aan woningen en doen we zelf ook
de nodige inspanningen om onze eigen gebouwen energiezuinig te maken.
o 6.500 woningen (ongeveer 20%) in Sint-Niklaas zijn nog niet voldoende geïsoleerd.
De doelstelling is om elke woning energiezuinig te maken. Wijkrenovatieprojecten
zoals De Warmste Wijk (Elisabethwijk) helpen om dit ambitieus doel te kunnen
bereiken.
o Ook een goede samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij is belangrijk
om al hun gebouwen energiezuinig te maken.
o We schakelen een versnelling hoger in het energiezuinig maken van stads- en
OCMW-gebouwen. Het energiezorgplan dat de vorige bestuursperiode werd
opgemaakt moet verder worden geïmplementeerd met een reductie van 40 % op de
CO2-uitstoot als doelstelling.
o Sociaal kwetsbare groepen mogen niet uit de boot vallen. We zetten specifieke
trajecten op om die doelgroep te bereiken. Vaak zijn ze huurders en zijn
infrastructurele maatregelen dus ten koste van de verhuurder. We zetten trajecten
op om hen te motiveren tot investeringen te laten overgaan.
o De energiecoach voor scholen helpt hen nu al om energie te besparen en om
pedagogische trajecten rond energie op te zetten met de leerlingen. Die steun moet
blijvend worden voorzien.
o Energiecoachingstrajecten voor verenigingen kan ook bij hen een serieuze besparing
opleveren.
o We ondersteunen nieuwe woonvormen zoals Cohousing, gedeelde woningen,
kangoeroewoningen, ecovillages, Abbey-field. Naast een sterke ecologische winst is
er vaak ook een sterke sociale meerwaarde. Dit ondersteunen moet naast
begeleiding, financiële steun ook bestaan uit het wegwerken van barrières in regels.
Ook in mobiliteit valt heel wat energieverbruik uit te sparen. Het stadsbestuur moet hier het
goede voorbeeld geven.

o








Per dienst werken we een duurzaam vervoerplan uit. Zowel voor woon-werkverkeer
als voor verplaatsingen tijdens de werkdag. Het vervoer van bezoekers kan hier ook
in verweven worden.
o De fietsenpool van de stad is in de loop daar jaren flink aangegroeid, ook in
elektrische fietsen is sterk geïnvesteerd. We stellen voor om te onderzoeken welke
diensten nog gebruik kunnen maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals
elektrische bakfietsen, cargofietsen of speciale elektrische fietsen op maat van
specifieke uitvoerende diensten.
o Een cursus ecodriving voor al het gemeentepersoneel verlaagt zonder moeite het
verbruik van de gemeentelijke vloot.
o Die vloot kan ook duurzamer worden. De laatste jaren zijn alle nieuwe aangekochte
auto’s elektrisch, dit beleid moet verder gezet worden. De andere voertuigen
(vrachtwagens, tractoren, …) moeten stapsgewijs vervangen worden door de best
beschikbare technologie.
We beperken ons niet tot de aankoop van 100% echt groene stroom. Als stad moeten we
ook zelf investeren in lokale hernieuwbare energieproductie.
Groen wil een fossielvrije gemeente. Daarvoor moeten we onze gemeentelijke investeringen
uit fondsen die investeren in de fossiele industrie terugtrekken. Een ethische code helpt bij
de keuze van toekomstige investeringen.
De voorbije jaren is sterk geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van onze
straatverlichting. De gevolgen zijn reeds sterk merkbaar in onze elektriciteitsfactuur. Dit
beleid willen we verder zetten door te investeren in slimme verlichting die standaard sterk
wordt gedimd maar oplicht wanneer passanten voorbij komen. Het proefproject langs de
fietssnelweg aan de Westerbuurt gaf het goede voorbeeld.
Groen wil bedrijven ondersteunen die mee willen verduurzamen. Een
bedrijventerreinmanager kan helpen door te zoeken naar energiebesparende maatregelen
op maat van elk bedrijf. (Zie ook hoofdstuk Lokale economie.)

De lokale energieproductie en -distributie wordt groener
De energie die we toch verbruiken moet 100% groen worden om de klimaatdoelstellingen te halen.
Er zijn tientallen mogelijkheden waar we als stad mee moeten spelen om zo te ontdekken wat voor
ons de ideale manieren zijn om onze eigen productie en distributie klimaatneutraal te maken.
Hoe willen we dat doen?






We moedigen investeringen in (kleinschalige) energieopwekking zoals zonne-installaties aan
met financiële en praktische steun en samenaankooptrajecten.
Als stad geven we zelf het goede voorbeeld door op eigen gebouwen ook zelf zonnepanelen
of andere kleinschalige productie te installeren.
Groen wil inzetten op participatieve windenergieprojecten. We pleiten om hierin een actieve
rol op te nemen en zelf geschikte locaties aan te bieden aan de markt. We leggen ook
burgerparticipatieve en coöperatieve voorwaarden op. Zo is er meer inspraak van de lokale
bevolking en worden aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en alternatieven
onderzochten. Dat leidt tot meer projecten, met een breder maatschappelijk draagvlak, die
beter aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden.
Voor de locatie van windmolens verkiezen we industrieterreinen en open gronden boven
woon- of natuurgebieden.






Ook met landbouwbedrijven kunnen we samenwerken. Zij hebben vaak de ideale gronden
voor wind- of zonne-energie. Het Nederlandse Energieboerderij is een goed voorbeeld.
Biomassa afkomstig uit GFT-ophaling, landbouwoverschotten en landschapsonderhoud kan
vergist worden voor energieopwekking en later worden omgevormd tot hoogwaardig
compost.
Er is nog geen behoorlijk bovenlokaal plan rond warmtenetten (restwarmte uit bijvoorbeeld
bedrijventerreinen via leidingen tot in de huiskamers brengen). Daarom is het aan lokale
besturen om de voortrekkersrol op te nemen.
o In de komende beleidsperiode wil Groen een warmtenet uitbouwen. Restwarmte zal
en moet in de toekomst ook naar omlaag. Daarom worden nieuwe warmtenetten
uitgebouwd met een lange-termijnvisie en dus waar mogelijk meteen aangesloten op
groene warmte.
o Die groene warmte is ofwel actieve warmte opgewekt uit 100% hernieuwbare
energie (zonnecollectoren, groene stroom uit hernieuwbare energie, biogas,
biomassa, geothermie,…) ofwel passieve warmte uit energiebesparing.
o Warmtenetten zijn een deel van een strategische langetermijnvisie naar een
aardgasloze gemeente.
o De weg naar een sterk warmtenet begint bij een lokaal warmteplan. Hierin staat
welke mogelijkheden er zijn in welke wijken, verkavelingen,… . Op basis daarvan
kunnen we aan de slag om lokale regelgeving aan te passen en samenwerkingen op
te zetten.

Sociaal beleid en (Ouderen)zorg
“Een goed welzijnsbeleid zorgt voor elke Sint-Niklazenaar”
De kerndoelstelling van elk sociaal beleid is het recht van eenieder op een menswaardig
bestaan. Steeds meer mensen in onze samenleving krijgen het moeilijk. Een stad heeft niet
alle kaarten in handen om tegen armoede te vechten en te vermijden . Toch moeten we
hierop stevig blijven inzetten. De lokale overheid staat het dichtst bij de burgers.
Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Deze
uitdagingen kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als de sociale reflex in elk
beleidsdomein aanwezig is. De opmaak van het armoedeplan vorige legislatuur betekende
de start van een gecoördineerd beleid. Deze weg moeten we verder bewandelen.
Sint-Niklaas heeft het geluk reeds vorige legislatuur werk gemaakt te hebben van de
samensmelting van stad en OCMW. Maar deze veranderingen vergen tijd. We zetten hier
verder op in zodat het zowel voor de burger als voor het personeel een mooi verhaal wordt.
In Sint-Niklaas zijn er zeer sterke verenigingen en voorzieningen aanwezig. Een sterk sociaal
beleid kunnen we enkel samen voeren. Doorgedreven samenwerking, goede communicatie
en aanvullend beleid zijn hierbij belangrijk. De stad zet vooral in op de blinde vlekken.
Een sterk lokaal bestuur voor een sterk sociaal beleid
Voldoende budget voorzien voor sociaal beleid en armoedebestrijding is voor Groen SintNiklaas een absolute prioriteit. Bij het afsplitsen van het zorgbedrijf moet er rekening mee
gehouden worden dat er voor het ‘rest’-OCMW voldoende middelen worden voorzien.
Momenteel wordt de stadstoelage jaarlijks verhoogd met 3%. Voor het zorgbedrijf zal dit
vermoedelijk naar beneden kunnen. Voor het ‘rest’-OCMW moet dit naar omhoog. Want
steeds meer mensen vinden de weg naar hulpverlening. Om die hulpverlening gedegen te
kunnen voorzien, is er meer geld nodig. De integratie gemeente-OCMW mag onder geen
beding zorgen voor een sluipende afbouw van middelen. Het sociaal beleid moet als apart
beleidsdomein opgenomen worden in het meerjarenplan .
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:
•

Sociaal beleid moet verankerd worden in ieder beleidsdomein. We willen verder
werken met integrale plannen zoals het diversiteitsplan en armoedeplan om dit
beleid vorm te geven en een groot draagvlak te creëren. Voor het armoedeplan
werken we samen met Polsslag om dit beleid mee vorm te geven. Voor het
diversiteitsplan willen we ook een toetsgroep oprichten om dit beleid breder
gedragen te maken.

•

Het sociaal beleid baseert zich op een grondige analyse van onder meer de
zorgnoden, de kinderarmoedecijfers, de stadsmonitor… Zo worden de
verschillende soorten armoede verder in kaart gebracht en kan er gekeken meer
gerichte acties uit te werken en te ondersteunen. Er wordt onderzocht of we met
een armoedebarometer kunnen wrken.

•

We betrekken een brede waaier aan partners, zowel bij de probleemdefiniëring als

bij de realisatie van alle gemeentelijke doelstellingen: middenveld,
vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar armen het woord nemen,
zorgdiensten, verantwoordelijken binnen de eerste lijn, zelforganisatie (organisaties
van etnisch culturele minderheden)… De bestaande samenwerking met ‘Polsslag’
willen we verder zetten.
•

Welzijnsbeleid voer je samen. Om onze doelstellingen te realiseren werken we
samen met het middenveld. De samenwerkingsovereenkomsten die we hebben
worden regelmatig geëvalueerd en zoveel mogelijk verder gezet.

•

De stad stelt zich op als sterke regisseur én als sterke actor in het werkveld van zorg
en sociaal beleid. Deze twee rollen versterken elkaar; een stad met voldoende eigen
instrumenten en ervaring in het werkveld heeft meer slagkracht als regisseur.



De personele inzet wordt herbekeken zodat de planlast van de maatschappelijke
assistenten performanter is en er voldoende tijd is voor elke cliënt. We streven naar
een planlast tussen de 50 en 60 dossiers per MT. Ook voor schuldhulpverlening zijn
extra werkkrachten een must. We schatten dat er ongeveer 10 extra
maatschappelijke assistentes zullen moeten aangenomen worden, naast andere
welzijnswerkers.

•

Het Zorgpunt Waasland wordt uitgebouwd in functie van de duurzame verankering
van betaalbare en toegankelijke zorg in publieke handen. Andere belangrijke
aandachtspunten voor het zorgpunt zijn: welzijn van het personeel, duurzame
bedrijfsvoering en oog voor de diverse samenleving in de interne organisatie.

•

De stad spant zich in om duidelijk te communiceren op verschillende kanalen en
toch weten veel mensen niet waar ze terecht kunnen voor informatie. De verdere
promotie van het welzijnshuis als plek voor alle vragen is nodig. Met oog voor een
klantvriendelijk onthaal waar iedereen zich welkom voelt.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:
•

Het verderzetten van bestaande armoedeplan met regelmatig evaluaties en
bijsturing indien nodig. Draagvlak creëren zowel binnen als buiten het stadsbestuur
is belangrijk. De samenwerking met Polsslag wordt verder gezet. (diversiteitsplan zie
hoofdstuk 5)

•

Groen wil maximaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. De sociale
dienst biedt de cliënt zijn toekenningen aan zoals leefloon, aanvullende steun,
kansenpas… Om dit op te volgen, dient er voorzien te worden in voldoende
personele inzet en dienen de noodzakelijke budgetten hiervoor vrijgemaakt te
worden.

•

REMI het systeem om de aanvullende steun realistischer te berekenen, wordt
verder getest, geëvalueerd en bijgestuurd. Er is reeds geld voorzien in de
meerjarenplanning, mogelijks moet dit budget verhoogd worden.

•

We zetten ons in om op het wegwerken van wachtlijsten voor schuldbemiddeling

en voor budgetbeheer door hiervoor voldoende personeel te voorzien. We werken
verder samen met CAW en de nodige partners om zoveel mogelijk mensen te
helpen. .
•

We blijven inzetten op een kwalitatief, menselijk en zinvol activeringsbeleid. We
spreken over activering en niet over tewerkstelling. Voor veel mensen ligt de
drempel naar het ‘normaal economisch circuit’ te hoog. Voor velen is tewerkstelling
een haalbare kaart, maar niet voor iedereen. Voor anderen zal er gezocht moeten
worden naar Arbeidszorg, vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding… Het OOC en den
Azalee zijn hierin bevoorrechte partners. Het nieuwe wijkwerken wordt, waar
mogelijk, ingeschakeld. Bij activering zijn zingeving, sociaal contact, zelfontplooiing…
naast het genereren van inkomen belangrijke doelen. Voor Groen Sint-Niklaas is
integratie op de arbeidsmarkt een middel, en geen doel op zich.

•

Iedereen heeft recht op een kwalitatieve woning. Voor Groen is dit een absolute
prioriteit. We moeten blijvend investeren in sociale woningen, noodwoningen,
transitwoningen… Proefprojecten rond nieuwe vormen van wonen worden
ondersteund vb. solidair wonen. Het ontbreekt Sint-Niklaas aan een kwalitatieve
nachtopvang. We willen dit op Waas niveau realiseren.

•

Sint-Niklaas heeft met 5,7% sociale woningen een historisch structureel tekort. Dit
moet verder aangepakt worden. Groen Sint-Niklaas wil de Sint-Niklase Maatschappij
voor Huisvesting (SNMH) ondersteunen om het aantal sociale huurwoningen op te
trekken naar minimaal 9%, zoals geformuleerd voor heel Vlaanderen in het Bindend
Sociaal Objectief. Waar nodig worden de bestaande woningen gerenoveerd om het
aanbod kwalitatiever te maken.



Een intensievere begeleiding voor de huurders bij Soveka en de SNMH is nodig. We
investeren in ‘bemoeizorg’. En blijven investeren in preventie uithuiszetting.

•

We begeleiden samen met de woonbegeleiders gezinnen om hun energiefactuur te
doen dalen. Dit waar mogelijk in samenwerking met de sociale economie.

•

De strijd tegen kinderarmoede moet via de ouders gewonnen worden. We blijven
investeren in projecten waar ouders sterker gemaakt worden en waar nieuwe
kansen zijn voor de ouders.
o Middenveldorganisaties die werken voor en met mensen in armoede
worden ondersteund. De ondersteuning van Den Durpel, De Springplank,
VLOS… wordt verder gezet.
o initiatieven zie opvoeding en onderwijs

•

We blijven sociale tarieven voor vrijetijdsparticipatie voorzien, via het systeem van
de kansenpas. Hiervoor dienen voldoende budgetten te worden voorzien. De 20/80
regeling is een belangrijke hefboom voor kinderen en volwassen om aansluiting te
vinden met het sociaal-culturele leven. Het invoeren van de uitpas, kan alleen maar
als we aan de essentie van de kansenpas niet moeten veranderen.

Stad zonder drempel: toegankelijkheid voor iedereen!
Om je thuis te voelen in de stad, mag je geen drempels ervaren. Echt werken aan

toegankelijkheid is meer dan een focus op fysieke toegankelijkheid. Het gaat over duidelijke
laagdrempelige informatie, aangepaste gebouwen, activiteiten op maat, een breed en een
doelgroepspecifiek beleid.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


De stad moet mee met de digitalisering. Maar we moeten daarnaast ook via
verschillende kanalen blijven communiceren. We blijven de nadruk leggen op
laagdrempelige, open communicatie. We houden hierbij rekening met mensen met
visuele en auditieve beperkingen. In samenspraak met de dovenvereniging voorzien
we op een aantal stadsinitiatieven een gebarentolk.



Nieuwe Sint-Niklazenaren worden warm verwelkomd in onze stad. We willen ze op
een laagdrempelige manier wegwijs maken in het sociaal-culturele leven van de
stad. Hiervoor is nood aan een nieuwe formule. Het lopende buddy-project kan
hiervoor als inspiratie dienen.



Groen Sint-Niklaas willen zoeken naar manieren om thuistoegang tot het internet
goedkoper te maken via een groepsaankoop. Verder moet worden ingezet op een
laagdrempelige en gratis toegang tot internet in openbare plaatsen. Internet is
immers meer dan 'leuk om te hebben', het is een hefboom voor inclusie.



Samen met Inter blijven we werken aan de integrale toegankelijkheid van de stad.
De analyse werd gemaakt in de nieuw opgerichte werkgroep, nu moeten we verder
overgaan tot actie. Het charter geeft ons hiertoe aangrijpingspunten. De adviesraad
voor personen met een beperking wordt hierbij betrokken.



We streven ook naar een autisme- en dementievriendelijke stad te zijn.



Bij nieuwe aanleg, wegomleggingen, tijdelijke verplaatsingen… houden we rekening
met mensen die slechtziend zijn. We voorzien duidelijke info op de website van de
stad.



Het systeem van taxicheques wordt geëvalueerd en eventueel uitgebreid naar
andere doelgroepen.



We blijven inzetten op individueel en groepsvervoer voor personen met een
beperking. Een nieuwe bus zal begroot moeten worden volgende legislatuur.



Het project bellend vlak bij horecazaken wordt uitgerold.



We vragen aan sportclubs om mee te werken aan een project, start-to-G-sport.

Iedereen telt mee
Vereenzaming is 1 van de grote problemen van deze tijd. Eenzaamheid bestrijden kan
vooral door mensen te verbinden, te zorgen voor contact. Hierbij moet de focus liggen op
verschillende groepen. Niet alleen op ouderen maar ook op alleenstaanden, nieuwkomers,
vluchtelingen...

Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


We onderzoeken de mogelijkheid om het proefproject Buren helpen buren, op te
starten. Met de aansturing door buurtwerkers of de (nog aan te stellen)
vrijwilligerscoördinator.



We blijven investeren in ontmoetingsruimtes en -momenten doorheen het jaar. We
blijven hier samenwerken met verschillende andere verenigingen en voorzieningen
(CAW, de springplank, zigzag, vrouwencentrum…)



De stad investeert in gezellige ontmoetingsplekken. Ze positioneert straatmeubilair
zodat het uitnodigt om samen te zitten. Ook voorziet ze hondenuitloopweides waar
hondenbezitters een praatje kunnen slaan.



We onderzoeken of het B-post-project in de strijd tegen eenzaamheid een
meerwaarde kan zijn.



We zetten wijkagenten, straathoekwerkers, vrijwilligers... in om mensen te leiden
naar plekken waar ze samen kunnen zijn.



Groen Sint-Niklaas wil de drempels van ontmoetingsplekken als de Bibliotheek en
het Cultuurcentrum verlagen.



We willen ontmoeting tussen verschillende groepen in de gemeenschap stimuleren
door in te zetten op bijvoorbeeld computerles die jongeren en andere burgers aan
ouderen of nieuwkomers geven.



Uitbreiding van de peuterspeelzaal van het huis van het kind als manier om te
ontmoeten.

