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1. EEN DUURZAME STAD OP      
  MENSENMAAT 
Beeld je eens in: een stad die niet bijdraagt aan de 
opwarming van de aarde. Een stad met propere lucht 
en met ruimte om te wonen, te leven en te werken. De 
uitdagingen rond het klimaat zijn groot en moeten op alle 
niveaus worden aangepakt. Voor de PVDA is het duidelijk 
dat de vrije markt de klimaatproblemen niet zal oplossen, 
want voor bedrijven gaat winst maken voor alles (milieu, 
arbeidsomstandigheden). Als we het klimaat willen redden 
dan moet de overheid daarin het voortouw nemen, ook op 
lokaal vlak. 

Speerpunten in ons plan zijn een stadsbedrijf voor groene 
energie en meer, beter en gratis openbaar vervoer. Het 
Klimaatplan van het huidige stadsbestuur voorziet een 
klimaatneutrale stad tegen 2050. Maar waarom zou Sint-

Niklaas niet kunnen wat Kopenhagen of Leuven ambiëren? 
We zijn ervan overtuigd: in 2040 kunnen we in zo’n stad 
leven. Op voorwaarde dat we de klimaatproblemen bij de 
wortels aanpakken en niet langer aan symptoombestrijding 
doen. Door als stad in te zetten op energiebesparing en 
zelf duurzame energie op te wekken voor alle inwoners. 
Door samen de groene revolutie te maken, zonder iemand 
achter te laten en zonder een meerkost voor de inwoners. 
Ja, die klimaatneutrale stad zal er anders uitzien dan het 
Sint-Niklaas van vandaag. Onze inspanningen zullen niet 
alleen renderen voor een leefbare planeet, onze stad wordt 
er ook gewoon beter van: gezonder, rustiger, groener en 
socialer. Waar wachten we nog op?

 

2.  VIER SPEERPUNTEN OM VAN SINT-
NIKLAAS EEN KLIMAATTOPPER TE 
MAKEN

2.1. ‘SINERGIE’, STADSBEDRIJF VOOR GROENE 
ENERGIE 
Net als Kopenhagen, Stuttgart, München en, dichter 
bij huis, Merksplas richten we een gemeentelijk 
energiebedrijf op. De naam ligt voor de hand: SINERGIE. 
Een publiek energiebedrijf van ons allemaal. SINERGIE 
investeert in energiebesparingen en levert honderd 

procent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen. 
Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen 
die de energiesector vandaag zo verlamt en volop gaan 
voor duurzame energie. We zadelen zo de toekomstige 
generaties niet op met kernafval en creëren ook meer jobs.

1. ZONNEPLAN
SINERGIE maakt werk van een zonneplan. SINERGIE 
ondersteunt - in samenwerking met de renovatiewinkel – 
burgers, verenigingen en bedrijven die zonnepanelen op 
hun dak willen leggen of zonneboilers willen installeren.

Voor wie de middelen niet heeft om zich een batterij 
zonnepanelen of een zonneboiler aan te schaffen, helpt 
SINERGIE een handje via een derdebetalerssysteem. 
Dat wil zeggen dat SINERGIE de kosten van de installatie 
voorschiet. De energiefactuur van de eigenaar daalt 
daardoor, maar toch blijft die hetzelfde bedrag doorbetalen. 

Het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. 
Als die volledig vergoed is, daalt de factuur naar het 
echte, lagere niveau én geniet de eigenaar van gratis 
hernieuwbare energie.

Wie zelf zonnepanelen legt, investeert logischerwijs niet 
meer dan om het eigen energieverbruik te dekken. Op die 
manier gaat broodnodig geschikt dakoppervlak verloren. 
Daarom investeert SINERGIE ook zelf in zonnepanelen op 
de daken van de (sociale) woningen en bedrijven en op het 
gebouwenpark van de stad. 
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2. NA ASBESTSTORT KOMT ZONNEKRACHT!
We zoeken naar locaties om echte zonneparken neer te 
planten. De eerste willen we plaatsen op de toekomstige 
gesaneerde grond van het asbeststort van SVK. Met 
een zonnepark op deze 5 hectare grond kunnen we 600 
gezinnen van energie voorzien. De totale kostprijs (o.a. 
plaatsing, onderhoud, salaris personeel) zou slechts 2 à 2,5 
miljoen euro zijn. Over 20 jaar (levensduur zonnepanelen) 

zou het project aan de huidige energieprijzen echter 
10,5 miljoen euro opleveren. Dit laat toe om andere 
stadsprojecten te financieren en om de energie goedkoper 
aan te bieden aan de inwoners zonder verlies te lijden. 
Bovendien creëert het onderhoud van het terrein en de 
zonnepanelen werkgelegenheid.