Een inclusieve, toegankelijke & buurtgerichte gemeente
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:
•

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie.
Het project ‘Wijk in de kijker’ toonde aan dat dit het best werkt op wijkniveau.
Groen Sint-Niklaas wil van ‘Wijk in de kijker’ de motor maken voor de participatie
van burgers. Daarom moet dit project verder uitgebreid worden naar alle wijken op
ons grondgebied. Door wijkbudgetten te voorzien worden meer voorstellen
gerealiseerd, burgerinitiatieven actief ondersteund en wordt de sociale
verbondenheid versterkt. Door een wijkgerichte aanpak van de stadsdiensten blijft
deze dynamiek verder doorwerken. De stad voorziet logistieke en/of personele
ondersteuning, maar laat ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid

•

Groen pleit voor een integrale wijkwerking, geregisseerd en gefaciliteerd vanuit de
stad. We willen sterk inzetten op de werking van de wijkcomités. De opstart van een
wijkcomité kan ondersteund worden door een startpakket te voorzien, naast de
reeds bestaande subsidies.

•

Het beleid moet initiatieven van wijkcomités stimuleren en ondersteunen, zowel

faciliterend als financieel, zoals bv. de ‘Volxkeuken’, de inrichting van een
gemeenschappelijke moestuin…
•

Om het contact in de wijk of buurt te stimuleren, moet ingezet worden op zowel
digitale (Citizen Lab, Hoplr…) als persoonlijke ontmoeting. De publieke ruimte moet
zo ingericht zijn dat het ontmoeting stimuleert: spelmogelijkheden, openbare BBQ’s,
tijdelijk gebruik van braakliggende terreintjes… Ook een zgn. ‘Dag van de Buur’ kan
deze ontmoeting versterken.

•

Bij burenconflicten kan een burenbemiddelaar ingeschakeld worden.

•

Een wijkgericht beleid gaat met straathoekwerkers, brugfiguren of wijkregisseurs
zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners toe. Bijzondere aandacht moet
daarbij gaan naar 'onzichtbare' zorgnoden en de groeiende groep van
alleenstaanden. De rol van wijkagenten en wijkwerkers moet in die zin versterkt
worden.

•

Armoede is vaak verborgen. Voor velen is de drempel naar het OCMW te hoog. We
willen daarom de toegankelijkheid verbeteren en de zorg naar de buurten brengen.
Zorgbehoevenden zijn immers veel ontvankelijker voor hulp wanneer deze wordt
aangeboden in de eigen omgeving.

(Ouderen)zorg op veel verschillende manieren
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:
•

We maken werk van cultuursensitieve zorg zodat mensen met een
migratieachtergrond hun recht op zorg en sociale ondersteuning verzilveren.
Hiertoe wordt een beleidskader 'cultuursensitieve zorg' uitgewerkt.

•

We bouwen verder aan een leeftijdsvriendelijke gemeente waar ouderen actief
betrokken worden bij het maatschappelijk leven (o.a. via een buddywerking) en
waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. Een duidelijke
communicatie hierbij is belangrijk alsook in dialoog treden met onze ouderen via
bijv. huisbezoeken. (80+-project)

•

We bouwen verder aan een dementievriendelijke gemeente zodat ook mensen met
dementie en hun mantelzorgers een volwaardige plaats kunnen innemen in de
lokale gemeenschap.

•

We zetten samen met andere partners in op buurtgerichte zorg. In dit verhaal wordt
sterk gekeken naar wat buurtbewoners nodig hebben. Er is veel aandacht voor
bestaande informele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers, voor ontmoeting en
overleg. Dit houdt sterk verband met de 'vermaatschappelijking van de zorg'.

•

De lokale dienstencentra worden verder uitgebouwd in de schoot van het
zorgbedrijf.

•

Buurtgerichte zorg is één element in de versterking van sociale cohesie en het
tegengaan van eenzaamheid. Zie ook het hoofdstuk 'Samenleven en diversiteit' voor
een aantal andere voorstellen rond sociale cohesie.

•

Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap dat steeds meer
gedefinieerd wordt door de 'vermaatschappelijking van de zorg'. Zij verdienen
daarom erkenning en een goede ondersteuning. We behouden de
mantelzorgpremie en zorgen voor momenten waarop ze elkaar kunnen ontmoeten.

•

We willen een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren en dit ook promoten
bij de bedrijven op ons grondgebied. We maken mantelzorg bespreekbaar op de
werkvloer en zorgen voor flexibele werkregelingen.

•

Het Zorgpunt Waasland wordt uitgebouwd voor de duurzame verankering van
betaalbare en toegankelijke zorg in publieke handen. Andere belangrijke
aandachtspunten voor het zorgpunt zijn welzijn van het personeel, duurzame
bedrijfsvoering en oog voor de diverse samenleving in de interne organisatie.

Ruimte
‘Een rustige woonomgeving met gezellige pleinen
en groen op wandelafstand.’

Het ruimtelijk beleid bepaald waar gewoond wordt, waar winkels, terrasjes en groen zijn, waar
ondernemers nieuwe bedrijven kunnen beginnen en waar gespeeld kan worden in parken en
bossen. Groen Sint-Niklaas wil gaan voor wonen in een gezellige en groene kernstad en
deelgemeenten waar alle voorzieningen bereikbaar zijn met de fiets of het openbaar vervoer. Buiten
deze woonkernen wil Groen de open ruimte sterker beschermen tegen verkavelingsdruk voor
woningen en baanwinkels. De buitenruimte bestaat daar dan uit duurzame landbouw en grote
bossen.
Om Sint-Niklaas te laten evolueren naar zo een stad, is een helder kader nodig om dit te bekomen.
Zo is de afgelopen bestuursperiode het lobbenstadmodel aangenomen als het ruimtelijk kader voor
de verdere ontwikkeling van onze kernstad. Het lobbenstadmodel combineert compacte
stadslobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad doordringen. Dit brengt de
nodige groene ruimte, rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming. Deze
principes moeten verder juridisch worden verankerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen en
verordeningen voor de stad.
Het lobbenstadmodel spreekt zich uit voor de kernstad, maar daarnaast moet ook de open ruimte
en het buitengebied verder worden beschermd. Het is essentieel het karakter van de dorpen te
bewaren, maar hen ook de kans te geven leefbare kernen te blijven. Naast in de kernstad is er plaats
voor beperkte kwalitatieve verdichting in de dorpskernen.
Een beleid om dit te bekomen staat uiteraard niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met
mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie, ...

Groene en blauwe aders
Water en groen binnenbrengen in de stad en deelgemeenten verhoogt de leefkwaliteit, maakt
kwalitatieve kernversterking mogelijk, brengt in tijden van klimaatopwarming ook de nodige koelte
tot in het centrum van de stad of deelgemeente (als antwoord op het stedelijk hitte-eiland) en
vermindert het risico op overstromingen.
Voorstellen van Groen hiervoor zijn:


Het lobbenstadmodel dat deze bestuursperiode werd goedgekeurd zorgt voor compacte
(stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad doordringen. Op
deze manier wordt het stedelijk hitte-eilandeffect geminimaliseerd. Dit plan moet verder
juridisch en planologisch verankerd worden.



Groen Sint-Niklaas gaat zowel voor de aanwezigheid van groen op buurt- en wijkniveau als
de realisatie van grotere gebieden zoals stads(rand)bossen, en natuurgebieden op
fietsafstand. (Voor meer details over de groennormen, zie ook het hoofdstuk 'Ecologie’)



Projecten die water de nodige ruimte geven worden de standaard. Dit kan bijvoorbeeld door
grachten open te maken en wadi’s te voorzien. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitbreiding
van de Clementwijk. (Zie ook het hoofdstuk ‘Ecologie’.)



Er worden strengere normen opgelegd om gebouwen te vergroenen met groendaken en
gevelgroen. Dit zorgt voor isolatie, verkoeling en waterbuffering. Ook wordt het aanleggen
van tegeltuintjes verder gepromoot. (Zie ook het hoofdstuk 'Ecologie'.)



Verharde oppervlakte wordt waar mogelijk weggehaald om meer infiltratie mogelijk te
maken en overstromingsgevaar te beperken. Er wordt gecontroleerd op de regelgeving voor
het beperken van verharding in (voor)tuinen, en de mogelijkheden voor een sturend fiscaal
beleid voor bedrijven naar verharding word onderzocht.



Heel wat massieve structuren kunnen vergroend worden en daardoor niet enkel de
omgeving verzachten, maar ook een rol spelen in de klimaat- en waterbeheersing. Dit kan
onder andere met gevelbegroeiing en groenwanden. Een goed voorbeeld hiervan zou het
begroeien van de spoorwegpijlers aan de spoorweglaan zijn.



Groenblauwe dooradering is niet enkel een kwestie van stadskernen, maar ook van
landbouwgebied: bomenrijen, houtkanten, poelen, ecologisch ingerichte beekranden,...

Kwaliteit van de publieke ruimte
Groen Sint-Niklaas gaat voor gezellige, groene publieke ruimte, die uitnodigt om te ontmoeten, om
te spelen en te verpozen. Publieke ruimte is te schaars om zomaar aan de auto op te offeren.


Groen Sint-Niklaas gaat voor meer en gezelligere publieke ruimte in de stad en de
deelgemeenten. Dit kan bijvoorbeeld door op pleinen ruimte van parkeerplaatsen om te
zetten in groene verblijfsruimte. De plannen voor het Hendrik Heymanplein is hiervan een
mooi voorbeeld.



Kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan elke gebruiker: wandelcomfort,
verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit, geen
geluidsoverlast. Kwalitatieve publieke ruimte is qua schaal aangepast aan de omgeving, is
mooi en aangenaam om te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt belevingswaarde.
Kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en beschermt tegen
wisselende weersomstandigheden. Aangename publieke ruimte nodigt daarnaast ook uit om
proper te houden.



Kindvriendelijke ruimte is kwaliteitsvolle ruimte. Kindvriendelijkheid is daarom een centraal
aandachtspunt bij alle ruimtelijke planningsinstrumenten. De stad werkte al sterk aan het
speelweefsel van de stad, een netwerk van formele kindvoorzieningen (speelterreinen,
speelbossen, jeugdlokalen...), informele kindvoorzieningen (woonstraten, pleinen, groene
ruimte, publieke domein met spelprikkels, bibliotheek, ...) en kindvriendelijke en -veilige
verbindingen tussen die voorzieningen.



Straten en pleinen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor ouderen, mensen met
een rolstoel, slechtzienden,...



Woon-, kantoor- of bedrijvenontwikkelingen moeten een meerwaarde hebben voor de
buurt. Grote bouwblokken of kantoorcomplexen mogen geen obstakels tussen buurten
vormen. Dergelijke bouwblokken maken we doorwaadbaar via fiets- en wandeldoorsteekjes.
Gated communities zijn voor Groen Sint-Niklaas onbespreekbaar.

Ruimte efficiënt gebruiken
Om te vermijden dat we steeds bijkomende open ruimte moeten aansnijden, is het noodzakelijk om,
indien uitbreiding wenselijk is, het ruimtelijk rendement te verhogen door de bestaande ruimte
efficiënter te gebruiken.
We willen de open ruimte beschermen door:


Mede-gebruik en delen van ruimte evidenter te maken:
o

Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen kunnen na de uren gebruikt worden
door buurtbewoners en het verenigingsleven. Dit spaart ruimte en versterkt de
inbedding van de school in de wijk. De stad ondersteunt scholen bij het wegwerken
van de drempels om dit mogelijk te maken.

o

Een parking van een school, supermarktmarkt, of bedrijf kan ’s avonds perfect
gebruikt worden als buurtparking of parking voor een nabijgelegen functie.

o

In de vorige bestuursperiode werden met het wedstrijdreglement duurzame
wooninitiatieven burgers aangemoedigd om ruimte of materiaal met elkaar te
delen. Dit soort initiatieven wordt verder uitgebouwd.



Wanneer er bijkomende aantoonbare nood is, is intensivering van het ruimtegebruik
(bijvoorbeeld door plaatselijk hoger te bouwen - één verdieping bovenop
eengezinswoningen, sporthal of supermarkt maakt al een groot verschil - , compacter
wonen,...) te verkiezen boven het innemen van bijkomende ruimte.



Een mix van functies is voor Groen belangrijk bij verdichten in de woonkernen. Functies
mengen zorgt vaak net voor een meerwaarde: zo zorgt wonen boven winkels dat een
winkelstraat ’s avonds geen dode buurt wordt. Functies scheiden is de uitzondering,
bijvoorbeeld als een bepaalde economische activiteit voor te veel overlast zorgt.



Leegstand wordt blijvend aangepakt.
o

De stad helpt de leegstand te verlagen door actief mee te zoeken naar partners voor
de invulling van leegstaande panden. Bij belangrijke projecten kan de stad ook zelf
de ontwikkeling in handen nemen.

o

Groen is voorstander van de huidige leegstandsheffing, die progressief oploopt als
een gebouw langer leegstaat.



Leegstand is soms onvermijdelijk. Gebouwen worden verkocht, gekocht, gerenoveerd of
wachten op een vergunning. Als gebouwen of gronden lang leeg staan, wordt gezocht naar
tijdelijke invulling. Als stad moeten we ondersteunen in het opzetten van deze projecten en
de regelgeving aanpassen om dit voluit mogelijk te maken. We brengen zelf opportuniteiten
in kaart en ontwikkelen tools om dit proces te vereenvoudigen.
o

Gronden kunnen dienen als tijdelijk buurtpark, voor volkstuinen, stadslandbouw of
als speelterrein. Goede voorbeelden in de voorbije bestuursperiode zijn een
tijdelijke hondenuitloopweide op een industriegrond waar de eerste jaren niet werd
gebouwd, de aanplant van pompoenen in samenwerking met Velt op een
bouwgrond die nog niet werd ontwikkeld of een kunstenproject.

o

Gebouwen kunnen tijdelijke initiatieven huisvesten, zo waren er in het verleden
fuiven op originele locaties. Ook complexere initiatieven die in Gent gebeurde, zoals
bij Kerk en in de oude stadsbibliotheek, zouden hier moeten kunnen.

o

In de Stationsstraat worden projecten uitgewerkt met startende ondernemers om
hun idee te laten uitgroeien of in de vitrine van leegstaande panden kunnen
kunstenaars hun werken tentoonstellen.



Voor gebouwen met hoge architecturale waarde (zoals ongebruikte kloosters, pastorieën en
kerken) wordt een passende herbestemming gezocht.
o

Het kerkenplan dat is opgemaakt voor de Stad is de leidraad voor de herbestemming
van kerken:


De Christus Koning Kerk krijgt een culturele nabestemming.



De Don Boscokerk wordt heringericht voor sportinfrastructuur.

Kwalitatieve verdichting
Kernversterking en verdichting zijn belangrijk om de open ruimte te vrijwaren. Enkel de kernstad, de
woonlobben, en de kernen van deelgemeenten met een goed voorzieningenniveau en
bereikbaarheid van openbaar vervoer, komen in aanmerking voor kwalitatieve verdichting op maat.
Verdichting betekent echter niet winstmaximalisatie, er moet een maatschappelijke meerwaarde
zijn. Belangrijke criteria voor Groen Sint-Niklaas om tot een verdichtingsproject te komen zijn
voldoende groen, meerwaarde voor de wijk/buurt die er reeds is, duurzaamheid in het nieuwe

project en het aandeel sociale huurwoningen. Voor Groen moet de stad een actieve rol opnemen als
het gaat om stadsontwikkeling.
Voorstellen van Groen Sint-Niklaas hiervoor zijn:


Met de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf neemt de stad een actieve rol op in
het ontwikkelen van onze stad. Zo laten we de ontwikkeling van onze stad niet enkel over
aan private ontwikkelaars, maar neemt de stad zelf de regie in handen om te ontwikkelen
volgens de sociale, ruimtelijke en ecologische beleidsdoelstellingen van de stad. Een
stadsontwikkelingsbedrijf gaat ook op zoek naar opportuniteiten en creëert meerwaarde
voor de omgeving. Voor Groen Sint-Niklaas is het cruciaal om in een aantal strategische
vastgoedprojecten als stad de regie in handen te houden.



In grote projecten wordt de 50/50 regel resoluut afgedwongen. Dit betekent dat van de te
ontwikkelen oppervlakte 50% groen wordt. In die 50% groen zitten kansen om speelplekken
te vergroten, maar ook om natuur te verwilderen, zodat de biodiversiteit in de stad omhoog
gaat.



Ontwikkelingen moeten een meerwaarde hebben voor de wijk/buurt. Die meerwaarde kan
allerlei dingen inhouden, naar gelang de noden voor de buurt: openbaar groen om te spelen
of net te ontspannen, een buurtwinkel, crèches, een buurthuis, een oplossing voor een
parkeerprobleem, leuke horeca,…



Bij nieuwe inbreidingsprojecten moet de lat qua duurzaamheid hoger liggen dan de Vlaamse
regelgeving. Dit zowel op vlak van energie, waterrecuperatie en buffering, materiaalgebruik,
(gedeelde) mobiliteit etc.



Bij grote projecten wordt een billijk percentage sociale woningen afgedwongen. Dit kan met
een sociaal RUP, maar ook andere methoden zijn voor Groen Sint-Niklaas bespreekbaar.



Nieuwe ontwikkelingen moeten een divers aanbod woningen aanbieden voor verschillende
types gezinnen.



Voor Groen Sint-Niklaas kan voor te verdichten hoger gebouwd worden. Hoger bouwen is
echter geen doel op zich, maar kan, mits het kwalitatief is, wel zorgen voor meer ruimtelijke
kwaliteit voor de buurt of stad (publiek groen, gezellige ruimte voor horeca, een
kindercrèche etc). Dit kan ook bereikt worden met meer horizontale densiteit, maar hoger
bouwen is geen taboe.



In de stadskern is de bouwblokkenstudie de leidraad voor kwalitatieve verdichting.

Ruimtelijke verrommeling aanpakken
In Sint-Niklaas zijn, net als in veel andere Vlaamse steden, in het verleden heel wat
stedenbouwkundige fouten gemaakt. Ruimtelijke ordening vertrekt niet van een wit blad. De fouten
van het verleden in één bestuursperiode wegwerken is onmogelijk. Wel hebben we vorige
bestuursperiode gezorgd voor een duidelijke trendbreuk met de invoering van het lobbenstadmodel.
In een volgende bestuursperiode moeten nog heel wat zaken worden aangepakt om de stad en
deelgemeenten gezelliger en groener te maken, en de open ruimte ten volle te beschermen.
Groen Sint-Niklaas wil de ruimtelijke verrommeling actief aanpakken:


In Sint-Niklaas worden geen woonuitbreidingsgebieden meer aangesneden, daar moet ook
in de toekomst streng op worden toegekeken. Er is nog meer dan genoeg ruimte om aan
huidige en toekomstige woonnoden te voldoen. Groen wil ook sommige slecht gelegen
woongebieden een bestemmingswijziging laten ondergaan, om noodzakelijk groen te
realiseren. Er wordt gekeken naar instrumenten als planologische ruil en verhandelbare
bouwrechten, maar indien nodig kan ook de huidige planschade regeling worden toegepast.



In samenspraak willen we bedrijven motiveren om zich te vestigen op de juiste locatie.



De open ruimte staat meer en meer onder druk door de aanwezigheid van constructies en
functies die er eigenlijk niet thuishoren. De “vertuining en verpaarding” van het platteland
zijn ondertussen een begrip geworden. In het vergunningenbeleid willen we deze verdere
verrommeling tegengaan, en slim inspelen op opportuniteiten om de bestaande
verrommeling terug te draaien. Op termijn kan zonevreemdheid zo uitdoven: ofwel zijn
functies perfect in de omgeving inpasbaar en worden ze geregulariseerd, ofwel doven ze na
verloop van tijd uit.

Meervoudig gebruik van de open ruimte
Open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor de draagkracht
van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties landbouw, natuur, bos en water.
Voorstellen van Groen hiervoor zijn:


Landbouw heeft de functie om op milieu- en diervriendelijke wijze te zorgen voor de
productie van kwaliteitsvol voedsel. Maar landbouw moet ook verder diversifiëren in het
kader van plattelandsontwikkeling: energieopwekking, zorgboerderijen, hoevetoerisme,
medebeheer van natuurgebieden, toerisme, korte-ketenverkoop, ...