3. WINDPLAN
Rapporten van de Europese Commissie tonen aan dat 
windenergie sedert 2010 de goedkoopste energie is op ons 
distributienet. Daarom stelt SINERGIE ook een windplan 
op. SINERGIE kiest ervoor om die investeringen zelf te doen 
en besteedt ze niet uit aan privépartners. Zo garanderen 
we betaalbare prijzen en stromen de opbrengsten terug 
naar de stad.

Ook buiten het strikte grondgebied van de stad Sint-
Niklaas kan SINERGIE in windenergie investeren. Bij 
die investeringen buiten ons grondgebied willen we 
onderzoeken of een samenwerking met een coöperatie 
zoals Wase Wind mogelijk is. 

4. ISOLATIEPLAN 
De meest duurzame energie is natuurlijk de energie die 
je niet gebruikt. Daarom wil SINERGIE in samenwerking 
met de renovatiewinkel, burgers helpen om hun huis te 
renoveren naar een zo energiezuinig mogelijke woning. In 
de renovatiewinkel kunnen burgers terecht voor een gratis 
masterplan voor hun renovatie: dat plan geeft duidelijk aan 
welke energiezuinige maatregelen je best eerst uitvoert 
en welke pas na enkele jaren. Zo vermijden we lock-in 
effecten (bepaalde ingrepen die latere maatregelen in de 
weg staan). Bovendien heeft slechts een minderheid van 
de verbouwers voldoende geld om in een ruk te renoveren.  

Net zoals bij zonnepanelen, kunnen eigenaars de kosten 
voor spouwmuur- en dakisolatie afbetalen via besparing 
op hun energierekening (derdebetalerssysteem). 
We voorzien ook een renteloze lening om andere 
energiebesparende maatregelen aan de woning uit te 
voeren en dit voor iedereen, om zo de wijziging van de 
Vlaamse Energielening vanaf 2019 op te vangen. Proactief 
brengen wij ook de isolatiestatus van de woningen en 
appartementen in Sint-Niklaas in kaart om deze transitie te 
versnellen. 

5. OPPORTUNITEITEN ONDERZOEKEN 
Daarnaast bekijkt en onderzoekt SINERGIE ook de 
mogelijkheden in Sint-Niklaas van een warmtenet, 
batterijopslag van energie op wijkniveau, power-to-gas, 
warmtekrachtkoppeling centrale op biogas … 

Bij de opstart, wanneer nog niet voldoende groene energie 
lokaal kan opgewekt worden, koopt SINERGIE tijdelijk 
groene energie aan. Hiervoor baseert SINERGIE zich op 
het klassement van Greenpeace (mijngroenestroom.
be) en komen enkel bedrijven met een 3+ rating in 
aanmerking. Individuen moeten niet langer zelf op zoek 

naar de goedkoopste leverancier of zich inschrijven in 
groepsaankopen, SINERGIE garandeert goedkope groene 
energie. Door in te kopen op het niveau van het stadsbedrijf 
kan SINERGIE de inwoners van Sint-Niklaas immers lagere 
elektriciteitstarieven aanbieden. 

SINERGIE zal ook onderzoeken hoe huurders optimaal mee 
kunnen genieten van de voordelen die SINERGIE aanbiedt 
op vlak van zonne-energie en isolatie.

6. EEN TRANSPARANT EN DEMOCRATISCH ENERGIEBELEID
Wij willen dat energie(besparing) de aandacht krijgt 
die het verdient. Hiervoor stellen we een schepen van 
energie(besparing) aan. Verder willen wij dat SINERGIE 
niet enkel een toonbeeld is voor de productie van 
hernieuwbare energie, maar ook dat alles transparant 

en democratisch verloopt en er een publieke controle 
is. Daarom willen wij dat de raad van bestuur voor een 
derde bestaat uit verkozen burgers en voor een derde 
uit personeelsvertegenwoordigers. De leden van de raad 
worden op individuele basis verkozen, aan de hand van 
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een biografie en enkele speerpunten. Wanneer ze het 
vertrouwen van hun kiezers schenden, kunnen ze ook 
weer worden afgezet. Voor graaiers zal er geen plaats zijn. 
Verder zijn alle vergaderingen van de raad van bestuur 

openbaar en kan iedereen ze online live volgen. Iedereen 
die de handtekeningen van 1 procent van de Sint-Niklase 
bevolking verzamelt, kan een punt op de agenda van de 
raad van bestuur zetten.