We willen landbouwers actief laten meewerken aan het behoud, beheer, toegankelijk
maken en verbetering van de kwaliteit van het platteland.



In samenspraak met de landbouwers wordt het trage wegennetwerk uit gebouwd zodat
iedereen volop kan genieten van de kwaliteiten van de open ruimte.



Meervoudig gebruik van de open ruimte mag niet betekenen dat "hardere" functies de
"zachtere" functies domineren of verdringen. Daarom geven we voldoende ruimte aan
"vrije" natuur.

Inzetten op participatie
Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten.
•

Groen Sint-Niklaas wil participatie vanaf de start van het proces.

•

Samen met de buurt wordt gekeken naar de huidige noden in de buurt en gezocht op welke
manier nieuwe projecten kunnen inspelen op deze noden (bijvoorbeeld bijkomende groene
speelruimte, fietsverbindingen, bijkomende functies zoals een crèche).

•

De voorbije jaren werden in heel wat nieuwe projecten nieuwe methodieken geprobeerd
zoals infomarkten. Nieuwe methodieken zoals ontwerpend onderzoek kunnen
uitgeprobeerd worden.

Handhavingsbeleid als sluitstuk
Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening, handhaving het
noodzakelijke sluitstuk.
•

Groen Sint-Niklaas wil het lokaal handhavingsbeleid versterken, met een visie en een
afsprakenkader met andere handhavingspartners.

Samenleven en diversiteit
“Diversiteit is een realiteit. Samen zijn we Sint-Niklaas en maken we een stad
waar iedereen zich thuis voelt.”
Onze samenleving is divers. Dat is een gegeven. Diversiteit is een realiteit. Groen wil dat in deze
diverse samenleving iedereen zich thuis voelt.
'Samen' is het sleutelwoord. Uitdagingen ga je samen aan. Problemen los je samen op. Dat kan je
maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). En mensen niet
vast te pinnen op 1 aspect van hun identiteit. Sint-Niklaas wordt gemaakt door alle mensen die er
wonen, de organisaties die hier actief zijn en door het lokaal beleid. We zetten in op coalities tussen
publieke en private actoren. We bundelen de krachten van de stad en het middenveld. Als lokale
overheid hebben we de taak om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te
verduurzamen. Sint-Niklaas samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik
van de stad.
Werken aan integratie gebeurt met vallen en opstaan . We streven naar een bottom-up
integratiebeleid. Als lokale overheid hebben we een goed zicht op de manier waarop mensen hun
plek vinden in hun buurt, wijk, gemeente en bredere omgeving. Initiatieven die vertrekken vanuit de
leefwereld van nieuwkomers en inwoners willen we zoveel mogelijk ondersteunen. Waar noden niet
ingevuld worden, kan de stad zelf initiatief nemen. Sint-Niklaas staat open voor nieuwe initiatieven
van alle bewoners.
Voor Groen gaat een lokaal samenlevingsbeleid zowel over sociaal beleid als over
samenlevingsvraagstukken. Daarbij zijn preventie, herstel en handhaven even belangrijk.
Een manier om heel wat van deze acties te coördineren is het verder uitvoeren en bijsturen van het
diversiteitsplan.
Samen maken we stad.
Groen Sint-Niklaas bewaakt dat iedereen gelijk recht heeft op deelname en gebruik van de stad.

Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Het verenigingsleven kleurt mee onze stad. Verenigingen zijn het hart van onze stad . Via
een duidelijk, laagdrempelig subsidiebeleid willen we onze verenigingen ondersteunen.
Structurele financiering moet ervoor zorgen dat ze volop kunnen inzetten op hun werking.



De braakliggende terreinen bieden de mogelijkheid om tijdelijk gebruik voor nieuwe
initiatieven van buurtbewoners. Het lokaal bestuur kan hierbij een belangrijke faciliterende
rol spelen. Zo kan een tijdelijke hondenuitloopweide of voetbalplein worden ingericht.



Met nieuwe vormen van inspraak, zoals het wijkbudget (zie het hoofdstuk 'Democratie en
participatie'), krijgt elk idee om van de straat, buurt, wijk of stad een nog betere plek te
maken, een evenwaardige kans.



Groen Sint-Niklaas gaat het uitbouwen van geïntegreerd vrijwilligersbeleid. Een

vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor vragen van vrijwilligers en verenigingen, o.a. via
een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij alle organisaties in de stad, een eigen
aanbod aan vrijwilligerswerk bij de lokale diensten, een vormingsaanbod en het verlenen van
juridisch en verzekeringstechnisch advies. Een engagementscoach en een toegankelijke
website (www.sint-niklaas.be/ikdoemee) promoot engagement van burgers en stemt vraag
en aanbod voor vrijwilligers in onze stad op elkaar af.


Groen staan voor actief pluralisme. Iedereen heeft recht op zijn eigen levensbeschouwing
met respect voor die van een ander. Groen wil hiermee actief aan de slag. Als lokaal bestuur
moeten we bruggen bouwen en mensen samenbrengen waar kan. We willen initiatieven van
onderuit aanmoedigen om elkaar te ontmoeten en dialoog mogelijk te maken. Groen SintNiklaas biedt de kans om iedereen een plek te geven en indien nodig ondersteuning te
bieden. Contact, vertrouwen en wederzijds respect zijn hierbij belangrijk.



De stad blijft activiteiten organiseren en ondersteunen, zoals bijv. Lichtjesdag, week van de
begraafplaatsen, ‘Tussen hemel en aarde’…



Met Groen verzetten we ons uitdrukkelijk tegen een hoofddoekenverbod in het openbaar
leven.



De verbindingsambtenaar, wijkagenten, burenbemiddelaar wijkwerkers zijn
verbindingsfiguren die, in samenwerking met diensten en wijkpartners, investeren in sociale
cohesie en/of zoeken naar duurzame en gedragen oplossingen voor
samenlevingsvraagstukken in de wijken of buurten. Ze stemmen het werk van de
verschillende partners op elkaar af en versterken hen.



Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om
op lokale schaal dynamiek en samenleven te bevorderen. We steunen democratische
initiatieven die de sociale cohesie en samenleving verrijken. Evenementen die verschillende
doelgroepen verbinden zijn een meerwaarde voor de stad.



Op eigen evenementen een diversiteits, duurzaamheids- en toegankelijkheidstoets en
stimuleer deze ook bij andere initiatiefnemers van evenementen.



Het evenementenloket, wordt verder uitgebouwd als centraal aanspreekpunt voor
initiatiefnemers van feesten, zorgt ervoor dat de drempel om iets te organiseren verlaagt.
Met premies voor wijkfeesten, ping je ding, vernieuwende evenementen, …ondersteunen we
kleinschalige initiatieven.

Samenleven bevorderen
We leven samen in een steeds dichter bevolkte ruimte, met een toenemende diversiteit. Dat biedt
kansen om te bouwen aan onze lokale leefomgeving, de wijk, buurt, gemeente of stad. Tegelijk kan
het dicht op elkaar leven zorgen voor spanningen. Zowel de kansen als valkuilen van het samenleven
pakken we aan op een open en verbindende manier.

Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Buurtwerk is de manier bij uitstek om lokale samenhorigheid te bevorderen. Daar worden
samenlevingsproblemen aangepakt.



Groen Sint-Niklaas zet in om de jongeren een signaalfunctie te geven aan het lokaal beleid..
Ook jongeren kunnen bijdragen aan sociale samenhang in de lokale gemeenschap. We
starten een proefproject op waar jongeren met hun eigen leeftijdsgenoten aan de slag gaan
en hen toe leiden naar het lokaal jongerenaanbod. Dit in goede samenwerking met Jos vzw.



Vrijwillige ambassadeurs en/of pleinpatrons worden ingezet op doelgerichte plaatsen in de
stad of gemeente ingezet worden om op een laagdrempelige manier bij te dragen aan de
sociale cohesie en eventueel sociale controle. In ruildaarvoor voorziet het lokaal bestuur
vorming, intervisie en ondersteuning.



Het preventiebeleid is gericht op oplossingen. Bemiddeling staat centraal. De insteek van
het preventiebeleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een
aangenaam samenleven: geluidsoverlast tegengaan, hoffelijkheid op het openbaar vervoer,
afvalbeheer, enzovoort. Inwoners krijgen een actieve rol. Ze helpen bij burenbemiddeling of
straten proper houden. We gaan verder met initiatieven als “schoon volk” en breiden deze
uit.



We willen een continuering van het project van de roma-buurstewards en de
burenbemiddelaar.



Groen pleit voor het behoud van GAS-bemiddeling bij overtreders (zie het hoofdstuk
'Veiligheid') in functie van bewustmaking. Het is een middel om mensen alert te maken van
maatschappelijke regels en die te respecteren. Voor Groen Sint-Niklaas is dit een preventieve
maatregel , geen sanctioneringsbeleid



Een BIN (Buurt informatie netwerk) kan voor Groen Sint-Niklaas enkel mits goede afspraken
met de politie. De lokale politie controleert en begeleidt deze BIN’s. BIN’s nemen nooit de
taak van de lokale politie over. Van een soort burgerwachters kan dus geen sprake zijn;



Lokale handelaars dragen bij aan het buurtleven. Waar kan zetten we kleinie intiatieven op
om samen activiteiten te organiseren en diversiteit bevorderen .



De wijkagent heeft een belangrijke taak in de wijkgerichte aanpak van de stad. De wijkagent
moet voldoende tijd krijgen om een vertrouwd figuur te zijn in de wijk. Verder investeren in
de wijkploegen is belangrijk.

Onthaalbeleid en inburgering van nieuwkomers
Inburgering is een samenwerkingsoefening, in twee richtingen. De ontvangende samenleving doet
inspanningen om nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen in het lokale inburgeringsproces.
Nieuwkomers engageren zich om volwaardig deel te worden van een lokale samenleving.

Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Het inburgeringsbeleid zorgt dat nieuwkomers toegeleid worden naar opvang, scholing,
huisvesting, werk en inkomen. Velen hebben hierin een rol. De vluchtelingveldwerker, de
Roma buurstewards, den Azalee, OKAN-klassen, de diensten van het ocmw,…. Sommige
mensen zijn snel op weg, anderen hebben nood aan een doorgedreven traject. De stad SintNiklaas heeft bij de laatste vluchtelingencrisis zijn verantwoordelijkheid genomen. Groen
Sint-Niklaas pleit om deze inspanningen te behouden .



De stad organiseert onthaalmomenten voor nieuwe inwoners. Dit om hen kennis te laten
maken met lokale voorzieningen en wegwijs in de lokale dienstverlening. Sociale tolken
zorgen mee voor toegankelijkheid. We willen dit moment evalueren door een steekproef te
bevragen en hierin bij te sturen.



Niet alle nieuwkomers hebben dezelfde noden en we moeten voor sommige groepen
inspanningen op maat doen vb. speciale trajecten voor hoogopgeleidde vluchtelingen.
Vooral hulp bij het vinden van geschikte huisvesting en werk zijn belangrijk. Hiervoor blijven
we investeren in projecten zoals tex mex. .



Interculturele bemiddelaars inzetten om concrete hulp en emotionele ondersteuning te
bieden, maar ook om knelpunten te signaleren en te bemiddelen waar nodig. Dit kunnen
zowel professionele als vrijwillige, degelijk omkaderde, krachten zijn. We schakelen
ervaringsdeskundige in bij ondersteuning aan nieuwkomers vb. bij sociaal tolken. We
ondersteunen nieuwe zelforganisaties bij . We blijven investeren in projecten die psychische
hulpverlening bij vluchtelingen aanpakken.



Onze stedelijke basisscholen richten verder okan-onderwijs in en samen met de andere
scholengemeenschappen zorgen we voor een sterk okanbeleid. De taalstagen tijdens de
vakanties worden op mekaar afgestemd. Er wordt verder geïnvesteerd in het aanleren van
de Nederlandse taal. Door huiswerkbegeleidingsklassen, het aanbod Nederlandse lessen , de
voorleesweek ,….. te ondersteunen. Nederlands op de werkvloer is een project dat verder
moet gezet worden.



We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We willen in alle diensten het
gebruik van het Nederlands stimuleren maar gaan tegelijk waarderend en respectvol om met
anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie. Via laagdrempelige
initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen en tegelijk informatie krijgen over
lokaal beleid, bv. het project ‘Babelonië’.



Kansen creëren voor werk gebeurt in samenwerking met partners als VDAB en den Azalee ,
door werkgevers te sensibiliseren, jobcoaching te organiseren en vrijwilligerswerk te
ondersteunen als opstap naar werk.



Het integratiebeleid maken we samen met onze inwoners. Zorgen voor een nieuwe buur of
je inzetten als vrijwilliger voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, het zijn manieren
om bij te dragen aan het lokaal samenleven. Het bestaande ‘Buddy-project’, waarbij
vrijwilligers erkende vluchtelingen helpen o.a. bij het vinden van een woonst of job en bij het
toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod, wordt gecontinueerd en uitgebreid naar naar
mensen in armoede.



We zetten nieuwkomers aan om deel te nemen en zich te engageren voor de stad. Daarbij
hoort ook deelnemen aan verkiezingen. Informatie geven en bewust maken van het belang
hiervan moet proactief gebeuren, in samenwerking met partner- en
doelgroepenorganisaties.



Het integratiebeleid moet er voor iedereen zijn en mag niemand uitsluiten. De
hulpmiddelen en ondersteuning voor vluchtelingen moeten ook consequent aan kwetsbare
doelgroepen aangeboden worden. Zo vermijden we ook de misvatting dat bepaalde
doelgroepen (positief) gediscrimineerd worden.

Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld
Groen wil bouwen aan een inclusieve samenleving, waar iedereen evenwaardig behandeld wordt en
gelijke kansen krijgt. Ongeacht gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, afkomst, levensbeschouwing,
burgerlijke staat of gezondheidstoestand.


We blijven investeren in ons diversiteitsplan en de vele acties die reeds zijn ingezet willen
we verderzetten. Regelmatig evalueren we dit en passen we dit aan.



Het personeelsbestand van onze stad en onze zorgdiensten moet een afspiegeling zijn van
onze bevolking. Hiertoe moedigen wij aan om een actief diversiteitsbeleid in te voeren. - de
sollicitatieprocedures van de stad worden verder doorgelicht om te kijken of ze “cultuurvrij”
zijn en dus kansen geven aan iedereen om mee te doen



Als stad hebben we een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele rollenpatronen
tussen mannen en vrouwen. Op alle beleidsdomeinen moet er aandacht besteed worden aan
gender. Diversiteit is aanwezig op sleutelposities in onze besluitvorming. We hebben
aandacht voor een gendervriendelijk aanbod sport, cultuur en vrije tijd. We blijven
investeren in projecten rond partnergeweld.



We promoten en stimuleren initiatieven van lokale en regionale verenigingen of organisaties
en zetten in op ontmoeting. We moedigen hen aan om open te staan voor diversiteit. We
voorzien extra subsidies wanneer een vereniging inzet op diversiteit.



We nemen deel aan de Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie (IDAHOT), o.a. door de
regenboogvlag uit te hangen.



We willen acties rond diversiteit op scholen stimuleren, o.a. via praktijkgerichte vormingen
aan te bieden aan leerkrachten over hoe omgaan met diversiteit en de spanningen daarrond
en hoe racisme, homofobie, seksisme… effectief te counteren.



We zetten in op toegankelijke communicatie via verschillende kanalen. De vraag of elke
inwoner de boodschap kan begrijpen, is het vertrekpunt. We kunnen voor ons taalbeleid
advies inwinnen bij ‘Wablieft vzw’, Centrum voor duidelijke taal, die ondersteuning biedt om
'stadhuistaal' te vermijden. Een andere manier van laagdrempelig communiceren is via
beeldtaal.



We behouden ook de niet-digitale dienstverlening, om de toegankelijkheid van de
overheidscommunicatie voor bijv. ouderen te garanderen en moedigen tegelijkertijd
ouderen via laagdrempelige cursussen aan om zicht te krijgen op de digitale wereld.



De eigen diensten en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht
taalniveau of beperking. Het charter dat we als stad hebben afgesloten met ‘Inter’, willen we
verder organisatiebreed uitvoeren en zo werken aan een integrale toegankelijkheid van de
stad. Financiële stimuli, zoals de taxicheque voor minder mobiele mensen, zorgen voor
eerlijke toegang en mobiliteit voor iedereen.



Digitalisering biedt kansen, maar er zijn ook valkuilen. De meest kwetsbare in de
samenleving zijn het gevoeligst voor de digitale kloof. Daarom voeren we een einclusiebeleid met als doel iedereen maximaal digitaal te emanciperen. Alle voorstellen
omtrent e-inclusie zie hoofdstuk ‘Democratie en participatie’.



Als stad moeten we de rol als trekker in een antidiscriminatiebeleid voeren. We willen de
mogelijkheid onderzoeken om praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt in te voeren, in
samenwerking met Unia en indien mogelijk met de betrokken sectoren.

Democratie en participatie
“Actieve en betrokken burgers voor een gedragen beleid”
Groen Sint-Niklaas wil nieuwe, innovatieve methodieken ontwikkelen om actieve en betrokken
burgers de kan te geven op een snelle manier te kunnen participeren aan het beleid van de stad. De
gemeenteraad is al sinds jaar en dag het hart van de democratie. De raadsleden worden rechtstreeks
gekozen door de burgers en worden bijgestaan door adviesraden, wijcomités en participatietrajecten
met de burgers. Echter meer dan ooit dienen de beslissingen samen genomen te worden en moet er
meer aandacht zijn voor het open karakter van het stadhuis en gekeken worden naar andere
manieren van participatie met de burger.
Ruimte voor actieve burgers
Steeds meer mensen willen rechtreeks impact hebben op de beslissingen van het stadsbestuur.
Daarom moeten de bestaande vormen van inspraak en participatie geëvalueerd en herdacht
worden. Want Mensen samen iets laten doen of samen laten beslissen zijn de krachtigste vormen
van participatie.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Het project ‘Wijk in de kijker’ moet verder uitgebreid worden naar alle wijken op ons
grondgebied.



Via budgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. We moeten waar nodig
logistieke en/of personele ondersteuning voorzien, maar ook voldoende ruimte laten voor
onafhankelijkheid. Er wordt
budget voorzien
voor projecten rond vergroening,
verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte,… per buurt.



De dienst participatie moet substantieel versterkt worden. ½ FTE participatie-ambtenaar
vandaag is absoluut te weinig om de ambities op participatief vlak te realiseren.



Een goed participatietraject bespeelt alle trappen van de participatieladder: informeren,
consulteren, samen beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van
burgerinitiatieven.



We moeten ook oog hebben voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is
immers even verbaal. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen,
maquettes, computermodellen,… bereiken we mensen die we met een klassieke vergadering
niet bereiken.



Belangrijk ook is dat we verschillende doelgroepen bereiken: participatie mag immers niet
beperkt blijven tot de hoger opgeleide blanke man van middelbare leeftijd. Om iedereen te

bereiken, gaan we naar de buurten of groepen zelf vb. de gebruikers van een speelterreintje
bevragen op het speelterrein zelf.


We moeten durven onze bestaande adviesraden te herdenken. Onafhankelijke
adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen
blijven zeker zinvol. Voorwaarde is wel dat dergelijke adviesorganen geen verplicht
nummertje zijn. Daartegenover moeten we als bestuur tijdig de juiste informatie ter
beschikking stellen, actief om advies vragen, ruimte maken voor suggesties die vanuit de
raad zelf komen en een gemotiveerd antwoord geven op alle adviezen.



Dorpsraden moeten blijvend ondersteund worden.



In alle communicatie van de stad houden we maximum rekening met toegankelijkheid. Het
traject met “Inter” kan hier een meerwaarde in betekenen.

De gemeenteraad, hart van de lokale (representatieve) democratie
Belangrijke beleidsbeslissingen horen publiek te gebeuren. Hiervoor moet de nodige tijd worden
voorzien in de commissies en op de gemeenteraad. Het is bovendien noodzakelijk dat
vertegenwoordigers van de gemeente in alle organen het juiste profiel hebben (voldoende
deskundigheid in de materie, eventueel verder te ontwikkelen via vorming) en hun taak ernstig
nemen, zodat zij op vragen kunnen antwoorden en in debat kunnen gaan.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


De bestaansreden van bepaalde intercommunales moeten we in vraag durven stellen. Waar
mogelijk dient te worden afgeslankt/gerationaliseerd. Een transparante structuur in het
landschap van de intercommunales dringt zich op.



De verslagen van de gemeenteraad en de besluiten van het college moeten op een vlot
toegankelijke manier beschikbaar zijn via de website van de stad (audio/video, vlot
doorzoekbaar en beschikbaar per apart punt, schriftelijke verslagen met oog voor
leesbaarheid).



We willen de gemeenteraad zelf zo aantrekkelijk mogelijk maken voor het publiek (heldere
informatie over de punten op de agenda, publieksvriendelijke aanvangsuren en
agendaopbouw, …)

Het gemeentehuis, een open huis
We moeten blijvend investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder
andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten, actief en
overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via onze website, maar vooral duidelijke
informatie geven over welke informatie waar beschikbaar is.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Niettegenstaande de ombudsdienst prima werk levert, willen we de klachtenbehandeling
meer als een kans beschouwen. Uit klachten kunnen we immers de juiste lessen trekken om
de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.



De ambtenaar als civil servant: een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke,
creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Die staan ten dienste van de hele stad,
niet enkel van de meerderheid in gemeenteraad en college. Dat betekent ook dat
ambtenaren voldoende ruimte moeten krijgen als ze ingeschakeld worden bij ondersteuning
van burgerinitiatieven.



We houden vast aan de gebruikersvriendelijke openingsuren van het gemeentehuis en
onderzoeken of een uitbreiding van de openingsuren wenselijk/mogelijk is. Indien mogelijk
gaan we naar 2 avondopeningen. De dienstverlening in de deelgemeenten blijft
gegarandeerd. We willen wel kijken of de deelgemeentehuizen wel op de meest relevante
openingsuren open is en/of er samenwerking met de dienstencentra kan zijn vb. in
antennepunt Ter Beke.

E-inclusie brengt dienstverlening dichtbij
Digitalisering biedt kansen, maar er zijn ook valkuilen. De meeste kwetsbare in de samenleving zijn
het gevoeligst voor de digitale kloof. Dit heeft zowel te maken met vaardigheden, motivatie als
vertrouwen. Een e-inclusiebeleid houdt best met al deze factoren rekening. Daarom zetten we in
op slimme en inclusieve digitaliseringsprocessen. Doel is iedereen maximaal digitaal te
emanciperen.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


We zetten in op goed bereikbare, laagdrempelige publieke computerruimten. Deze moeten
voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria zoals ruime openingsuren, kwaliteitsvol materiaal,
aandacht voor privacy en veiligheid, gratis toegang en gericht op alle burgers. We starten
met openbare gebouwen.



We willen zoeken naar manieren om thuistoegang tot internet goedkoper via een
groepsaankoop (of gratis) te maken. Ons open en gratis draadloos netwerk is vandaag in de
eerste plaats gericht op de lokale handel (nl. in het economisch centrum en de

winkelstraten). Wij willen de focus verleggen naar de mensen. In de eerste plaats op plaatsen
waar (digitale) uitsluiting het grootst is. Toegang tot internet is immers meer dan 'leuk om te
hebben', het is een hefboom voor inclusie.


We willen mensen in armoede op een goedkope manier voorzien van een computer. Dit kan
door een sociaal economie waar computers een tweede leven krijgen



We willen blijvend investeren in e-government én niet-digitale dienstverlening. Egovernment verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor heel wat burgers, maar werpt immers
ook drempels op voor anderen.

Onderwijs en Kinderopvang
‘Sint-Niklaas is dé scholenstad van Vlaanderen’
In onze stad wordt kwalitatief onderwijs gegeven, daar mogen we fier op zijn. Op een
school wordt veel meer geleerd dan kennis alleen. Kinderen brengen heel veel tijd door op
school dus is het enorm belangrijk dat ze zich daar goed voelen. Mee zorgen voor meer
gelijke onderwijskansen voor elk kind en vooral kwetsbare kinderen ondersteunen is een
taak van de stad. Belangrijke thema’s hierbij zijn: kleuterparticipatie, inzetten op
ouderbetrokkenheid, tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom, strijd tegen pesten,
werken aan brede school...
Een plekje in een de kinderopvang is een grote zorg voor veel ouders. Als stad proberen we
het aanbod kwalitatieve en betaalbare kinderopvang te verhogen.
Het Huis van het Kind verder uitbouwen tot de plek voor kleine en grote opvoedingsvragen .
Als lokaal bestuur hebben we een dubbele taak op het vlak van onderwijs. Onze stad is
inrichtende macht in het gemeentelijk onderwijs. Daarnaast hebben we ook een regierol via
het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kunnen we bijdragen aan kwalitatieve
opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen.
Het lokaal bestuur is de stuwende kracht achter de brede school
De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk
domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, sociaal, persoonlijk, artistiek, sportief, in de
natuur,... Om dit alles te kunnen doen is een intense samenwerking tussen scholen en
andere lokale spelers.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Het brede schoolconcept wordt op veel manieren ingevuld. De belangrijkste
doelstelling van brede School is het vergroten van ontwikkelingskansen en vooral
voor zij die ontwikkelingskansen missen.



Een andere invulling is dat brede school een draaischijf is voor de buurt en een
verbindende kracht is, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, lager
onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en
computerinfrastructuur,… kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen,
buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het
brede schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de afstemming van al deze activiteiten is een
coördinator van het brede schoolproject.



We willen academies actief bij het brede school-project betrekken om een divers
publiek te bereiken in het deeltijds kunstonderwijs. Het proefproject dat volgend
jaar van start gaat, moet geëvalueerd en uitgebreid worden. In beide academies
moet er iemand zijn die de rol op zich neemt om kinderen uit kansengroepen naar
de academie te leiden, zoals dat nu in de SAMWD het geval is.

Krachten bundelen - flankerend onderwijsbeleid
Flankerend onderwijsbeleid moet vooral gelijke kansen creëren voor iedereen. Werken aan
een kostenbeleid, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie blijven belangrijke thema’s. In
Sint-Niklaas is er de goede traditie om erg goed samen te werken tussen scholen, netten,
CLB’s , het LOP en de stad. Dat is een rijkdom voor de stad. In deze samenwerking wil de
stad de trekkende kracht blijven .
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


De stad heeft de taak om de veelheid van diensten en projecten zo goed mogelijk te
ontsluiten en hierrond duidelijk te communiceren. Dit is een continu aandachtspunt
aangezien het voor veel onderwijs- en welzijnswerkers niet duidelijk is wie wat doet
en waar je terecht kan. Initiatieven in dit opzicht moeten we uitbreiden en
bestendigen vb. stadsslinger.



Brugfiguren, romabuurt-stewards en kansenwerkers zijn belangrijk om tot gelijke
onderwijskansen voor ieder kind te komen. We willen minstens 1 extra persoon
inschakelen. De brugfiguren willen we vooral inzetten in scholen met extra noden.
Brugfiguren begeleiden de scholen om nog meer rond gelijke onderwijskansen te
werken en ze maken de brug tussen de thuissituatie en de school. Kansenwerkers
gaan eerder met de ouders aan de slag en maken van daaruit de brug naar
kinderopvang en school. Coördinatie en afstemming tussen deze verschillende
mensen blijft belangrijk.
We onderzoeken of er genoeg draagvlak is bij de scholen om het werken met een
brugfiguur voor het secundair onderwijs , terug op te starten.



Ieder kind laten inschrijven in de school van zijn of haar keuze is onmogelijk omdat
sommige scholen te veel vragen hebben voor de beschikbare plaatsen. Scholen
hebben al maximale inspanningen gedaan om uit te breiden maar sommige scholen
kunnen (of willen) om een heel aantal redenen niet uitbreiden. Vorig jaar is er voor
het eerst gewerkt met een centraal aanmeldingssysteem. Dit om iedereen de kans
te geven in te schrijven in een school in de buurt. Er werden 940 extra plaatsen
gecreëerd door de lokale taskforce van het lager onderwijs. Er is dus een plekje voor
ieder kind dat wil inschrijven ergens in Sint-Niklaas. 87% van de kinderen kregen een
plekje in de eerste school van hun keuze. De stad investeert verder in dit systeem.
Samen met het LOP en de onderwijspartners volgen we dit systeem op. We
investeren in extra personeel om dit centraal aanmeldingssysteem mee op te volgen
en om er volgens de methodiek van gemeenschappelijke scholenbezoeken voor te
zorgen dat mensen kiezen voor een buurtschool wat resulteert in een betere mix.



Vorige legislatuur werden voldoende plaatsen voorzien in het basisonderwijs door
de lokale taskforce voor het lager onderwijs. Nu moeten we verder werk maken van
een lokale taskforce secundair onderwijs om ervoor te zorgen dat een plaats voor
elk kind gegarandeerd blijft.



Het schoolparticipatiefonds waar de stad in investeert om scholen en ouders te
helpen bij betalingsmoeilijkheden moet worden verdergezet. Er zullen extra

middelen voorzien moeten worden. We blijven vooral inzetten op het zo goedkoop
mogelijk maken van middag- , avond- en studietoezicht. In het secundair onderwijs
moet gezocht worden naar een nog beter systeem om de beperkte middelen beter
te verdelen en de scholen waar de noden het grootst zijn, het meest te
ondersteunen.


De schoolfactuur is voor veel ouders in armoede een zware dobber. In het lager
onderwijs werd er succesvol rond kostenbeheersing gewerkt. In het secundair
onderwijs loopt dit moeilijker. We blijven dit aankaarten. Idealiter wordt er ook in
het secundair onderwijs met een maximumfactuur gewerkt.



Om een extra impuls te geven aan het diversiteitsbeleid wordt er een
projectsubsidie voorzien voor scholen die een aantrekkelijk project hebben in het
kader van diversiteit.



Er wordt budget voorzien om samen met Samenlevingsopbouw vormingen te
voorzien in de scholen rond de pygmalion/signalenkaart rond kinderarmoede.



We willen verder investeren in kleuterparticipatie om ouders te stimuleren om hun
jonge kind regelmatig naar de kleuterklas te laten gaan.



Jongeren die ongekwalificeerd uitstromen hebben veel minder kans op een
duurzame job. We zetten het project ‘Veilig Verbinden’ verder om scholen te
stimuleren hier verdere acties rond te ondernemen.



We maken een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet naar school gaan
te stimuleren. Deze kaart voorzien we voor zowel voor de lagere en secundaire
scholen, alsook voor andere belangrijke kind-locaties.



We zetten in op verkeerseducatie door de Verkeersweek en andere projecten te
ondersteunen.



Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Daarnaast is de toenemende
veeltaligheid zowel een uitdaging als een troef. Inzetten op functioneel veeltalig
leren, waarbij je de talenkennis van je leerlingen benut om hun taalvaardigheid in
het Nederlands te ontwikkelen, zorgt voor taalbewustzijn en voor een open en
nieuwsgierige blik op culturele diversiteit.



We willen verder werken met een taalcoach die de scholen ondersteunt in het
taalbeleid. Daarnaast blijven we inzetten op huiswerkbegeleidingslessen. Al zouden
we liever zien dat huiswerk zo beperkt mogelijk blijft.



We investeren verder in OKAN-onderwijs (zie diversiteit).



Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere computers
en internettarieven aan te bieden via school. Misschien kan hier een upcyclingproject rond opgezet worden in samenwerking met Den Azalee.



Naft-projecten, anti-spijbel- en een antipestbeleid wordt uitgewerkt in nauwe
samenwerking met de onderwijspartners.



De nieuwe bibliotheek moet een grote, aantrekkelijke en laagdrempelige
studieruimte hebben waar studenten terecht kunnen. Zo wordt samen studeren
aangemoedigd.



De voorleestoer wordt verder ondersteund door de stad, ook financieel.

Een gezonde leeromgeving
Een gezonde en leergierige geest huist in een gezond lichaam. We zetten dan ook maximaal
in op een gezonde leeromgeving waarin leerlingen hun potentieel ten volle kunnen
benutten. Zowel fysieke als mentale gezondheid speelt hierin een belangrijke rol.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Bij onze gemeentescholen zetten we in op duurzame, energiezuinige, kwaliteitsvolle
en gebruiksvriendelijke architectuur.



We ondersteunen scholen bij de omschakeling naar gezonde drank- en
snoepautomaten.



Samen met Logo-Waasland ondersteunen we de scholen met
gezondheidscampagnes. We continueren het MEGA-project.



We sensibiliseren rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren
herbruikbare bekers te gebruiken op schoolevenementen.



We streven naar een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) op elke school.
Een GRAS daagt kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen
speelkansen. Pestgedrag daalt wanneer kinderen in een meer ontspannen sfeer
spelen. Ook buiten de lesuren zijn ze een natuurlijke leeromgeving voor kinderen.
We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van scholen omtrent het
omtoveren van een speelplaats tot een GRAS: betrokkenheid van ouders of buurt en
inspraak van de kinderen zelf. Hiervoor voorzien we jaarlijks subsidies om een aantal
speelplaatsen te vergroenen.



We ondersteunen de strijd tegen pesten op school. We blijven inzetten op het
bevorderen van de geestelijke gezondheid vb. assertiviteitscursussen, koppwerking,… Hoe om te gaan met agressie op school is een belangrijk vraagstuk
vandaag de dag. We werken hier een proefproject rond uit, eventueel in de schoot
van de naft-projecten.



Bewegen op school is erg belangrijk. We proberen in te zetten op projecten als ‘A
Mile a Day’.



Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is een prioriteit. Het doel is dat iedere
school het verkeerscharter ondertekent en samen met ouders en kinderen aan
verkeersveiligheid werkt .

Een kansrijke ontwikkeling van jonge kinderen
Ook voor onze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, willen we kwalitatieve opvang
verzekeren. Vroeg Inzetten op opvang en ondersteuning van gezinnen loont op lange
termijn.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Het aanbod kinderopvang moet verhoogd. We stimuleren innovatieve
samenwerkingsverbanden tussen vb samenwerkende onthaalouders, kijken op
welke manier we de opstart van nieuwe crèches kunnen ondersteunen en
stimuleren bedrijven om over kinderopvang voor werknemers na te denken.



We moeten een keuze maken: ofwel starten we een vijfde kinderopvanginitiatief
ofwel ondersteunen we andere initiatieven rond kinderopvang die inkomensgerelateerd te werken. Beiden pistes moeten tegen elkaar worden afgewogen. In de
kinderdagverblijven van de stad worden extra inspanningen gedaan voor kinderen
van kwetsbare ouders en kinderen met een beperking . We moeten flexibele opvang
kunnen voorzien voor gezinnen in crisis, werkzoekenden en mensen in opleiding.



Het vakantieaanbod dient uitgebreid te worden. Speciale aandacht is er hierbij voor
kinderen met een beperking. We zoeken uit of er een aanbod mogelijk is voor
kinderen met autisme, inclusief of apart indien nodig.



Kinderen in moeilijkheden blijven ondersteunen (pleegzorg, investeren in
preventieve programma’s…)



Het ‘Huis van het Kind’, dat preventieve gezinsondersteuning toegankelijker maakt,
willen we verder uitbouwen tot het centraal punt voor alle kleine en grote vragen
rond opvoeding. Uitbreiding van het gebouw zal noodzakelijk zijn. We pleiten ervoor
om de eerste verdieping over het hele gebouw te voorzien .



We willen elk jaar 2 moedergroepen inrichten waar nieuwkomers wegwijs gemaakt
worden in Sint-Niklaas. Hierbij leggen we vooral de focus op kind-gerelateerde
thema’s. Omdat eenzaamheid ook onder die mama’s een groot probleem kan zijn,
zorgen we voor terugkomdagen en opvolging.



We blijven investeren in De Kiem, het project voor kwetsbare zwangere vrouwen.



We zetten een project op met de lokale handelaars om zoveel mogelijk
borstvoedingsplekken voor jonge mama’s te voorzien. Of liever babyspots voor
jonge ouders waar er ook verpamperplekken en opwarmmogelijkheden voor
babyvoeding zijn.



De uren van speelhuis Huppel moeten uitgebreid worden, hiervoor is een
uitbreiding van de infrastructuur nodig.

Lerende steden en gemeenten
Groen Sint-Niklaas staat achter het principe van lerende steden. In deze steden stimuleert
de lokale overheid het levenslang leren met oog op duurzame ontwikkeling.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:



We voorzien genoeg stageplaatsen binnen de stad.



We motiveren de bedrijven om nog meer stageplaatsen te voorzien voor leerlingen
uit de Sint-Niklase scholen. We brengen scholen, VDAB, bedrijven,… hiervoor samen.



Het is voor de stad belangrijk dat het hoger- en volwassenonderwijs blijft verder
bestaan. We kijken hoe we samen projecten kunnen uitwerken.



In ons eigen personeelsbeleid moet er voldoende ruimte zijn voor opleiding en
vorming. Vorming rond omgaan met diversiteit is hierbij belangrijk.



We voorzien zeker in examenperiodes, maar ook daarbuiten, studieruimten (met
begeleiding) voor iedereen die thuis geen rustige studieplek heeft. Hierbij denken
we vooral aan de bibliotheek.



We voorzien aanbod (waar er geen privéaanbod voor bestaat) voor specifieke
doelgroepen vb fietslessen voor jongeren en volwassenen, zwemlessen voor
volwassenen, huiswerkbegeleiding voor volwassenen, oudergroepen op school…

Lokale economie
“Een lokale economie met een blik op de toekomst”
De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. We kiezen voluit voor
kernversterking als motor voor de lokale handel. Onze ondernemers ondersteunen we om hun
ondernemerschap duurzaam te ontplooien. Als stad moeten we de circulaire economie stimuleren en
onze inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven.
Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of
diensten gaan beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare
arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe,
duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie. Door slim (her-)gebruik van grondstoffen en ruimte
besparen we heel wat kosten voor mens én milieu.
Kernversterking als motor van een duurzame lokale economie
Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente. Ze zorgt ook voor een
versterking van de lokale economie en handel. Dit willen we planmatig aanpakken door kernen duidelijk
af te bakenen en de beleidskeuzes hierop af te stemmen.
Het detailhandelsplan uit 2017 geeft een duidelijk en coherent beeld met concrete acties. Daarnaast
willen met Groen Sint-Niklaas nog een aantal klemtonen leggen:


Enkel in onze kern is er nog plaats voor een volwaardig commercieel recreatief aanbod. We
zetten volop in op de as Stationsplein-Stationsstraat-Grote Markt als focusgebied.
Bereikbaarheid en mobiliteit (zowel voor de klant als distributie) staan centraal in deze visie.



In onze deelgemeenten zetten we in op functioneel winkelen, dat wil zeggen praktische
dagelijkse inkopen op 10 minuten. We willen buurtwinkels en handel in onze deelgemeenten
verder promoten door positieve acties.



We willen de stationsomgeving oriënteren naar een sociale dienstenomgeving, met een
vertegenwoordiging van sociale economie en met faciliteiten gericht op pendelaars:
strijkdiensten, kinderopvang, fietsenherstelling, afhaalpunt voor e-commerce…



We willen creatief omgaan met leegstaande winkels en panden. Dit kan gebeuren door bijv.
panden open te stellen als pop-up- of coworking-ruimte voor starters, zelfstandigen en
thuiswerkers, er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan te geven, eigenaars te
stimuleren hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars…



Bereikbaarheid kan duurzaam. De mythe dat de dominantie van auto's nodig is voor de
detailhandel gaat voor ons niet op. Voldoende onderzoeken tonen het tegendeel aan. We willen
onze handelskern omvormen tot een autoluwe zone, waar het aangenaam vertoeven is en
beleving centraal staat. Tegelijk willen we de bereikbaarheid van de parkings rond de
handelskern nog verbeteren met de uitrol van het circulatieplan.