2.2. AF VAN AFVAL
Afval voorkomen is beter dan hergebruiken. Hergebruiken 
beter dan recycleren. Door te investeren in een circulaire 
productie, herstel en hergebruik van producten en 
recyclage, verminderen we de hoeveelheid restafval jaar 
na jaar. Verder ondersteunen wij acties zoals Plastic Attack 

en Mei Plasticvrij, die tot doel hebben de hoeveelheid 
plastic in supermarkten drastisch te verminderen en zo te 
voorkomen dat plastic in onze oceanen en voedselketen 
terecht komt.
 

7. STIMULEREN CIRCULAIRE ECONOMIE
In de stad ondersteunen we waar we kunnen de circulaire 
economie met korte keten zoals deelinitiatieven, repair 
cafés, geef- en neempleinen, lokale landbouwmarkten …
 
Om afval te vermijden, richten we stedelijke 
herstelateliers op waar we gebruiksvoorwerpen, 
kledingstukken en meubels laten herstellen om ze te 
hergebruiken. Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie 
van demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal 
te recupereren. We ondersteunen initiatieven zoals ruil- en 
tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede 
leven krijgen. Op die manier worden spullen die sommige 

mensen niet meer nodig hebben, maar anderen kunnen 
gebruiken, opnieuw in gebruik genomen en belanden ze 
niet op de afvalberg.

We richten een stedelijke spullenbibliotheek op en 
bekijken of dit ook mogelijk is op wijkniveau: buurtbewoners 
kunnen hier terecht voor een partytent, extra tafels voor 
het familiefeest, kruiwagen, hogedrukreiniger …  In onze 
fietsenbib ruil je de fiets die te klein is om voor een andere, 
terwijl de stedelijke herstelateliers het onderhoud ervan 
verzorgen.

8. VOEDSELVERSPILLING VOORKOMEN
Een derde van al het eten dat jaarlijks geproduceerd wordt, 
wordt weggegooid. En dat terwijl volgens de Gemeente 
voor de Toekomst voedselverspilling reduceren, de 
meest kostenefficiënte manieren is om broeikasgassen 
te verminderen. Wij willen voedselverspilling voorkomen 
en voedseloverschotten optimaal hergebruiken. Hiervoor 
werken we samen met organisaties zoals VoedSaam vzw. 

We stimuleren zowel supermarkten als restaurants om 
voedselverspilling tegen te gaan. Supermarkten verplichten 

we om hun net vervallen voedsel (nog steeds eetbaar) te 
verdelen over de sociale restaurants en voedselbanken 
zoals ook wettelijk in Frankrijk is bepaald en in een aantal 
Waalse gemeenten reeds is voorzien. We stimuleren ook 
het meenemen van overschotjes op restaurant. Net als 
in Gent, Genk en Kortrijk voorzien we restaurants via een 
fietskoerier van ‘restorestjes’, een milieuvriendelijke 
‘doggy bag’. We maken een digitale kaart waarop alle 
restaurants te zien zijn die restorestje aanbieden. Deze 
restaurants krijgen ook een sticker op hun raam.

9. WEG MET OVERBODIGE PLASTIC VERPAKKINGEN
Het afvalprobleem moet in de eerste plaats worden 
aangepakt bij het begin van de keten, bij de producenten. 
Producenten moeten verplicht worden om het afval dat 
hun producten teweeg brengen, terug te nemen. Daardoor 
zullen veel minder producten in plastiek worden verpakt. Dit 
kan o.a. dankzij statiegeld op PET-flessen en drankblikjes 
- o.a. Nederland, Duitsland en binnenkort het Verenigd 
Koninkrijk kennen gelijkaardige initiatieven – , en door het 

ondersteunen van burgerinitiatieven zoals Plastic Attack en 
Mei Plasticvrij. Daarnaast willen we ook dat de stad winkels 
stimuleert en ondersteunt die zonder verpakking werken 
en waarbij de klant zelf zijn verpakking kan meebrengen. 
Plastic verpakkingen zullen spijtig genoeg niet op 1 dag 
verdwijnen, dus willen we ook plastic beter recycleren en 
de paarse vuilniszak voor plastic invoeren.