We blijven inzetten op branding, beleving en evenementen, zoals bijv. de oh-kaart en het ohmagazine, het Rode Loper Weekend… Met deze initiatieven tonen we waar we als stad fier op
zijn.



We kiezen resoluut voor een stopzetting van de bouw van baanwinkels en detailhandelszaken
in de periferie. Aanvragen hiervoor buiten de kern moeten consequent geweigerd worden
(behalve voor buurtwinkels die in lokale bediening voorzien). Samen met de ondernemers willen
we op zoek gaan naar meer geschikte locaties binnen de kern.



We blijven voorstander van slimme premies voor kernversterking om zo de detailhandel te
stimuleren zich te vestigen in onze binnenstad. De premies moeten gericht en voldoende hoog
zijn om versnippering van de middelen tegen te gaan.



Voor ons structureel leegstandsbeleid, zie het hoofdstuk 'Ruimtelijke ordening'.

Lokaal ondernemerschap als basis voor een bedrijvige lokale economie
Onze lokaal verankerde ondernemingen en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Ze spelen
een belangrijke rol in onze stad en deelgemeenten. We willen onze lokale ondernemingen helpen die rol
te blijven spelen door hen te ondersteunen, door onderlinge uitwisseling te bevorderen en door hen met
omwonenden en verenigingen in contact te brengen. Door toerisme te ondersteunen zorgen we niet
alleen voor een versterking van de streekidentiteit maar ook van de lokale economie.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Vzw Centrummanagement dient haar opdracht te evalueren en te actualiseren en haar
structuur te optimaliseren.



We blijven investeren in het ondernemersloket waar onze lokale ondernemers terecht kunnen
met al hun vragen. Via digitalisering en begeleiding verminderen we de administratieve lasten
van onze lokale ondernemingen. Digitale gegevens en databases stellen we open zodat allerlei
toepassingen ontwikkeld kunnen worden.



We willen onze ondernemers nog meer betrekken bij het beleid door de oprichting van een
economische raad met een diverse vertegenwoordiging van lokale ondernemers (industrie,
diensten, handel, horeca, vrije beroepen, starters en gevestigden). Dit forum dient om te
luisteren naar de noden en doelgericht te ondersteunen. Het kan eventueel zinvol zijn om ook
experten of vertegenwoordigers van andere belangengroepen te betrekken bij dit overleg.



We willen een stimulerend klimaat creëren voor bedrijven die bijkomende tewerkstelling
garanderen.



Ons stadspromotiebeleid moet er o.a. op gericht zijn Sint-Niklaas uit te spelen als een
ondernemende, innovatieve en winkelvriendelijke stad. Het beleid moet gekoppeld worden aan
onze evenementen en toerisme. Dit alles om doelgerichter om te gaan met het benaderen van
potentiële bezoekers van onze stad en de eigen inwoners.



Het evenement ‘De Avond van de Economie’ willen we verderzetten om zo lokale ondernemers
samen te brengen en lokaal ondernemerschap te promoten.



De samenwerking met de lokale horeca dient verder versterkt te worden. De horeca-coach is
het aanspreekpunt voor de horeca in Sint-Niklaas. Via het horeca-overleg is er inspraak van onze
horeca-uitbaters.



Lokale maakbedrijven bieden een enorm economisch en duurzaam potentieel. We
ondersteunen hen waar mogelijk, bijv. door een beurs te organiseren, te zorgen voor een
vertegenwoordiging in de economische raad…



We promoten de lokale handelaars en de nabije economie. De consument wordt zo
gestimuleerd om op een duurzame manier inkopen te doen.



We promoten korte-ketenlandbouw. (Zie het hoofdstuk 'Voeding en landbouw'.)



In de voorbije bestuursperiode werden energie-audits aangeboden aan lokale ondernemers om
het te ondersteunen in het energiezuinig maken van hun ondernemingen. Dit zetten we verder
en breiden we uit met oa. groepsaankopen. (Zie ook het hoofdstuk 'Ecologie'.)



We sensibiliseren ondernemingen tot een verantwoordelijk afvalbeleid via infobrochures met
handige tips of persoonlijke audits. (Zie ook het hoofdstuk 'Afval')

Maak mee werk van een deel- en circulaire economie
Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo weinig
mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en via minimale waardevernietiging van
grondstoffen. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. We willen deze nieuwe economieën
ondersteunen en stimuleren.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Meer circulair aankoopprojecten of een performance-based contracten afsluiten. Tegen 2024
streven we ernaar alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens circulaire principes te laten
verlopen. Zo koopt de stad bijvoorbeeld niet langer meer kopieermachines aan bij een
leverancier, maar wordt betaald voor een gegarandeerd gebruik. Dit stimuleert leveranciers om
producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben. Een ander
voorbeeld zijn de pay-per-luxcontracten die worden uitgetest om verlichting duurzamer te
maken. Hierin wordt verder expertise opgebouwd.



De stad is netwerkpartner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen
opstarten door infomomenten of gratis circulaire audits te organiseren.



We stimuleren de verdere uitbouw van onze kringwinkel.



We blijven repaircafés ondersteunen. Dit zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waarbij

mensen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen, van kledij
tot elektronica.


Afvalbeleid speelt een centrale rol in de transitie naar een circulaire economie. (zie het
hoofdstuk 'Ecologie'.)



We ondersteunen de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van
duurzame bedrijventerreinen. De voorbije bestuursperiode werden de eerste stappen gezet in
duurzaam bedrijfsterreinmanagement via Bepasin. Bepasin kan een actieve rol opnemen in het
sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt
voor een ander bedrijf. Daarnaast kan werk gemaakt worden van collectieve voorzieningen en
duurzame mobiliteit in het bedrijventerrein.



De deeleconomie kan een belangrijk onderdeel zijn van de circulaire economie. Delen bestaat
natuurlijk al langer, maar de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook 'stranger sharing' in
opmars is. Onderbenutte goederen delen betekent minder grondstoffen verbruiken.



We blijven fiets- en autodelen stimuleren. (Zie ook het hoofdstuk 'Mobiliteit'.)



Naast de ondersteuning van particuliere deelintiatieven, pleiten we voor de oprichting van een
slimme gemeentelijke uitleendienst die bijv. ook inzet op het uitlenen van huishoudelijk
materiaal zoals een boormachine, een grasmachine, …

Een sociale lokale economie met aandacht voor iedereen
Een duurzame lokale economie is een inclusieve economie, waarin ook mensen met een kwetsbare
arbeidspositie een plaats vinden. Meer informatie over sociale economie vind je in het hoofdstuk 'Werk'.

Voeding en landbouw
"Kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen"
Voor Groen Sint-Niklaas moet kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar zijn. De sleutelfiguur is daarbij de landbouwer. Die heeft recht op een eerlijke prijs voor
zijn producten. Daarnaast willen we er hem toe aanzetten op een ecologisch evenwichtige manier te
produceren. Dit komt immers zowel de consument, de landbouwer als de planeet ten goede. Het
helpt ook om de klimaatdoelstellingen te realiseren.
De beleidsinstrumenten om de omslag naar een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid te maken
liggen in eerste instantie bovenlokaal, maar kunnen ook lokaal mee ondersteund worden. Dat kan
door de samenwerking en het partnerschap tussen consument en landbouwer te versterken.
Klimaatneutraal Voedsel en landbouwbeleid
De stad Sint-Niklaas heeft de ambitie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Samen met
diverse partners streven we naar een integraal voedsel- en landbouwbeleid. Dit willen we
realiseren door nieuwe initiatieven en partnerschappen te ondersteunen en een breed draagvlak
te creëren voor een duurzamere voedsel- en landbouwstrategie.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


De stad zet in op verbeterde gunningsprocedures en slimme bestekken bij scholen,
woonzorgcentra, kantines, kinderdagverblijven, enz. en kiest zo voor lokale en duurzame
producten en ook minder vlees en meer fruit. Bepaalde producten kunnen zo ook
geweerd worden (bv. tonijn).



We denken ook specifiek aan fruit op school aanbieden, ontbijt of middagmaal voor
kansengroepen op school en betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden in stedelijke
diensten.



We kennen in Sint-Niklaas al enkele jaren de 'Langste Veggietafel' en ‘Donderdag
Veggiedag’. Groen Sint-Niklaas wil de principes hiervan verder doortrekken door in
scholen, woonzorgcentra, kantines en kinderdagverblijven dagelijks een vegetarisch
alternatief aan te bieden.



Dankzij het distrubutieplatform Voedsaam worden voedseloverschotten gedetecteerd,
getransporteerd, opgeslagen en gedistribueerd aan Wase organisatie die deze
levensmiddelen dan aanbieden aan mensen in armoede. Dit project dient verder
versterkt te worden.
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Ruimte voor duurzame Landbouw
De huidige landbouwactiviteiten en verkavelingsdruk staan duurzame landbouw in de weg.
Daarnaast sneuvelen jaarlijks kilometers hagen, houtkanten en perceelranden onder de
intensivering van de landbouw. Sint-Niklaas kan in samenwerking met Regionale Landschap
Schelde-Durme deze landschapselementen beschermen en de principes van zuinig ruimtegebruik
verankeren via een doorgedreven vergunningen- en grondenbeleid.
Daarnaast zijn er ook nog andere concrete mogelijkheden door:


ongebruikte percelen van stad, OCMW of kerkfabrieken in eigendom te geven of ter
beschikking te stellen van biologische voedselproductie of duurzaam natuurbeheer;



samen te werken met landbouwers om zo natuurherstel te realiseren door poelen,
hagen of bloemenstroken op hun percelen aan te leggen en zo te werken aan
natuurdiversiteit. Uiteraard dienen deze ingrepen gelinkt te zijn aan het natuurbeleid van
de stad.

Promoten van duurzame landbouw
De stad kan verschillende landbouwmodellen en gediversifieerde landbouwactiviteiten
ondersteunen. De huidige landbouwproductie is erop gericht om overdreven te intensiveren en te
specialiseren waardoor efficiëntie en kostenreductie steeds meer bedrijven aanzetten zich te
richten op één of twee teelten. Boeren moeten torenhoge investeringen aangaan om de productie
op te drijven en concurreren met buitenlande producenten. Wij willen landbouwers steunen bij de
overgang naar onafhankelijke modellen die lokale, duurzame en kwaliteitsvolle producten centraal
stellen.
Dit kan gebeuren door:


korte keteninitiatieven te ondersteunen en te faciliteren;



kleine moestuinen en volkstuintjes bij privépersonen, in wijken, buurten en straten te
ondersteunen;



bij de aanleg van openbaar groen gebruik te maken van doorlevende/houtachtige
planten die voedsel produceren (bv. frambozen, hazelaar, notenbomen, fruitbomen,
lindebomen, enz);



projecten of initiatieven financieel of personeel te ondersteunen die erop gericht zijn
om alternatieve, duurzame en agro-ecologische landbouwmodellen uit te werken;



hoeveverkoop te stimuleren, aangevuld met promotie van streekproducten (inclusief
link met toerisme);
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de mogelijkheid van een (bio)boerenmarkt te onderzoeken.
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Gezondheid
“Een gezonde geest en lichaam in een gezonde stad.’
Gezondheid is onze zorg. Een gelukkig nieuwjaar begint met een goede gezondheid. Dat is en blijft een
belangrijke voorwaarde om zich goed te voelen. Gezondheid gaat over heel veel verschillende domeinen.

Preventie: naast campagnes ook structurele maatregelen
Gezondheidsbeleid is in de eerste plaats een geïntegreerd en preventief beleid. Het is vooral via andere
bevoegdheden zoals milieu, ruimte, wonen, werk, ouderenbeleid, zorg, jeugdbeleid, kinderopvang,
mobiliteit, sport, cultuur en onderwijs- en veiligheidsbeleid dat de gemeente de gezondheid van haar
inwoners versterkt. Preventie is de beste remedie en dat wil zeggen een gezonde omgeving en
levenswijze. Het einddoel is een Gezonde Gemeente.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


In het thema mobiliteit wordt rekening gehouden met de impact van fijn stof en onveilige
verkeerssituaties voor (jonge) fietsers en wandelaars. Dit door onder meer het STOP-principe te
hanteren. Een principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets),
vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Particulier vervoer gaat. (zie ook het hoofdstuk
'Mobiliteit').



Gezonde voeding in scholen en sportkantines wordt gestimuleerd (zie ook het hoofdstuk
'Voeding en landbouw')



Groen Sint-Niklaas gaat voor meer groen om zo betere luchtkwaliteit te garanderen. In straten
waar veel doorgaand verkeerd is, wordt extra geïnvesteerd in groenaanleg, bijvoorbeeld
gevelgroen. (zie ook de hoofdstukken 'Ruimtelijke Ordening' en 'Natuur en Milieu')



We voorzien sportmogelijkheden in het openbaar domein. Hierbij denken we aan een
stadsfitometer, een Finse piste in elke deelgemeente, vaste tafeltennistafels en fitnesstoestellen.
(zie ook het hoofdstuk ‘Cultuur en Sport’)



Sport en vrije tijd moet door het gebruik van de kansenpas voor iedereen toegankelijk zijn (zie ook
het hoofdstuk ‘Sociaal beleid en ouderenzorg')



Sportinfrastructuur wordt zoveel mogelijk opengesteld voor individuele sporters (zie ook het
hoofdstuk ‘Cultuur en Sport’)



Groen Sint-Niklaas vindt dat de stad een voorbeeldfunctie heeft op het vlak van gezondheid. Het is
dan ook een evidentie dat ze gezonde en lekkere voeding serveert in alle gemeentelijke
voorzieningen.



Bij alle relevante voorzieningen worden ruime fietsenstallingen en een laadpaal voor elektrische
fietsen voorzien. We denken hier bijvoorbeeld aan horeca, stadsvoorzieningen...



We zetten een campagne op om borstvoedingsplekken in de lokale horeca en winkels te
voorzien.



Het charter Gezonde Gemeente wordt verder uitgewerkt.



Samen met Logo-Waasland investeren we verder in gezondheidscampagnes rond de
verschillende gezondheidsdoelstellingen. Hierbij investeren we extra in moeilijk te bereiken
doelgroepen.



We houden rekening met de diversiteit in preventiecampagnes.



Er is voldoende aandacht voor geestelijke gezondheidszorg: samenwerking rond “Te Gek”,
ondersteuning van verenigingen en groepslessen...



We ondersteunen gezondheids- en ecologie-initiatieven om minder vlees te eten vb Donderdag
Veggiedag en Dagen Zonder Vlees.

Gezondheidsgelijkheid via toegankelijke gezondheidszorg
Elke inwoner verdient een gelijkwaardige toegang tot de gezondheidszorg. De lokale overheid is best
geplaatst om de regierol van de eerstelijnszorg op te nemen en de toegankelijkheid te maximaliseren. Dit
doet ze door te werken met een 'breed geïntegreerd onthaal' en door een outreachend beleid te
voeren. Ook in de hervormde eerstelijnszorg is dit van groot belang.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Groen Sint-Niklaas draagt het idee van wijkgezondheidscentra een warm hart toe. We willen
blijvend inzetten op de goede verstandhouding met wijkgezondheidscentrum De Vlier. Ook de
goede samenwerking met de huisartsen wordt verder gezet.



Door de vergrijzing en de grote diversiteit in onze stad wordt de vraag naar cultuursensitieve
zorg steeds groter. Deze zorgt dat mensen met een migratieachtergrond hun recht op zorg
verzilveren.



We zetten verder in op het promoten van het systeem met derdebetalers, dit in samenwerking
met diverse partners vb. huisartsen, ziekenhuizen en Polsslag.



Het “Tandem”- project rond toegankelijke tandzorg wordt verdergezet na de driejarige proeftijd.



We garanderen het recht op dringende medische hulpverlening voor mensen zonder papieren.



Bij de verhuis van het ziekenhuis wordt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
gegarandeerd.



De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zorgen ervoor dat mensen niet op tijd hulp
krijgen. Samen met de aanbieders bekijken we hoe we deze wachtlijsten kleiner kunnen maken.
De stad investeert in groepstrajecten (in afwachting van hulpverlening) of projecten voor
specifieke doelgroepen zoals KOPP, Appelsien, vroegtijdige drughulpverlening, Msoc, psychische
hulverlening voor mensen in kansarmoede…



We voorzien gratis kraantjeswater in elk stadsgebouw.

Asbestactieplan
Asbest is een bijzonder schadelijke stof en vormt door inademing een risico voor de gezondheid van
burgers en werknemers. Slachtoffers zijn niet alleen werknemers, maar ook familieleden van
werknemers en omwonenden. Ook vandaag zijn er nog slachtoffers, onder meer bij eigenaars van
gebouwen met asbestplaten en burgers die in aanraking komen met de gevolgen van de slechte afbraak
en dumping van asbest. Reeds in 1989 - het eerste jaar dat we in de gemeenteraad zaten - kaartte
AGALEV Sint-Niklaas het asbestprobleem al aan. Vandaag, bijna 30 jaar later, focussen we nog steeds op
een proactief asbestbeleid dat ernaar streeft om Sint-Niklaas asbestvrij te maken. We willen de opmaak
van asbestactieplan waarin ambtenarij en politiek intens samenwerken.
In dat asbestactieplan wordt opgenomen:


Een groepsaankoop voor het veilig verwijderen van asbest in huizen in Sint-Niklaas.



Asbestscanner aanstellen voor kosteloze en vrijwillige screening van huizen.



Het uitvoeren van een dakenscan (naar het voorbeeld van Breda) die een eerste beeld geeft van
de mogelijke asbestdaken op ons grondgebied. De eigenaars van de ‘asbestverdachte’ daken
kunnen daarna worden gecontacteerd en geïnformeerd en kunnen meteen inschrijven voor de
groepsaankoop voor verwijdering.



Zo snel mogelijke screening van asbest op gevoelige locaties met kinderen: scholen,
jeugdlokalen, crèches en garageboxen en fietsstallingen in de buurt hiervan. En deze vereniging
en instellingen ondersteunen in de verwijdering ervan.



Onbewoonbaar verklaren van woningen met veel asbest door de aanwezigheid van asbest mee
op te nemen in de woningcontrole.



Asbesttoets bij relevante sloop- en verbouwingswerken: standaardcontrole van
sloopinventarisatie op de aanwezigheid van asbest voor de sloping.



De succesvolle pilootprojecten bij MiWa, waarbij gratis beschermingssets (persoonlijke
beschermingsmiddelen en zak voor golfplaten) werden aangeboden en huis-aan-huisophaling
gebeurt, moet worden verder gezet.



Totale transparantie voor de Sint-Niklazenaar. Een duidelijk aanspreekpunt voor alle informatie
over de opkuis van asbest in huizen, metingen en controles rond het stort, vergunningen, het
Asbestfonds en de rechten van asbestslachtoffers.



Verder informeren van de bevolking door de organisatie van informatievergaderingen, infostanden bij evenementen rond (duurzaam) verbouwen. Het aanbieden van informatie aan
mensen die verbouwingsdossiers indienen.



Dakwerkers, sloop- en afvalbedrijven worden uitgebreid geïnformeerd en gesensibiliseerd.



We dringen aan bij de Vlaamse overheid om het Vlaams afbouwbeleid “Vlaanderen asbestveilig
2040” te versnellen en ambitieuzere doelstellingen te formuleren.