10. DIFTAR = DIEFSTAL
Het huidige stadsbestuur wil vanaf 2019 het Diftar-systeem 
invoeren, waarbij je niet langer een vuilniszak maar een 
container buitenzet: je betaalt per gewicht en per keer dat 
je de container aanbiedt. Dit systeem bestraft vooreerst 
gezinnen met jonge kinderen (pampers), grote gezinnen 
en  een deel van de senioren (incontinentieluiers) en 

mensen op een klein appartement. Maar bovenal is dit een 
verdoken belastingverhoging. Een gemiddeld gezin van 3 
personen produceert ongeveer 489 kg huisvuil per jaar: 
met zakken van +/- 8 kg aan 1,1 euro per zak betaal je zo’n 
67 euro per jaar. Mensen die vandaag al verplicht worden 
tot het Diftar-systeem, betalen gevoelig meer: 145 euro in 
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Leuven, 160 euro in Lokeren en 173,5 euro in Willebroek. 
Twee tot driemaal duurder dan de prijs vandaag! Wij 
willen absoluut geen Diftar en geen prijsverhoging van 

het huisvuil. We moeten de producenten aanspreken 
op het overbodige verpakkingsmateriaal en niet de 
consumenten bestraffen.

11. GRATIS GROFVUILOPHALING EN CONTAINERPARKEN
Wij willen niet enkel afval voorkomen, maar het resterende 
afval zoveel als mogelijk recycleren. Bovendien willen wij 
echt het zwerfvuil aanpakken op de buurtpleinen en in 
de straten. Het containerpark wordt gratis toegankelijk. 
Om mensen zonder auto niet te bestraffen, zullen we het 

grofvuil vier keer per jaar gratis ophalen. Bovendien zullen 
we opnieuw voldoende vuilnisbakken in de openbare 
ruimte voorzien, die frequent zullen worden leeggemaakt 
door de publieke reinigingsdienst.

12. PUBLIEKE REINIGINGSDIENST 
Ondanks dat bijna 9 op de 10 Sint-Niklazenaars (84,19%) 
in een referendum in 2013 tegen de privatisering van de 
reinigingsdienst stemde, werd die toch geprivatiseerd. 
Wij willen dat de stad rekening houdt met de mening van 
de burgers en de reinigingsdienst opnieuw in publieke 
handen brengen. De reinheid van de stad is een kerntaak 
van de overheid. Dit zorgt voor betere dienstverlening 
naar de burgers, betere arbeidsomstandigheden voor 

de werknemers en een properdere stad, zo concludeert  
een Europese studie van ‘The Transnational Institute’ uit 
2017 die de renationalisatie van de 835 bedrijven in 45 
landen onderzocht. Zoals in Amsterdam zal het huisvuil 
worden opgehaald door elektrische huisvuilwagens die 
zijn voorbereid om op termijn te worden uitgebreid naar 
waterstofhybride vuilniswagens.

2.3. PROPERE LUCHT VOOR IEDEREEN
Wie denkt bij een stad aan groen, rust en schone lucht? 
Het is niet omdat we het vandaag anders gewoon zijn, dat 
zo’n stad niet mogelijk is. Sint-Niklaas transformeren naar 
een plek waar het gezond en aangenaam leven is, vraagt 
wel om visie en daadkracht: een coherente aanpak van de 

verschillende bronnen van luchtvervuiling, met speciale 
aandacht voor de (omgeving van) scholen en het in elkaar 
passen van de verschillende vormen van groen en natuur 
om elke buurt aangenamer te maken. Dan ligt een leefbare 
stad binnen handbereik.

13. METEN IS WETEN
Naar aanleiding van de PANO-reportage ‘Ademen onze 
kinderen zich ziek’, het onderzoek van Greenpeace (www.
mijnluchtmijnschool.be) en de acties van Filter-Café-Filtre 
hebben wij ook eens gekeken naar de luchtkwaliteit in 
onze Stad. En we zijn toch geschrokken.

De grenswaarde voor stikstofdioxide (40 µg/m³) 
wordt overschreden: in de Hofstraat, Plezantstraat, 
Parklaan, Driegaaienstraat, Vijfstraten, Brugsken, op 
de Grote markt, de ring, de oude baan, E17, etc. De 
Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties 
pleit zelfs voor een maximumlimiet van 20 µg/m³,  dan 
komen alle verkeersassen in het vizier. Vele scholen & 
crèches liggen in buurten met slechte lucht, vele van onze 
kinderen ademen die dagdagelijks in.