Jeugd
“Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze
kinderen en jongeren”
Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is voor ons de barometer voor
goed beleid. Sint-Niklaas moet ook in de toekomst een kindvriendelijke stad blijven. Kinderen nemen
in onze stad volwaardig deel aan de samenleving. Hun belangen wegen in het volledige beleidsproces
en overheen de lokale beleidsdomeinen. We willen kinderen en jongeren betrekken bij de
besluitvorming en ze inspraak geven over het beleid van de stad. Uiteraard over de klassieke jeugden kinderthema’s maar ook in de andere beleidsdomeinen.
Het jeugdwerk moet voor Groen Sint-Niklaas kunnen blijven rekenen op een sterke ondersteuning.
Sint-Niklaas is echt uitgegroeid tot de hoofdstad van de jeugdbewegingen, maar ook de
speelpleinwerkingen blijven groeien en jeugdhuizen blijven zichzelf opnieuw uitvinden. Met een
groeiend jeugdwerk in Sint-Niklaas moet ook de ondersteuning toenemen.
We willen kinderen en jongeren echt een plaats geven in de stad door in te zetten op speelpleinen
en speelweefsel, en door plaatsen te voorzien waar jongeren kunnen en mogen rondhangen.
Daarnaast willen we inzetten op al het creatief talent door ruimte te bieden aan jeugdcultuur en
experiment.
In Sint-Niklaas is een stad met heel wat jonge inwoners. Zij moeten zich thuis voelen in de stad en
volop de kans krijgen om uit te groeien tot actieve medeburgers. Hoe groter het aandeel jongeren in
onze stad en deelgemeenten, hoe meer budget er tegenover moet staan.
Sint-Niklaas, kindvriendelijke stad
Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is voor ons de barometer voor
goed beleid. Sint-Niklaas moet ook in de toekomst een kindvriendelijke stad blijven. Kinderen nemen
in onze stad volwaardig deel aan de samenleving. Hun belangen wegen in het volledige beleidsproces
en over alle lokale bevoegdheidsdomeinen. De 'kindreflex' moet bij alle diensten steeds aanwezig
zijn.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Participatie wordt de komende jaren een sleutelwoord. Met ‘Baas in Sint-Niklaas’ kregen
we zicht op wat onze jong(st)e inwoners belangrijk vinden. En dat willen we blijven doen:
nadenken over nieuwe vormen van inspraak en participatie. Dit gebeurt zowel offline, in
klassen en de publieke (jeugd)ruimte, als online, waar jongeren actief zijn. Daarbij willen we
werken rond concrete thema’s die jongeren belangrijk vinden: het uittekenen van nieuwe
ontmoetingsplaatsen, fuifbeleid, specifieke evenementen, maar ook bij de beleidsthema’s
die een grote invloed hebben op hun leven: mobiliteit, inrichting van het openbaar domein,
natuur, samenleving en diversiteit.



Kinderen en jongeren worden betrokken in heel het beslissingsproces, zoals eerder bij de
aanleg van het Skatepark aan de Witte Molen gebeurde waar de jongeren mee betrokken
waren bij het bestek, de beoordeling van de intekenende firma’s, het ontwerp tot bij de
aanleg en het openingsmoment.



De jeugddienst is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid. Via eigentijdse
methodieken peilt zij naar wat er leeft en zet ze trajecten op om de jeugd te betrekken bij elk
domein van het lokaal beleid.



Een steeds terugkerende vraag bij inspraakmomenten bij jongeren is die naar goed
ingerichte en veilige plaatsen waar jongeren kunnen ‘rondhangen’ en elkaar ontmoeten.
We willen actief op zoek gaan naar geschikte locaties voor dergelijke plekken, uiteraard met
respect voor buurt en bewoners.



Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder
opgesloten te worden in (speel)reservaten. De voorbije jaren werden tal van speelplekken
(her)ingericht. Hier willen we de komende jaren mee verdergaan, zeker in de
deelgemeenten. Een initiatief als de speelweefselkaart geeft een duidelijk overzicht van alle
publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe. Dit moet
dan ook worden verder gezet.



We willen elke herinrichting van het openbaar domein toetsen op kind- en
jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben immers het recht om veilig met de fiets
of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.



We willen projectontwikkelaars via de speelweefselbijdrage mee laten investeren in
speelplekken in de buurt. Net zoals iedere buurt nood heeft aan groen, heeft ze ook nood
aan veilige en fijne plaatsen om te spelen.

Jeugdwerk ondersteunen
Onze stad heeft een sterk uitgebouwd verenigingsleven waarin jonge mensen zich vrijwillig inzetten
voor andere kinderen en jongeren. We willen als Groen Sint-Niklaas dan ook blijven inzetten op de
ondersteuning hiervan.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


We zijn bijzonder trots op de oprichting van JOS vzw (Jeugdwerk Ondersteuning SintNiklaas). Jeugdwerkinitiatieven allerhande kunnen hier terecht met al hun vragen en
verzuchtingen: van subsidies over coaching van vrijwilligers tot het uit de grond stampen van
nieuwe initiatieven. We willen de werking van JOS de komende jaren bestendigen en verder
uitbouwen tot een begrip binnen de jeugdwerking in Sint-Niklaas.



We blijven inzetten op de verbreding van de jeugdhuiswerking. De afgelopen jaren werden
5 nieuwe jeugdhuizen erkend en die willen we verder stimuleren en ondersteunen. Niet
enkel van bovenaf, maar ook samen met de jongeren aan de slag gaan rond concrete
thema’s. We willen de vinger aan de pols houden binnen het veld van de jeugdwerking om
nieuwe trends en concepten alle kansen te geven.



Er hoort voldoende basissubsidie voor het jeugdwerk te zijn. Dit met het doel om de
reguliere werking te blijven voorzien. Daarnaast vinden we het belangrijk om jongeren de
kans te geven vormingen te vormen en zo de knowhow binnen de verenigingen nog verder
te versterken en de kwaliteit nog verder te doen toenemen. Via JOS vzw monitoren we de
kwaliteit en stimuleren we de verenigingen om verder te groeien.



Er is een grote vraag naar aangepaste zalen en accommodatie voor eenmalige initiatieven.
Die vinden en reserveren is geen sinecure. De stad kan hier optreden als tussenpersoon en
een makkelijk hanteerbaar en laagdrempelig platform creëren waar op een eenvoudige
manier sportzalen, privézalen, jeugdbewegingslokalen etc. verhuurd kunnen worden. Als
inspiratie kan de stad Antwerpen dienen met hun project ‘Zaalzoeker’. Voor de praktische
ondersteuning van dit verhuursysteem kan beroep gedaan worden op zogenaamde
‘sleuteldragers’: vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding zorgen voor het openen en
sluiten, informatie geven, afspraken…



De afgelopen jaren werd sterk ingezet op de infrastructuur van jeugdbewegingen. Ondanks
deze stevige inhaalbeweging is het huiswerk van de stad hier nog niet helemaal af. Iedere
jeugdbeweging heeft recht op een kwalitatief onderkomen. Met een aangepast en flexibel
subsidiereglement willen we inspelen op de noden van elke jeugdbeweging. Daarbij willen
we er ook voor zorgen deze accommodatie zoveel mogelijk inzet op gedeeld gebruik:
scholen, speelpleinwerking…



Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op
het jeugdwerk. We willen organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen
en jongeren te bereiken, ondersteunen. We willen een plek geven aan projectmatig
jeugdwerk in buurten waar de kansen en participatiegraad laag zijn.



De jeugddienst moet blijven inzetten op laagdrempelige activiteiten en aanbod op maat van
kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede. Activiteiten waar kinderen komen en
gaan wanneer ze willen en niet vooraf moeten inschrijven.



De stad moet de rol als regisseur voor de organisatie van opvang en vrije tijd van kinderen
en jongeren opnemen. Met de Pretcamionet en de Plutomobiel wordt ingezet op
laagdrempelig, buurtgericht vrije tijdsaanbod. Elk kind heeft recht om te spelen, dus vinden
we het belangrijk om de speelkansen van kinderen en jongeren in speelkansarme wijken te
blijven versterken.



Vrijetijds- en vakantieaanbod moet versterkt worden. Dit met oog voor (opvang)noden van
kinderen, jongeren en ouders enerzijds en de eigenheid en draagkracht van verschillende
sectoren (kinderopvang, scholen, jeugd(welzijns)werk) anderzijds.



We blijven zoeken naar nieuwe synergiën waar het bestaande aanbod tekort schiet, zoals
de kruisbestuiving tussen buitenschoolse opvang en speelpleinwerking.

Jeugdcultuur
Sint-Niklaas is een stad die barst van het talent. Veel jongeren in onze stad zijn creatief bezig en
verdienen daarin ook begeleiding en ondersteuning. Door jeugdcultuur te stimuleren en
ondersteunen geven we jongeren een eigen plek binnen het Sint-Niklase cultuurlandschap.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Jongeren hebben nood aan vrijhavens waar ze zichzelf kunnen zijn en experimenteren. De
creatie van een werfplek voor jeugdcultuur in de Apostelstraat wil hieraan tegemoet komen.
We willen in de toekomst volop blijven inzetten in het creëren van deze artistieke vrijhaven
waar jonge mensen op een laagdrempelige manier alle kansen krijgen om hun creatieve ei te

leggen. Een open cultuurhuis met vele kamers, een werfplek met aangepaste infrastructuur
én ondersteunende expertise is waar we naartoe willen.


Daarnaast willen we meer ruimte geven aan experiment. Het inrichten van een FABLAB, een
plaats waar kunstenaars, ondernemers, IT’ers, ontwerpers en andere creatieve geesten
elkaar kunnen ontmoeten en waar innovatie en inspiratie elkaar treffen, is daar een mooi
voorbeeld van. Een 3D-printer, ontmoetingsruimtes, degelijke infrastructuur tegen een lage
prijs én op een aantrekkelijke locatie kunnen daar ter beschikking worden gesteld.



Jonge mensen moeten bij de organisatie van eenmalige evenementen de nodige (financiële)
ondersteuning kunnen blijven krijgen. We willen blijven investeren in initiatieven als ‘Ping je
ding’, waar je op een laagdrempelige manier online een subsidie kan aanvragen. Daarnaast
moeten de budgetten voldoende hoog zijn en moet er gezorgd worden voor ondersteuning
bij het indienen van subsidiedossiers.



Rond fuifbeleid zijn we een weg ingeslagen die we verder willen bewandelen en willen we
flexibel blijven inspelen op wat er leeft. We zien in de vraag naar fuiven en eenmalige
evenementen op bijzonder locaties in de stad een uitdaging. Initiatieven als Café Congé, het
pop-upcafé in de tuin van de Paterskerk en de Jinfuif in diezelfde Paterskerk hebben een
bijzondere dynamiek op gang gebracht. Dergelijke initiatieven moeten ook in de toekomst
alle kansen krijgen, met respect voor buurt en bewoners. Op die manier willen we
leegstaande gebouwen en sites een aantrekkelijke, tijdelijke invulling geven.

In het hoofdstuk Cultuur kan u nog voorstellen vinden zoals repetitieruimten, rock-en popbeleid, …

Cultuur en Sport
“Cultuur en Sport als bindmiddel voor de samenleving”

Cultuur
Cultuur, vrije tijd en sport: één geheel
Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport versterkt Groen de samenwerking
tussen deze beleidsdomeinen. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en
genieten staan centraal.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Onze culturele instellingen werken intenser samen voor de realisatie van een integraal,
duurzaam, divers en ambitieus cultuurbeleid. Daarvoor moet er nog meer samengewerkt
worden op tal van domeinen (educatie, participatie, communicatie, programmatie,…), ook
met andere sectoren en stadsdiensten.



We streven naar gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van efficiëntie en
duurzaamheid. Er moet een plan komen om onze vrijetijdsinfrastructuur energie-efficiënt te
maken. Samen met de verenigingen en het publiek willen we de globale CO2-uitstoot van
vrijetijdsinfrastructuur verminderen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de
energieprestatienormen en we besteden aandacht aan ecologisch design en materialen.
Gebouwen moeten ingezet worden voor bredere maatschappelijke taken, niet alleen voor
culturele of sportactiviteiten, maar ook voor diverse activiteiten van wijkbewoners,
welzijnsverenigingen, zelforganisaties enz.



Procedures moeten vereenvoudigd worden : inschrijvingsformulieren, tarievenstructuren,
subsidieregelingen, gebruikersreglementen,... Initiatiefnemers moeten naar de juiste
subsidies en procedures geleid worden, om zo drempels weg te nemen en meer initiatieven
van onderuit te stimuleren.

Cultuur van onderuit, divers en verbindend
Cultuur verbindt mensen. Het zorgt voor ontmoeting, ontspanning en onthaasting. Net daarom biedt
ons cultuurbeleid nog meer kansen aan initiatieven die van onderuit groeien om het aanwezige
potentieel ten volle te ondersteunen. Naast de steun voor professionele kunstenaars en
cultuurinstellingen, gaat ons beleid extra belang hechten aan initiatieven van wijk, buurt,
erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk om zo de sociale cohesie te versterken. Het Cultuurcentrum
moet als speler in het lokale culturele veld de diversiteit die de cultuursector eigen is waarborgen
en zoeken naar ruimte voor het aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen.
Het Cultuurcentrum moet bij de opmaak van haar programmatie rekening houden met het
diversiteitsplan van de stad.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Groen Sint-Niklaas gaat volop voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit,
toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. Dit is maatwerk. Het moet uitgaan van de
noden in onze stad en deelgemeenten. We streven er voor dat een steeds breder wordende

groep van mensen met migratie achtergrond kan deelnemen aan het rijke aanbod in deze
sectoren en het ook mee vorm geeft.


Alle cultuuruitingen zijn belangrijk en betekenisvol. Zowel cultuur met de grote C als
populaire cultuur, zowel klassiek als experimenteel. Sommige ingebed in het
Cultuurcentrum, andere in een sociale context: ze verdienen allemaal een plek binnen ons
cultuurbeleid.



Groen Sint-Niklaas moedigt vrijetijdsinitiatieven voor personen met een beperking aan, en
ondersteund waar nodig.



De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat niet alleen op de toenemende etnischculturele diversiteit, maar ook op de vergrijzing. Ons cultuurbeleid staat open voor de
veranderende realiteit en de verbreding van cultuurproductie en –aanbod en voor nieuwe
vormen van verenigingsleven. Ook jongeren horen deel te zijn van ons cultuurbeleid, en
hebben dan ook recht op hun plaatsje in het cultuurlandschap.

Cultuur als ruimte voor creativiteit en verbeelding
Cultuur biedt ruimte aan creativiteit en verbeelding. Het bestuur creëert de randvoorwaarden
waarbinnen mensen hun (creatieve) ei kwijt kunnen. Hiervoor is nood aan een mentaliteit van
openheid. We bekijken de stad als een 'open atelier' waar mogelijkheden zijn voor
talentontwikkeling.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


De publieke ruimte als plaats waar cultuur dichtbij mensen komt. Door kunst, cultuur en
erfgoed een plaats te geven in de publieke ruimte zorgen we voor laagdrempelige en
toegankelijke cultuurbeleving. Naast lovenswaardige initiatieven zoals ‘Kunst in de stad’,
willen we een beleid ontwikkelen rond expositieruimte in de publieke ruimte i.s.m. buurten,
academies, WARP,… Dit kan deel uitmaken van het project ‘Wijk in de kijker’. Er moet de
mogelijkheid voorzien worden om tijdelijk gebruik te kunnen maken van ruimte, zoals het
invullen van braakliggende terreinen voor stedelijke cultuur, zoals graffiti en urban media.
De vele tunnels en bruggen in onze stad zouden kunnen dienen als canvas voor
graffitikunstenaars.



De toekomstige bibliotheek wordt hét cultuurhuis bij uitstek. Onze toekomstige bibliotheek
moet meer zijn dan een openbare bibliotheek: een open huis. Een plaats voor innovatie en
(kennis)deling, maar evengoed een ontmoetingsplaats. Het nieuw te verrijzen gebouw op het
Hendrik Heymanplein moet van een toonaangevende en duurzame architectuur getuigen,
een nieuwe landmark in onze stad, waar elke Sint-Niklazenaar op regelmatige basis
binnenspringt en zich thuis voelt.



De Stadsschouwburg barst momenteel uit haar voegen, zowel programmatorisch als wat
betreft de publieke opkomst. Er is nood aan een tweede, kleinere zaal die plaats biedt aan
circa 300 toeschouwers en voldoet aan de criteria om er professionele gezelschappen te
programmeren. Het Museumtheater vormt geen waardig alternatief aangezien deze
technisch niet meer voldoet aan de eisen van professionelen. De locatie voor de nieuwe
(multifunctionele) zaal dient onderzocht te worden. De Kristus Koningkerk, indien een
haalbaarheidsstudie dit bevestigt, zou een mogelijk onderkomen kunnen bieden aan deze
zaal.



Er is nood aan creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of exporuimtes. Het
moeten vrijplaatsen zijn waar creativiteit kan broeien en waar mensen, zowel jong als oud,
aan kunst in al haar vormen kunnen werken. We willen op zoek gaan naar geschikte ruimte
hiervoor, binnen de bestaande stadsinfrastructuur maar ook bij externe partners. Ruimte
delen en inbedding in de buurt zijn daarbij belangrijke elementen. De ontwikkeling van het
Jeugdcultuurcentrum is in deze een belangrijke stap die reeds ingezet is. Deze locaties
kunnen het Cultuurcentrum ook de kans geven om residenties aan te bieden aan jonge en
minder jonge artiesten. Daarnaast willen we subsidies voor studioruimte ter beschikking
stellen op voorwaarde dat die ruimte wordt gedeeld. Het cultuurbeleid dient rekening te
houden met de adviezen die geformuleerd worden door de Popraad.



Onze Academies zijn een Open Huis. In de gebouwen van het SASK, SAMWD en de Vrije
Ateliers moeten ook culturele verenigingen, in al hun diversiteit, onderdak kunnen krijgen in
hoeverre de ruimte dat toelaat. Jongeren zouden er repetitie- en presentatieruimten kunnen
gebruiken. Het uitgangspunt is dat er voldoende kwalitatieve infrastructuur voorhanden is
voor de activiteiten die mensen willen doen, verspreid over deelgemeenten en
(stads)centrum. We blijven de kruisbestuiving stimuleren tussen cultuur, jeugd en onderwijs
via de Brede school-gedachte (zie ook in het hoofdstuk 'Onderwijs').



Ruimte bieden is ook kansen geven. We geven creatieve jongeren een duwtje in de rug door
hen een podium te bieden. We promoten de samenwerking tussen cultuur- en
jeugddiensten, zowel op project- als op structurele basis. De creatie van een werfplek voor
jeugdcultuur in de Apostelstraat is in die zin een goede aanzet (zie ook hoofdstuk ‘Jeugd’).
Het wegvallen van ‘Kunstbende’ moet worden opgevangen door de stad om jonge
artistiekelingen de kans te geven zich te tonen aan het Sint-Niklase en evt bij uitbreiding
Wase publiek te tonen.



Het huidige Bau-huis als beurs- en evenementenhal lost niet alle verwachtingen in. Van bij
de start heeft dit complex te kampen met bouwtechnische beperkingen. Een herlocatie kan
bekeken worden. Groen Sint-Niklaas pleit voor het te onderzoeken of de ruimte een gedeeld
gebruik toelaat. Een multifunctionele sporthal (ev. met klimzaal) zou deel kunnen uitmaken
van het complex, zonder dat dit de functie als beurs- en evenementenhal ondermijnt. Dit
komt niet alleen tegemoet aan de nood aan meer sportruimte in het noordelijk deel van
onze stad maar sluit ook aan bij de nieuwe ontwikkeling van Stationsomgeving Noord die een
scholencampus zal herbergen.



De leegstaande panden onder de Siniscoop kunnen mogelijks onderdak bieden aan een
nieuwe stads- en congreshal. Hiermee gaan we niet alleen de leegstand tegen maar biedt
het ook de mogelijkheid om dit complex te laten uitgroeien tot een bovenlokaal
congrescentrum i.s.m. de Siniscoop.



We pleiten voor een integraal tentoonstellingsbeleid. De toekomst van onze musea ligt in
het specialiseren (Mercatormuseum, ‘Wase’ literatuur, textielverleden, Sint-Niklaas
ballonstad, ...), tijdelijke tentoonstellingen en vernieuwende concepten, met een
heroriëntering richting hedendaagse kunst. Deze beweging is ingezet en moet verdergezet
worden. Een andere belangrijke pijler is educatie. Sint-Niklaas is immers een scholenstad. In
de vaste collectie van het SteM moet er gerationaliseerd en gespecialiseerd worden.



De Grote Markt voldoet momenteel niet als evenementenplein. De inrichting is daarvoor te
kaal. De grote stenen vlakte moet daarom omgevormd worden en duurzaam vergroend

worden, zonder daarbij haar functie als evenementenplein in gedrang te brengen, maar net
om het te versterken.

Cultuur dicht bij iedereen
We willen cultuur zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Een cultuurbeleid dat inzet op nabijheid
versterkt de sociale cohesie. Voorwaarden zijn toegankelijkheid, betaalbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. We willen mensen samenbrengen in de eigen instellingen, op straat, in de
wijk of buurt tijdens een burendag, een straatbarbecue of een wijkfeest. We zetten in op het
verenigingsleven in al haar diversiteit. Het zijn immers de bouwstenen van gemeenschapsvorming.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Iedereen heeft recht op cultuurbeleving. We gaan, actief op zoek naar manieren om
kansengroepen te bereiken, door een diverse programmatie en het betrekken van etnischculturele verenigingen, verenigingen tegen armoede en andere. We willen bekijken of de
Vlaamse UITPAS dezelfde voorwaarden kan waarborgen als de huidige kansenpas.



Binnen de eigen instellingen moeten we inzetten op emancipatie en cultuurparticipatie. Dit
kan door een verbredende publiekswerking uit te bouwen, zowel in ons Cultuurcentrum als
in onze openbare bibliotheek.



We begeleiden mensen naar veranderingen in de samenleving, zoals bijv. digitalisering.
Culturele infrastructuur is een plek om ook bredere maatschappelijke taken op te nemen.
Onze bibliotheek moet een plaats zijn waar burgers toegang krijgen tot en wegwijs gemaakt
worden in de digitale diensten van onze stad (zie ook hoofdstuk 'Democratie & Participatie',
paragraaf e-inclusie).



We bieden financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités en
particuliere initiatieven van burgers. Hierbij zoeken we naar hefbomen voor lokale,
duurzame ontwikkeling, vertrekkend van de context(en) in de wijken en deelgemeenten. De
huidige tarieven voor het huren van stedelijke infrastructuur willen we onder de loep nemen.



We zetten ons in om de cultuurraad zien te evolueren naar een cultuurraad 2.0. Samen met
cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele veld moet het durven
experimenteren om bottom-up en top down op elkaar af te stemmen. We moeten afstappen
van het principe dat je maar ondersteuning krijgt als je erkend wordt als vereniging. Een
cultuurraad 2.0 heeft ook oog voor experimenten, tijdelijke projecten of inwoners met een
goed idee.

Duurzaam cultuurbeleid
Duurzaamheid is voor Groen Sint-Niklaas van groot belang. We willen dan ook een duurzaam
cultuurbeleid, net zoals we duurzaam beleid willen in ieder facet van onze stad.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


We stimuleren de muziek- en andere festivals op ons grondgebied om hun ecologische
voetafdruk te verminderen in samenwerking met de milieudienst, communicatiedienst en de
lokale economie. Herbruikbare bekers zijn een must om de afvalberg te verkleinen.



De zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten,
landschappen, stads- en dorpsgezichten, archeologie...) is een vorm van duurzaam beleid. De
kwaliteit van het verleden is een bron van inspiratie voor de toekomst. Daarom moeten we
investeren in hergebruik, in originele nieuwe bestemmingen (bijv. kerkgebouwen) en in
zuinig energiegebruik via nieuwe materialen en technieken. We staan achter de
aanbevelingen van het huidige kerkenbeleidsplan m.b.t. de herbestemming van onze kerken.
De Paterskerk moet uitgroeien tot een echt cultuur- en gemeenschapscentrum.



Het openbaar vervoer sluit zo veel mogelijk aan op culturele activiteiten. Het cultureel
aanbod moet immers toegankelijk zijn voor mensen uit de buurt én omliggende gemeenten.
We waken dat de programmatie zoveel mogelijk rekening houdt met de dienstregelingen.



Met een feestencharter willen we initiatiefnemers engageren om feesten leefbaar te
houden.

Sint-Niklaas als Stad van de Sint
Sint-Niklaas is voor onze allerjongsten toch vooral de verblijfplaats van Sinterklaas. In Vlaanderen
heeft Sint-Niklaas doorheen de jaren de status gekregen van dé Stad van de Sint én de Stad van het
Kind. In november en december is de Goedheiligman één van onze toeristische trekpleisters. Toch
kunnen en mogen we hierin ambitieuzer zijn.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Initiatieven als ‘Het Huis van de Sint’ en ‘Sint in de Piste’ kunnen verder uitgebouwd worden
om zo een volledige Sinterklaasbeleving te creëren voor elke Sint-Niklazenaar én voor de
vele kinderen die vanuit heel Vlaanderen naar Sint-Niklaas trekken.



De samenwerking tussen de handelaars in de Stationsstraat en de stad tijdens deze periode
moet blijven resulteren in een synergie die leidt tot initiatieven als de tijdelijke omdoping van
de Stationsstraat in de Sinterklaasstraat en aangepaste etalages.



Op het vlak van city-branding moet er ook worden blijven ingezet op Sint-Niklaas als Stad van
de Sint om zo het grote toeristische potentieel dat deze titel in zich draagt, ten volle te
kunnen benutten.

Sport
Sport in de buurt
Iedereen heeft recht op basissportinfrastructuur in de buurt. We gaan uit van een
nabijheidsperimeter, waarbinnen een sporthal, een zwembad en een sportterrein in open lucht
aanwezig moet zijn met een toegankelijk en betaalbaar aanbod. Deze nabijheidsperimeter geldt
over gemeentegrenzen heen. De noordelijke kant van de stad verdient daarbij extra aandacht. De
omvorming van het Bau-huis tot sporthal zou hieraan tegemoet kunnen komen.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:



Buurtsport beschouwt de buurt, wijk, straat als context om sport aan te bieden. In de eerste
plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel
willen. Buurtsport verdient daarom een plaats in onze stad en deelgemeenten. Een
voorbeeld hiervan kunnen toestellen in het openbaar domein zijn, die aanzetten om te
bewegen zoals buitenfitnesstoestellen en fitometers.



We willen ons sportaanbod een plek geven in de brede school (zie hoofdstuk 'Onderwijs').
Daarvoor moeten we zowel verenigingen als losse, particuliere initiatieven zoveel mogelijk
de kans geven om schoolgebouwen in de buurt te benutten voor hun activiteiten. De
aanvragen voor lokalen gebeuren via een coördinator brede school.

Duurzaam en gezond sporten
Groen wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer
groene en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen…
We willen meer natuur en bos, een toegankelijk stadsbos op fietsafstand en recht op buurtgroen
voor iedereen. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor
zachte recreatie als lopen, wandelen of fietsen.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


We pleiten voor de aanleg van een Finse piste. Nu zijn veel lopers genoodzaakt hiervoor uit
te wijken naar Beveren. De site bij de Watermolendreef zou zich hier perfect toe lenen.



We pleiten voor de optimalisering van de sportterreinen op Puyenbeke. De komst van een
BMX-parcours en een baseballveld zijn een goede stap in de richting van een herwaardering
van de site. Maar ook andere recreatieve sportmogelijkheden kunnen hier voorzien worden.
De terreinen worden nu exclusief voor voetbal gebruikt, maar worden onderbenut. De site
omvormen tot een site waar sporten in het groen voor iedereen toegankelijk wordt.

Sport in functie van de gemeenschap
Sport verbindt. Daarom wil Groen Sint-Niklaas een sportbeleid waar iedere inwoner baat bij heeft.
Beweging is belangrijk, en daarom is het een must dat iedereen de kans krijgt om aan sport te doen.
Voorbeelden van acties of activiteiten zijn:


Groen Sint-Niklaas wil de subsidie voor infrastructuurprojecten bij de clubs verhogen. De
verhoging van de subsidies moet voornamelijk inzetten op het energiezuiniger en
ecologischer maken van de infrastructuur en inpulsen geven om de in de infrastructuur
zoveel mogelijk gedeeld gebruik te laten doorgaan. Dit bijvoorbeeld door toegang te geven
aan scholen, en – indien mogelijk – buurtbewoners.



Sportclubs moeten ondersteund en gestimuleerd worden om een rol te spelen bij de
integratie van maatschappelijk kwetsbaren en in de strijd tegen racisme en homofobie.
Speciale aandacht moet gaan naar personen met een beperking (G-sport), kansarmen en
ouderen, ook met betrekking tot de toegankelijkheid van de infrastructuur. De 20/80
regeling in de sportclubs dient bestendigd te worden. We ondersteunen en maken
sportclubs sterker om aansluiting te vinden bij de superdiversiteit in onze samenleving.



We bieden kansen om mensen aan het sporten te krijgen om bewegingsarmoede weg te
werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en helpt bij de ontwikkeling van een
lokaal sociaal weefsel. Bovendien is het een belangrijke hefboom tot integratie. Daarom
willen we laagdrempelige sportactiviteiten ondersteunen of deze zelf organiseren als er een
gebrek aan is, zoals bijv. Start To Run en Start To Walk.



Ook groepen die weinig sporten, willen we aan het sporten krijgen. We ondersteunen
bijvoorbeeld sportactiviteiten voor vrouwen.



De subsidies voor sportclubs moeten ingezet worden voor maatschappelijke doelstellingen.
We koppelen ze aan concrete voorwaarden, zoals speciale aandacht voor jeugdwerking en
het doelgroepenbeleid. Zowel de ondersteuning van (semi)professionele clubs als die van
amateurclubs zijn hier onderhevig aan. Publieke middelen dienen om elke inwoner toegang
tot sport te garanderen.

Werk
“Het Stadsbestuur neemt de regierol op inzake tewerkstelling, met bijzondere
aandacht voor waardige, duurzame en werkbare jobs, de inschakeling van
kwetsbare groepen en de sociale economie.”
Duurzame en werkbare jobs zijn essentieel voor een harmonieuze samenleving. Te veel mensen
vinden geen aansluiting bij de arbeidsmarkt. Bovendien gaan te veel mensen gebukt onder stress
door een stijgende werkdruk of door een moeilijke combinatie van werk en privéleven. Hoewel de
meeste bevoegdheden op het vlak van werk zich bevinden op federaal en Vlaams niveau, heeft onze
stad toch een aantal hefbomen in handen om mee het verschil te maken.
De arbeidsmarkt ondersteunen
De stad neemt een netwerk- en regisseursrol op en tegelijkertijd vult ze enkele randvoorwaarden in
die werken in onze stad aangenamer maken.
Groen Sint-Niklaas wil de netwerk- en regisseursrol als volgt maximaliseren:
•

De stad brengt de lokale behoeften voor Sint-Niklaas in kaart, zowel aan de vraag- als aan de
aanbodzijde. We gaan hierover in gesprek met de VDAB, Syntra,… Door doelgroepen en
opportuniteiten af te bakenen, zetten we een geïntegreerd beleid op.

•

We organiseren een lokale banenmarkt. Bedrijven op ons grondgebied presenteren op de
lokale banenmarkt hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen. Op die
manier komen werkzoekenden in contact met onze lokale bedrijven en ontstaan er mogelijke
matchen om werk dicht bij huis te vinden. Groen Sint-Niklaas wil hierbij specifieke aandacht
voor jongeren, kortgeschoolden en nieuwkomers.

•

Samen met de werkwinkel werken we actief mee aan een positief en efficiënt
tewerkstellingsbeleid. Groen Sint-Niklaas wil daarbij aandacht besteden aan de meest
kwetsbare groepen. Als de drempel van de werkwinkel te hoog ligt, willen we werken met
mobiele werkwinkels die ingezet worden in de verschillende wijken. Als bestuur bieden we
maximale logistieke, personeelsmatige en financiële ondersteuning.



Groen Sint-Niklaas wil goede randvoorwaarden creëren voor een aangename arbeidsmarkt:
o

we streven ernaar om nieuwe bedrijventerreinen enkel op strategisch interessante
plaatsen met vlotte ontsluiting (openbaar vervoer) te plannen;

o

we zorgen voor een performant systeem van buurtgerichte en betaalbare
kinderopvang waarop ook werkzoekenden beroep kunnen doen. Zo bieden we ook
tewerkstellingskansen aan werkzoekenden uit kansengroepen.

Voorbeeldfunctie van de stad als werkgever
Onze stad is ook zelf werkgever. Groen pleit voor een eerlijk en menselijk personeelsbeleid waarbij
mensen maximaal (leer)kansen krijgen, ongeacht afkomst, geslacht en leeftijd.

•

We voeren een antidiscriminatiebeleid in het eigen personeelsbeleid.

•

Groen Sint-Niklaas kiest voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. We moeten ervaring van
oudere werknemers erkennen en jongeren de kans geven om te groeien in hun job via een
systeem van mentorschap. We maken ruimte voor uitgroeibanen, deeltijds werken,
opleidingsmogelijkheden, taalopleidingen, erkenning van elders verworven competenties
(EVC),…

•

We streven naar een tewerkstelling van minstens 2% mensen met een arbeidshandicap
binnen onze diensten.

•

We stellen een streefcijfer voorop voor het aantal vrouwen in kaderfuncties.

•

We stellen een streefcijfer voorop voor het aantal werknemers met een
migratieachtergrond.

•

We bieden bij de aanwervingen in het kader van studentenjobs geen voorrang aan kinderen
van werknemers, maar geven iedereen een gelijke kans op basis van motivatie en
geschiktheid. Op die manier kunnen vicieuze socio-economische cirkels doorbroken worden.

(Toeleiding naar) zinvol werk voor kansengroepen
De huidige Vlaamse regering stelt een maximale inzet voorop van zoveel mogelijk arbeidskrachten in
het zogeheten. 'Normaal Economisch Circuit' (NEC). Deze enge focus op doorstroming naar de
reguliere arbeidsmarkt houdt er geen rekening mee dat een kwart van de langdurig werklozen niet
inzetbaar zijn in het NEC. Groen Sint-Niklaas wil dat de stad deze beleidsruimte maximaal invult om
zo mensen met de meest kwetsbare profielen toch te kunnen ondersteunen.
•

Groen wil dat de stad een sterke regisseursrol opneemt bij de heroriëntering van de PWA’s
naar Wijkwerk om zo te zorgen voor een brede waaier aan tewerkstellingsplaatsen via één
of meerdere organisatoren.

•

Bij de hervorming van de tewerkstelling onder artikel 60 willen we inzetten op duurzame
activering. Hiervoor moet een goed afwegingskader bestaan om te bepalen wie kan
instromen in artikel 60. We moeten vermijden dat artikel 60 een draaideur wordt, waardoor
wie terecht komt bij het OCMW, ingeschakeld wordt via artikel 60, uitstroomt richting de
arbeidsmarkt, daar moeilijkheden ondervindt en op die manier terug bij het OCMW belandt.

•

Artikel 60 biedt niet langer een oplossing voor mensen die niet meer kunnen doorstromen
naar de arbeidsmarkt. Daarom wil Groen Sint-Niklaas inzetten op arbeidszorg, sociale
economie en vrijwilligerswerk.

•

Als stad werken we voor diverse diensten samen met maatwerkbedrijven en/of bedrijven
uit de sociale economie. Hiervoor nemen we sociale clausules op in onze
overheidsopdrachten.

•

Groen Sint-Niklaas wil steun bieden aan organisaties uit de sociale economie door inwoners
te informeren over deze organisaties. Waar mogelijk voorzien we logistieke ondersteuning.

Veiligheid
“Je veilig en geborgen voelen in je straat, wijk of de stad is een basisrecht”
Een stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een stad waar iedereen zich veilig voelt. Je geborgen
voelen in je straat, wijk, deelgemeente of stad is belangrijk. Het lokale bestuur werkt samen met justitie
en politie om een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de gemeente uit te bouwen. Het bestuur, justitie en
politie dragen, elk vanuit hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bij aan de strategische
doelstellingen van de veiligheidsraad. Naast het bestrijding van eigendomsmisdrijven en gewelddelicten
zijn ook andere belangrijke doelstellingen verkeersveiligheid, milieuveiligheid, omgevingshandhaving en
sociale veiligheid (waaronder het tegengaan van intrafamiliaal geweld). Groen kiest voor een integraal
veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.
Veiligheidsbeleid dicht bij de burger
Veiligheidsbeleid start bij een breed preventiebeleid: investeren in onderwijs, werkgelegenheid,
huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Naast veel andere domeinen, wordt ook veiligheid meer aangepakt per wijk. In de wijken in de
kernstad en de deelgemeenten leveren wijkagenten, gemeenschapswachten, hulpverleners,
straathoekwerkers, wijkploegen en wijkcomités elk hun bijdrage inzake veiligheidspreventie en
voelen ze aan wanneer problemen opduiken. Goede afstemming en overleg is nodig . Door de
werking in wijken is er nabijheid. Dat is een grote troef van onze visie op veiligheid.



Er moeten voldoende wijkagenten zijn die te voet of per fiets in de wijk aanwezig en
aanspreekbaar zijn. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt en we
proberen het verloop van wijkagenten te beperken. Snellere invulling van vacatures en
eventueel aanstellen van nieuwe wijkagenten is nodig.



Het veiligheidsbeleid slaagt pas als ook burgers als volwaardige partners betrokken worden. We
willen geen samenleving waar iedereen voortdurend iedereen in het oog houdt. Wel een
samenleving waar burgers hun verantwoordelijkheid opnemen. Via sensibilisering en
burenbemiddeling moedigt de gemeente burgers aan om problemen in dialoog op te lossen en
stimuleert ze slachtoffers en getuigen om aangifte te doen van een misdrijf. En BIN kan enkel
indien dit in nauwe samenwerking gebeurt met de politie en mag in geen geval een buurtpolitie
worden.



Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate recht op veiligheid.
Daarom verzet Groen Sint-Niklaas zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken.
Waar toch specifieke veiligheidstaken door private partners worden opgenomen (bijvoorbeeld
bij bepaalde grote evenementen of in opdracht van bedrijven op KMO-zones), gebeurt dat op
basis van duidelijke afspraken met de politie over taken en verantwoordelijkheden, en met de
nodige informatie-uitwisseling.

Politiezorg van hoge kwaliteit
Groen Sint-Niklaas zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve
basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek,
handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Groen Sint-Niklaas wil de politiezone Sint-Niklaas behouden. Doordat het grondgebied van de
politiezone overeenkomt met het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, is een duidelijk
aansturing mogelijk, die ook rekening houdt met de beleidsprioriteiten van het stadsbestuur.



Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn fietspatrouilles zeer zinvol. Hun aanwezigheid in
het straatbeeld heeft vaak ook een preventief effect.



Gemeenschapswachten (stadswachten, parkwachters, gemachtigde opzichters) wordt ingezet
voor algemeen toezicht op de (vekeers)veiligheid en problemen van overlast (vandalisme,
nachtlawaai en zwerfafval. Ze zijn een goed aanspreekpunt in de wijk. Daarom zorgen we dat ze
goed herkenbaar zijn. Zij krijgen de bevoegdheid krijgen om vaststellingen te doen voor
Gemeentelijke Administratieve Sancties. Zij hebben een preventieve rol en proberen zelf
bemiddelend op te treden.



De juiste informatie is noodzakelijk voor gedegen politie- en justitieel werk. Een degelijke
informatiehuishouding bestaat enkel als alle betrokkenen hun informatie vastleggen en
doorgeven.



Door een diverse samenstelling van het politiekorps (vrouwen, nieuwe Belgen,...) leren alle
agenten omgaan met diversiteit.



Moeilijke thema’s worden bespreekbaar gemaakt (racisme en discriminatie, seksueel geweld,
intrafamiliaal geweld, geweld tegen holebi's en transgenders) en er wordt vorming voorzien.