Wij willen minstens jaarlijks de buitenluchtkwaliteit 
(stikstofdioxiden, fijn stof en lood) meten via een fijnmazig 
netwerk van meetstations in elke wijk en de resultaten 
openbaar maken. Daarnaast willen we ook specifiek in 
elke school, crèche, ziekenhuis en rusthuis jaarlijks de 
binnen- en buitenluchtkwaliteit meten. We stellen een 
geïntegreerd luchtsaneringsplan op dat de drie grote 
bronnen van luchtvervuiling aanpakt: de industrie & 
handel, de lokale uitstoot van auto’s en de huisverwarming. 
Wij zullen aandringen bij het Vlaamse niveau voor een 
urgentieplan inzake luchtvervuiling voor héél Vlaanderen.

14. MEER GROENE RUIMTE
In tegenstelling tot het huidige stadsbestuur zullen wij niet 
enkel Puitvoet uitbreiden, maar zorgen wij ervoor dat bos- 
en parkzones als groene vingers diep in het stadsweefsel 
binnendringen, doorkruist door een netwerk van fiets- en 
wandelpaden. Hiervoor stellen we een stadsecoloog aan en 
werken we een heus Groenplan uit in samenwerking met 
verenigingen als Natuurpunt. De stadsecoloog coördineert 
alle initiatieven en werkt een geïntegreerd beleid uit.

Stadsruimte die vrijkomt wordt maar al te dikwijls zonder 
enige inspraak toevertrouwd aan bouwpromotoren 
en projectontwikkelaars. Denk maar aan de 
nieuwbouwprojecten in de Nieuwstraat, Van Naemenstraat, 
Antwerpse Steenweg, etc. Nochtans, groen is rustgevend, 
tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtvervuiling 
op en zorgt voor koelte in de zomer. Bomen en planten zijn 
essentieel in een gezonde leefomgeving. Ze zouden een 
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basisrecht moeten zijn voor elke stadsbewoner. 
Evenwel wonen slechts 4 op de 10 (42%) Sint-Niklazenaars 
op minder dan 800 meter wandelen van ‘wijkgroen’, zoals 
een pleintje of park. Ter vergelijking: in Temse is dat 51% 
en in Lokeren 63%, allen onder het Vlaamse gemiddelde 
van 67%. Wij kopen ongebruikte terreinen en leegstaande 
of oninteressante gebouwen op om er openbare groene 
ruimte te creëren en onderzoeken of private binnentuinen 
en -parken openbaar kunnen worden gemaakt. We stellen 
een ‘groennorm’ in die de garantie geeft dat de gewonnen 

open ruimte ook groen blijft. Iedereen heeft immers recht 
op groen in de buurt, waar je kan picknicken, sporten, 
spelen en tot rust komen.

Als AZ Nikolaas uit het centrum zou verhuizen, moet de 
vrijgekomen ruimte voorzien worden voor een stadsbos, 
zodat ook de stadskern over voldoende groene ruimte 
beschikt.
 

15. MEER, BETER EN GRATIS OPENBAAR VERVOER
Het circulatieplan van het stadsbestuur heeft als doel 
om de stad meer leefbaar te maken. Maar het verkeer, 
en dus het probleem, wordt enkel verplaatst. Het lokale 
autoverkeer vervuilt immers de lucht. Het effect daarvan is 
vooral erg in de “street canyons”, smalle straten met weinig 
luchtcirculatie. De oplossing ligt in de shift van de auto naar 
het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Wij willen gratis 
openbaar vervoer met een hogere frequentie en een 
fijner net zodat we de autogebruikers een echt alternatief 

geven en niet als boeman behandelen. In plaats van de 
vervuilende dieselbussen van De Lijn door het centrum 
te sturen, dringen we aan op waterstof- of elektrische 
bussen die rijden op hernieuwbare energie van SINERGIE. 
Daarnaast zetten wij in op P&R’s aan de rand in plaats van 
parkeerroutes en betaalparkings in het centrum. Bezoekers 
kunnen vervolgens met het gratis openbaar vervoer naar 
het centrum.