Handhaving
Regels zijn er om te respecteren. Daarom hecht Groen Sint-Niklaas belang er aan dat de juiste
personen over de juiste tools beschikken om hier het nodige toezicht op te hebben. Indien preventie
zijn werk heeft gedaan en er onvoldoende resultaat geboekt kan worden dienen bijkomende controles
en toezicht om overtredingen te detecteren en volgt een passende reactie.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door overtredingen te bestraffen, maar ook door
te sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren. Dit is een
domein waar bij uitstek de geïntegreerde samenwerking tussen bestuur, politie en justitie haar
vruchten moet afwerpen.



Er zijn controles nodig op snelheid, foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en
zwaar vervoer in dorpskernen. Het is de taak van elke politie- inspecteur om op te treden
wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de interventiepolitie die
patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert wanneer
verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die
specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben.



Groen Sint-Niklaas is voorzichtig met het installeren van veiligheidscamera's.
Veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent vervangen. En als ze enkel een verschuiving van de
criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera betekenen, zijn ze geen oplossing. Slimme
inzet van camera's kan nuttig zijn. Flitscamera's garanderen bijvoorbeeld massahandhaving in
het verkeer waarbij elke weggebruiker gelijk wordt behandeld. ANPR camera’s worden ingezet
op ons grondgebied dit om het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen. Camera’s kunnen dus
selectief ingezet worden. Gemeente en politie waken ook over een correcte naleving van de
regels voor privé-bewakingscamera’s.



Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat
milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een
gedeelde verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en
zorgt voor een goede klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een
prioriteit maakt.



Nazorg is de belangrijke laatste schakel in de veiligheidsketen. We zorgen voor goede
slachtofferbegeleiding bij de lokale politie. Als er sprake is van een slachtoffer bij een
overtreding, krijgt de dader kans tot bemiddeling. We bieden als lokale overheid plaatsen aan
voor alternatieve maatregelen en straffen. Als jongeren lichte inbreuken plegen als nachtlawaai,
winkeldiefstallen of illegale graffiti, wordt een gesprek georganiseerd tussen politie, ouders en

jongere. De gemaakte afspraken worden in een contract gegoten. Deze afspraken gaan over alles
wat belangrijk is voor het gezin: school, vrije tijd, de band tussen ouders en jongere.
Overlast
Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. Groen Sint-Niklaas pleit voor een constructieve
aanpak van overlast, waarin bemiddeling zijn plaats heeft. Kinderen hebben recht op speelruimte.
Voorbeelden van acties en activiteiten zijn:


Om overlast te verhelpen, pleit Groen Sint-Niklaas prioritair voor bemiddeling.



De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn een bruikbaar instrument in een lokaal
veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine
criminaliteit die veel ergernis wekken en vaak onbestraft blijven.



GAS-boetes zijn echter niet geschikt voor minderjarigen, en zeker niet voor jongeren onder de
16 jaar. We pleiten bovendien voor maximale inzet van bemiddeling (die wettelijk verplicht is bij
minderjarigen, maar ook mogelijk is bij meerderjarigen) en herstelgerichte taakstraffen.



Omdat het bij GAS niet om een strikt juridische procedures gaat, is de aandacht voor de rechten
van de verdachte belangrijk. Verdachten worden correct geïnformeerd over hun rechten en de
bestaande beroepsprocedure.

De rol van het lokale bestuur in deradicalisering
Lokale besturen spelen een sleutelrol in de preventieve en curatieve aanpak van gewelddadig
radicalisme. Groen bepleit een gecoördineerd driesporenbeleid.


De verbindingsambtenaar is de spilfiguur van het deradicaliseringsbeleid.



Via preventief beleid zorgen we dat iedereen een plek vindt in de lokale samenleving en
zijn/haar toekomst er kan uitbouwen. We vertrekken daarbij van bestaande initiatieven, hun
eerstelijnswerkers en netwerken. We willen mensen verbinden met elkaar en met de stad.



Het tweede spoor is curatief beleid. Dit gebeurt door individueel maatwerk via casemanagers,
die samenwerken met alle stakeholders. In Sint-Niklaas werken de overlegtafels in onderling
vertrouwen. We blijven investeren in voldoende vorming voor vertrouwensfiguren.



Het sluitstuk van het beleid is repressief. Politie en parket staan in voor opsporing, onderzoek en
vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)

speelt als lokaal forum voor coördinatie, informatie-uitwisseling en reflectie een belangrijke rol.

Financiën en fiscaliteit
“Een gezonde begroting om maatschappelijke doelen te realiseren”
Het financieel beleid vormt geen doel op zich. Het is een middel om de werking van de stad mogelijk te
maken: lokale maatschappelijke noden en politieke doelen moeten op een redelijke termijn
gerealiseerd kunnen worden. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de
knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Groen Sint-Niklaas
onderschrijft pleidooien voor een efficiënt bestuur. Doelstellingen zoals schuldafbouw of
belastingverlaging met de bedoeling de rol van de (lokale) overheid terug te schroeven, delen we niet.
Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de eigendommen van de
gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur en de netto actuele waarde van investeringen
die zichzelf terugverdienen zoals door energie-efficiëntie.
Omdat de situatie rond het OCMW en de stad zo specifiek is, wijden we hier al even uit. De volgende
legislatuur is de eerste waar de stad en het OCMW volledig met elkaar verweven zullen zijn.
Tegelijkertijd zal vanaf januari 2019 het zorgbedrijf van start gaan. Daarom is er momenteel
onduidelijkheid over welke middelen er nog nodig zullen zijn voor het “rest”-OCMW. Voor Groen is het
cruciaal dat hier genoeg geld wordt voorzien. Gezien de armoedecijfers zal de dotatie van de stad
opgetrokken moet worden. We verwachten dat de indexering van de dotatie aan het zorgbedrijf naar
beneden kan, maar die van het “rest”-OCMW naar boven moet. Om de dienstverlening te verbeteren en
genoeg tijd te voorzien voor kwetsbare mensen, wordt verwacht dat we 1O extra maatschappelijk
assistenten zullen moeten werven. Ook in andere aspecten van de sociale dienstverlening (brugfiguren,
kinderopvang, …) zullen we extra krachten nodig hebben. Het budget voor steunverlening zal ook
moeten stijgen, gezien de stijgende armoede. We moeten geld voorzien voor investeringen in
noodopvang.
Groen wil dat de efficiëntiewinst uit de operatie van het zorgbedrijf terugvloeit naar het sociaal beleid.
Voor die verenigingen of voorzieningen die niet bij een bank kunnen lenen willen we de enveloppe van
de renteloze leningen optrekken van 1 miljoen naar 3 miljoen. Daarnaast blijven we renteloze leningen
voorzien voor de SNMH (Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting).
Er komen een aantal uitdagingen op ons af zoals de vergrijzing (o.a. stijging van de bijdragevoeten), de
verhoging van de responsabiliseringsbijdrage die ten volle zal spelen en de gevolgen van de tweede
taxshift. We moeten een goede analyse hebben van hoe ze de begroting beïnvloeden, vooraleer we
denken aan een belastingsverlaging.
Ook zullen er deze legislatuur een heel aantal investeringen nodig zijn. Groen Sint-Niklaas wil dat
hiervoor voldoende middelen worden voorzien. We kiezen hierbij voor duurzame investeringen; de stad
heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Transparantie en controle


Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. We zoeken
naar medezeggenschap over de budgetbesteding via wijkbudgetten (zie hoofdstuk participatie).



Elk raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven, het
beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de regelgeving en het risicobeheer.
Naast een rapportering over heden en verleden, krijgen raadsleden ook een inschatting van
toekomstige geldstromen die het lokaal bestuur aanbelangen.



Het blijft belangrijk dat diensthoofden, budgethouders of projectverantwoordelijken een
accuraat zicht hebben op hun budgetonderdeel en nauwkeurig weten wat hun budgetruimte is.



Naar goede traditie wordt de financiële rapportering bevattelijk voorgesteld.

Inkomsten uit rechtvaardige belastingen
De gemeente krijgt inkomsten uit diverse bronnen. Hogere overheden storten grote delen door, soms in
de vorm van een dotatie (gemeentefonds), soms in de vorm van een heffing waarvoor de gemeente de
heffingsvoet bepaalt. Daarnaast heeft de gemeente ook inkomsten uit eigen gemeentelijke belastingen
of retributies. Groen wil dat die belastingen rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend
zijn.


We verwachten de gevolgen van de tweede taxshift. Vooraleer we binnen Sint-Niklaas aan een
taxshift (bv. tussen APB en OVV) denken, is het belangrijk om te kijken wat die bovenlokaal
teweegbrengt.
o

De aanvullende personenbelasting (APB) belast mensen die gedomicilieerd zijn in de
gemeente op hun belastbaar inkomen. In Sint-Niklaas bedraagt de APB 8,5%. Groen wil
de belastingen op arbeid niet verder verhogen. Van een verhoging van de APB kan dus
voor Groen Sint-Niklaas geen sprake zijn. Voor ons is het vooral belangrijk dat de nodige
investeringen kunnen worden uitgevoerd en dat er genoeg middelen zijn om te werken
aan een sociaal en duurzaam beleid.

o

De opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) belasten het onroerend vermogen
(gronden en gebouwen) binnen het gemeentelijk grondgebied. Ze gelden dus ook voor
bedrijven en eigenaars die buiten de gemeente wonen. De OOV zijn een
vermogensbelasting, wat Groen verkiest boven extra belastingen op arbeid. Het
kadastraal inkomen (KI) is echter verouderd en strookt niet altijd met de reële
vastgoedwaarde. Bovendien belasten de OOV ook enkel het onroerende deel van het

vermogen.


Groen Sint-Niklaas vindt het logisch dat wie de samenleving of het leefmilieu belast, op zijn beurt
door de samenleving wordt belast. Dit kan bijvoorbeeld via een belasting op het verspreiden van
reclamedrukwerk (papierverbruik), een belasting op lichtreclames (lichtvervuiling), een sturende
belasting op leegstand en verkrotting en een belasting op tweede verblijven (ruimtebeslag), ….
Voor het sturende beleid i.v.m. leegstand en verkrotting zal een extra handhaver nodig zijn.



We zijn voor het principe “de vervuiler betaalt” maar er moeten billijke sociale correcties zijn
voor wie minder middelen heeft.



Twee methoden om de aanvullende personenbelasting te ontwijken kunnen door de gemeente
ontmoedigd of gecompenseerd worden:
o

Wie meerdere woningen bezit, kan zich domiciliëren in de gemeente met het
voordeligste

belastingtarief.

Vaak

is

dit

een

kustgemeente,

waar

er

lage

personenbelastingen (Knokke, Koksijde en De Panne 0%) en hoge heffingen op tweede
verblijven zijn. Wie de zaak omdraait door deze kustgemeente als domicilieadres te
kiezen en de gezinswoning als tweede verblijf, betaalt geen APB meer en vaak ook geen
belasting op het tweede verblijf. Groen Sint-Niklaas wil graag een benchmark van onze
belasting op tweede verblijven.
o

Personen met een hoog inkomen richten vaak een managementvennootschap op om de
personenbelasting te ontwijken. Groen Sint-Niklaas wil bekijken of dit voldoende door
de bedrijfsbelasting wordt gecompenseerd.



Door de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, enzovoort in de algemene middelen te
integreren, zou deze sectorfinanciering kunnen verminderen, zonder daar een bewust beleid
rond te ontwikkelen. Door het OCMW in te kantelen in de gemeente zou dat ook met de
welzijnsbudgetten kunnen gebeuren. Wij willen dat er voldoende budget blijft voor al die
sectoren.

Duurzame investeringen en eerlijke handel


In aankoopbestekken wil Groen Sint-Niklaas rekening houden met de kost over de totale
levensduur en niet enkel met de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van
duurzamere alternatieven beter zichtbaar.



Groen wil dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. Door de
markt te bevragen wil Groen niet enkel de laagste prijs bekomen, maar willen we zeker ook
gepaste kwaliteiten werven, criteria inzake duurzaamheid en eerlijke handel behalen en een

circulaire en korte keten economie realiseren (zie hoofdstuk 'Lokale economie').


Bij bestekken, aanbestedingen en offertes is er een sociale en anti-discriminatieclausule.

Ethisch beleggen structureel invoeren
Groen wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als goede huisvader met een hoog ethisch
besef. Het is niet de rol van een lokale overheid om te beleggen. Desondanks moet een stad of gemeente
soms geldmiddelen plaatsen, meestal korte termijn overschotten en pensioenreserves. Als we dit doen,
moeten we steeds kiezen voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer, waarvan
een ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook de keuzes van banken, makelaars of andere
tussenpersonen verdienen aandacht.


Groen Sint-Niklaas wil al zijn investeringen uit sectoren die een duurzame en veilige planeet in de
weg staan, stopzetten en zo deel uitmaken van de wereldwijde ‘Divest-beweging’ van bedrijven,
universiteiten en steden. Investeringen in fossiele brandstoffen, tabak of nucleaire energie zijn
uit den boze. Dit kan zowel door met een brede coalitie van steden en gemeenten druk te zetten
op de huidige financiële spelers, als door geld weg te halen en bij ethische banken te plaatsen.



Groen kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies, zeker als ze tot doel hebben
belastingen te ontduiken. Als samenwerkingsovereenkomsten te complex zijn voor de eigen
administratie of voor de gemeenteraadsleden die ze moeten kunnen controleren, dan passen
dergelijke constructies niet in het gemeentelijke huishouden.

Internationale samenwerking
“Denk lokaal, handel globaal”
Groen Sint-Niklaas draagt internationale samenwerking een warm hart toe. Het is de manier om een
draagvlak te creëren voor internationale solidariteit en dit door middel van thema’s als
duurzaamheid, noord-zuid/oost-west, diversiteit en eerlijke handel in het beleid centraal te stellen.
Via internationale samenwerkingsverbanden en uitwisselingen kan kennis gemaakt worden met
andere landen, steden en culturen waardoor de andere (Europese) landen en werelddelen dichterbij
worden gebracht.
Sustainable development goals als leideraad voor ontwikkeling
Steeds meer worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gebruikt als
leidraad voor duurzame ontwikkeling.
Voorbeelden van acties en activiteiten:


De SDG’s worden gebruikt als leidraad voor de opmaak van het witboek 2019-2025.



Er worden door middel van de SDG’s targets geformuleerd voor 17 duurzaamheidsdomeinen
(oa. armoede, klimaat, veiligheid, mobiliteit, economie, landbouw, enz) die gebruikt kunnen
worden in het stedelijk beleid.

Duurzaamheidsbeleid
Stad Sint-Niklaas kiest resoluut voor een consequent en doorgedreven duurzaamheidsbeleid.


Duurzaamheid is de rode draad doorheen het hele beleid van de stad en de werking van de
stedelijke diensten. Een duurzaamheidstoets door een van de duurzaamheidsambtenaren
zijn hierin sleutels om het beleid blijvend vorm te geven.



De stad voert een actief beleid rond ethisch beleggen. In de vorige bestuursperiode
verschoof een deel van de reserve van de stad naar ethische rekeningen, daarnaast moeten
ook de andere banken worden aangezet om de middelen van de stad ethisch te beleggen.



Villa Pace en de Wereldmarkt zijn een essentiële schakels in het traject om duurzaamheid op
een laagdrempelige manier dichter bij de burger te brengen.



Sint-Niklaas Fair Trade Gemeente toont het belang van eerlijke handel in de visie van stad
Sint-Niklaas. Maar ook in het aankoopbeleid van de stad dienen eerlijke handel (Fair Trade)
en lokale producten (korte-keten) bevoordeeld worden.
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Sint-Niklaas is een solidaire stad met een hart voor het zuiden
De kracht van het lokale noord-zuid-beleid is de directe band met de lokale samenleving (individuele
burgers en het middenveld). Het lokaal noord-zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van
giften aan grote (nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken. Dit
kan gerealiseerd worden door te investeren in ontwikkelingssamenwerking en het sociaal weefsel
van de stad.


De stad voorziet voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Groen SintNiklaas is het streefcijfer 4 euro per inwoner per jaar.



Het ondersteunings- en subsidiebeleid heeft oog voor de klassieke NGO's, maar ook
voor de organisaties van de vierde pijler door middel van werkingsmiddelen en
projectsubsidies met daarin steeds de strategie om kwaliteitsvereisten te bevorderen.
Omwille van de kansen die de band met het lokale biedt, wordt daarbij actief ingezet op
sensibilisering en de band met het lokale.



Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse verenigingen die in Sint-Niklaas actief zijn,
kunnen ook actief bij het beleid voor internationale solidariteit betrokken worden. Zij
hebben vaak nog nauwe band met het land van oorsprong en velen ontwikkelen er ook
projecten.



De stad moet investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven.
Ook naar organisaties die standaard minder met noord-zuid-beleid bezig zijn. Dat kan
door acties als de Fair Trade-campagne, maar ook door linken te leggen tussen lokale
organisaties die werken rond noord-zuid en het bredere verenigingsleven van de
gemeente. Ook jeugdbewegingen zijn een interessante doelgroep. Net als jongeren in
het algemeen, die je bijvoorbeeld kan bereiken via Youca of door het ondersteunen van
inleefreizen. Er dient gezocht worden naar echte verbreding van partnerschappen tussen
verschillende sectoren om internationale samenwerking en internationale solidariteit
breder te trekken. We denken hier bijvoorbeeld aan samenwerking tussen noord-zuid
actoren met grote doelgroepen in de stad zoals ziekenhuis, psychiatrie, academie,
jeugdbewegingen, enz. Dit laatste kan onder de vorm van specifieke
projectfinancieringen.



De AAS (Actie en Adviesraad Solidariteit) mag geen eilandwerking hebben, maar kan veel
vruchten plukken uit samenwerking met andere adviesraden.



Noodhulp kan inspelen op spontane gevoelens van solidariteit naar aanleiding van een
ramp en biedt een kans om een breder publiek aan te spreken, onder wie heel wat
mensen die op andere momenten minder vatbaar zijn voor het noord-zuid-thema.
Combineer noodhulp met sensibilisering, liefst in samenwerking met burgers en het
middenveld. De budgetten van noodhulp mogen echter nooit het budget voor reguliere
werking vervangen.

2

Een duurzame stedenband op lange termijn realiseert draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
De stedenbanden van stad Sint-Niklaas hebben de afgelopen jaren aangetoond dat dit model onze
stad op een duurzame manier in contact brengt met internationale samenwerking.


De stedenband is een investering op lange termijn. Daarom is het draagvlak zowel
binnen de administratie als bestuursniveau van essentieel belang. De stad moet intern
en extern actief communiceren over de successen die door de stedenband worden
geboekt.



Partnersteden gaan met elkaar om in gelijkwaardigheid en wederkerigheid.



De jarenlange capaciteitsopbouw en duurzame ontwikkeling kan ook aanleiding geven
tot een vervolgproces waarin ook projectmatig, bilateraal en multilateraal kan gezocht
worden naar netwerkuitbreiding om de samenwerking een grotere impact te geven.
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Dierenwelzijn
“Respectvol omgaan met dieren”
Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel dieren komt nog
te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar
mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat ingrijpen.






In de vorige bestuursperiode werden de eerste hondenloopweides op ons grondgebied
aangelegd. We willen het aantal hondenloopweides nog verder uitbreiden en ze omvormen
tot echte speelzones.
Er werd ook een zwerfkattenbeleid opgezet waarbij zwerfkatten worden
gesteriliseerd/gecastreerd in samenwerking met erkende vrijwilligers.
Circussen met wilde dieren worden zijn al langer niet toegelaten op ons grondgebied. Dit
beleid zetten we verder.
De milieupolitie speelt kort op de bal bij meldingen van dierenverwaarlozingen of mishandeling.
We willen biologische veehouderij stimuleren in onze stad. (zie hoofdstuk Voeding en
landbouw.)