16. ECHTE FIETSSTAD EN TOEGANKELIJKE VOETPADEN
Stad Sint-Niklaas dingt voor de 2e keer mee voor de 
publieksprijs van fietsstad. Iedereen die zich met de fiets 
verplaatst in onze stad weet echter dat dit een lachertje is. 
Slechts 36% van de Sint-Niklazenaars is tevreden over de 
staat van fiets- en voetpaden in de stad. 45% vindt het zelfs 
niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te 
gaan. Een gescheiden fietspad, de norm, is de uitzondering 
in onze stad. Wij willen het roer radicaal omgooien.

Alle mensen die het openbaar vervoer gebruiken of zich 
te fiets verplaatsen, moeten uiteindelijk hun verplaatsing 
te voet afwerken. De kwaliteit van meerdere voetpaden 
in Sint-Niklaas laat echter te wensen te over. Wij willen 
inzetten op veilige oversteekplaatsen en brede, goed 
onderhouden voetpaden die ook toegankelijk zijn voor 
blinden en mensen in een rolstoel. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de rolstoelonvriendelijke voetpaden aan de 
serviceflats De Goudbloem op Zwijgershoek. 

Daarnaast moeten fietsen en voetgangers steeds voorrang 
krijgen op het openbaar vervoer, dat op zich voorrang krijgt 
op het auto- en vrachtverkeer. Risicokruispunten maken 
we veiliger door de verkeerslichten zo af te stellen dat ze 
conflictvrij worden. Dan kunnen fietsers een kruispunt ook 
in één keer oversteken.

Ook bij de heraanleg van wegen moet er rekening 
gehouden worden met fiets en voetganger. We voeren de 
Fietstoets in: bij alle geplande werken worden tijdig de 
plannen met de Fietsersbond besproken om te kijken of de 
voorzieningen voor fietsers oké zijn.

17. AUTOLUWE SCHOOLOMGEVINGEN
Wij willen op termijn evolueren naar autovrije schoolstraten 
en autoluwe schoolomgevingen. Om dit mogelijk te maken, 
ontwikkelen we een globaal fietsnetwerk dat elke school 
en elke wijk ontsluit, maken we gescheiden fietspaden 
op alle hoofdwegen naar scholen en investeren we in een 
betere uitbouw van gratis openbaar.. 

Op korte termijn maken we van elke straat in een
schoolomgeving een fietsstraat. In een fietsstraat mogen
auto’s de fietsers niet inhalen. Deze school en fietsstraten 
maken we ook zone 20, zoals aanbevolen door Greenpeace. 

Daarnaast maken we ook van elke straat waar een auto 
een fietser niet veilig kan inhalen, zoals bijvoorbeeld 
de Lindenstraat en de Elisabethlaan, automatisch een 
fietsstraat.
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18. PUBLIEKE DUURZAME AUTO EN FIETSDEELSYSTEMEN
Wij richten publieke duurzame deelsystemen op. Zowel 
een nieuw deelautosysteem, met enkel elektrische 
auto’s of auto’s op waterstof, als het uitbreiden van de 
fiestverhuur vzw Den Azalee tot een echt fietsdeelsysteem 
met (elektrische bak)fietsen en fietskarren. Op strategische 

plaatsen in elke buurt zal de nodige infrastructuur worden 
voorzien, inclusief laadpalen. Deze infrastructuur kan 
vanzelfsprekend ook door particulieren gebruikt worden. 
De sociale werkplaats Den Azalee staat in voor het 
onderhoud van het wagen- en fietspark.

19. VERBAN VRACHTWAGENS UIT DE STAD
Wij willen doorgaand vrachtverkeer verbannen uit 
de bebouwde kom. Hiervoor richten wij een publiek 
stadsdistributieplatform op dat de distributie in de 
binnenstad efficiënter en duurzamer laat verlopen. 
Goederen worden zoveel mogelijk verzameld aan 
de stadsrand zodat vrachtwagens de binnenstad 

niet meer in moeten. Vanuit een distributiecentrum 
vertrekken de goederen vervolgens gebundeld naar hun 
eindbestemming, met milieuvriendelijke vervoermiddelen 
die optimaal beladen worden.

2.4. EEN STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT

20. ONAFHANKELIJK GEMEENTELIJK TOEKOMSTINSTITUUT
België heeft geen toekomstbestendig beleid. De 
impact van klimaatverandering, migratie, vergrijzing, de 
energietransitie, noem maar op: een langetermijnvisie 
over deze problemen is er niet. Alle zichzelf respecterende 
landen in de westerse wereld hebben een zogeheten 
Toekomstinstituut: Denemarken heeft zijn Copenhagen 
Institute for Futures Studies, Nederland kent de invloedrijke 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 

Frankrijk riep France Stratégie in het leven en Engeland 
heeft de Oxford Martin School.

Wij willen ook een onafhankelijk gemeentelijk 
toekomstinstituut oprichten dat – zoals de Gemeente 
voor de Toekomst aanbeveelt – een langetermijnvisie 
opstelt voor onze stad: Sint-Niklaas 2050.

21. DE STAD ALS VOORBEELD
Om het goede voorbeeld te geven wordt de voertuigenvloot 
van de stad tegen 2024 vervangen door elektrische 
wagens en kan het stadspersoneel gratis gebruik maken 
van het publieke fietsdeelsysteem. Buiten de kantooruren 
deelt de stad zijn wagenpark met de bevolking via het 
publieke autodeelsysteem. Daarnaast verloopt de interne 
postbedeling via een duurzame stadskoerier.

We maken een isolatieplan op om, zoals in Leuven, elk 
openbaar gebouw van de Stad en het OCMW (sociale 
huisvestigingsmaatschappij) tegen 2030 te renoveren 
tot Bijna-energieneutraal (BEN) en zelfs ambitieuzer.  
Gebouwen waarvoor dit niet mogelijk is worden vervangen.

Ook in dagdagelijkse bezigheden van de stadsdiensten 
passen we het principe toe van hergebruik en herstel. 
Indien nieuwe aankopen nodig zijn, worden uitsluitend 
duurzame en ethische producten aangeschaft.

Wij zullen de stad ook aansluiten bij de wereldwijde 
divestmentbeweging. Wij zullen onze bank(en) en 
verzekeraar(s) vragen om onze financiële reserves en 
pensioenfondsen niet langer te investeren in fossiele 
brandstoffen. Bovendien willen we enkel ethisch beleggen 
om te garanderen dat ons geld niet gebruikt wordt om 
bijvoorbeeld de wapenindustrie te stimuleren. 
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22. RENOVATIEWINKEL
We willen de woonwinkel uitbreiden met een heuse 
renovatiewinkel waar je terecht kan voor gratis 
renovatiebegeleiding van A tot Z: een energieaudit, een 
duidelijk en begrijpbaar gefaseerd masterplan opmaken, 
offertes aanvragen, kwalitatieve keuzes maken, offerte 
vertalen naar bestelbon, kwaliteitscontroles op de werf, 
begeleiding tijdens de werken, juridische hulp na de 
werken bij geschillen, etc. In de renovatiewinkel zijn 

zowel architecten, technische specialisten als advocaten 
tewerkgesteld om de burgers bij te staan om de juiste 
keuzes te maken.

De renovatiewinkel organiseert ook groepsaankopen voor 
isolatiewerken maar wel mét kwaliteitscontrole om ervoor 
te zorgen dat bedrijven elkaar niet kapot concurreren en 
om op die manier bouwfouten te voorkomen.

23. STIMULEREN LOKAAL GEPRODUCEERDE GOEDEREN
Wij willen lokaal geproduceerde goederen stimuleren. 
We voorzien gronden voor samentuinen, voedselbossen, 
sneukelhagen en pluktuinen. Hiervoor werven we een 
stadsboer aan. We ondersteunen en sensibiliseren over 
volkstuinen, coöperaties, bio-boeren en onze lokale 
Buurderij Sint-Niklaas. In de Buurderijen bepalen de 
plaatselijke landbouwers en ambachtelijke producenten 
zelf hun prijzen, waardoor zij een inkomen krijgen dat 
fair is voor hen én goed is voor de lokale economie. De 
gemiddelde afstand die de producenten afleggen in 
België om hun producten aan de Buurderijen te leveren is 
slechts 22 kilometer. Dit is niets in vergelijking met de 9115 
kilometer die bijvoorbeeld de ingrediënten van industriële 
yoghurt afleggen alvorens in onze koelkast te belanden. 

We voorzien expliciet ruimte op onze wekelijkse markt 
voor lokale en bio-producenten. We voorzien dagelijks 
een biologisch aanbod in de kantines voor het personeel, 
sociale restaurants, ziekenhuizen, rusthuizen, crèches en 
scholen. Zo worden tegelijk lokale producenten gesteund 
en de klimaatverandering tegengegaan.
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