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Een toekomst voor lokale horeca
Waarom een horecabeleidsplan?

Horecazaken maken moeilijke tijden door. Het rookverbod, de witte kassa maar ook
maatschappelijke evoluties hebben het horecabezoek ingrijpend veranderd. Op heel wat zaken
heeft een lokaal bestuur geen vat. Toch mag een lokaal bestuur niet aan de zijlijn staan en kan
het wel degelijk drempels naar ondernemerschap wegnemen. Laat dit de ambitie zijn van het
lokaal horecabeleidsplan: een klimaat te creëren waarin ondernemende en creatieve uitbaters
optimaal hun ding kunnen doen.

Het belang van lokale horeca
De horeca is een belangrijke economische sector die voor werkgelegenheid zorgt. Sint-Niklaas
telt 311 horecaondernemingen, goed voor 656 werknemers en 248 zelfstandigen1 en biedt
tewerkstellingskansen aan jongeren en laaggeschoolden.
Horeca bepaalt mee de aantrekkelijkheid en de beleving in een stad. Een bekende horecazaak
kan een gemeente op de kaart zetten. Meer nog, het kan zelfs de reden zijn voor een bezoek.
Horeca speelt tenslotte ook een belangrijke sociale rol als ontmoetingsplaats van mensen,
clubs, verenigingen en teams op zoek naar een (ont)spannende totaalbeleving.

Beleidsintenties
In het witboek2 van deze legislatuur neemt horeca een belangrijke plaats in het
middenstandsbeleid. Het stimuleren van een wisselwerking tussen horeca en winkelen, horeca
en evenementen en horeca en toerisme vormen daarin belangrijke schakels omdat ze passen in
het aantrekkelijker maken van de totaalbeleving ‘stadscentrum‘. Het beleidsplan heeft niet de
ambitie om dit laatste aspect helemaal uit te werken, maar geeft wel enkele aanzetten.
Een lokaal horecabeleidsplan kan echter pas slagen als er een vorm van wederzijds engagement
is. Het wordt immers niet eenzijdig opgelegd door het stadsbestuur, maar kwam net tot stand
na intens overleg waardoor we een gedragen plan kunnen voorleggen.
We willen dan ook iedereen bedanken die aan dit document heeft meegewerkt: in de eerste
plaats de horeca-uitbaters zelf. Hun respons was massaal. Zowel uit het centrum als de rand
werd het initiatief onthaald op veel interesse en medewerking. Daarnaast de leerlingen van
OLVP ‘Onthaal en Public Relations’ die ons hielpen de enquêtes af te nemen. Tenslotte alle
mensen van verschillende sectoren en groepen die hebben meegewerkt aan dit plan.

Carl Hanssens
schepen voor lokale economie

1
2

Koen Dewanckel
horecacoach

Bron: FOD Economie
‘Krachtlijnen voor verandering en continuïteit’, witboek voor de bestuursperiode 2013 - 2018
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Hoofdstuk 1: Methode
30 juni ’14

november ‘14

14 november

februari ‘15

februari ‘15

mei ‘15

juni - juli ‘15

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de opmaak van een
horecabeleidsplan door de horecacoach goed. Guidea, kenniscentrum voor toerisme
en horeca wordt ingeschakeld voor ondersteuning.
De horecacoach neemt interviews af met negen experts uit horeca, het
stadsbestuur, politie en een drankenhandelaar-eigenaar.
Het startschot met eerste samenkomst begeleidende stuurgroep3. De bevindingen
worden voorgelegd aan een stuurgroep samengesteld uit horeca-uitbaters en
ambtenaren. Op basis van de belangrijkste onderwerpen, stelt Guidea één
vragenlijst voor horeca-uitbaters op en één voor de klanten.
158 horeca-uitbaters uit Sint-Niklaas krijgen een vragenlijst. Die kan worden
ingevuld op papier of online via de site van de stad. 72 uitbaters nemen de tijd om
dit te doen. Dat is 45% en statistisch relevant.
Enquête afgenomen van een 400-tal bewoners en bezoekers van Sint-Niklaas.
Daarbij werd het gewicht van de leeftijdsgroepen evenredig met de bevolking
verdeeld: 16-34 jaar (29%), 35-59 jaar (40%) en 60 en plus (31%). Voor de bevraging
van de bevolking konden we rekenen op de leerlingen van het zesde jaar Onthaal
en Public Relations van het Instituut Onze-Lieve-Vrouwpresentatie. Die nemen de
enquête af met hun tablet. Dat zorgt voor een enorme tijdsbesparing bij het
verwerken van de gegevens.
Guidea verwerkt deze gegevens tot een SWOT-analyse4. Daarop bepaalt de
stuurgroep de thema’s die aan bod moeten komen.
Drie werkgroepen kiezen concrete acties. Werkgroep 1 bekijkt ‘regelgeving en
communicatie’. Werkgroep 2 bekijkt de relatie ‘evenementen en toerisme’.
Werkgroep 3 onderzoekt ‘onderling samenwerking en samenwerking met
handelaars’. De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de
horeca, stedelijke diensten, politie, handelaars, busbedrijf, organisatoren,…
Deze drie werkgroepen leveren heel concrete actiepunten op. Ze worden
gerangschikt volgens gewenste uitvoeringstermijn: kort (half jaar), middellang (1 tot
2 jaar) en lang (drie jaar en meer).
Daarnaast worden op basis van de SWOT-analyse ook drie actiepunten met een
beleidsmatige insteek weerhouden die intern werden geëvalueerd.

3

Samenstelling zie bijlage 4

4

Volledige SWOT zie bijlage 1
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Beslissing college burgemeester en
schepenen

Goedkeuring samenwerking met Guidea
6 oktober 2014
Afname negen diepte-interviews met
horeca-experten november 2014
Samenstelling stuurgroep november
2014
Kickoff meeting met stuurgroep 14
november 2014

Kwalitatief
onderzoek
(december 2014):
- Negen interviews

Kwantitatief
onderzoek
(februari-april
2015):

- Stadsmonitor 2015

- Enquête bewoners

- Cijferanalyse

- Enquête uitbaters
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SWOT
Stuurgroep
bepaalt
werkgroepen
(29 mei 2015)

Werkgroep
communicatie en
regelgeving (2 juli

Werkgroep
evenementen en
toerisme (3 juli 2015)

2015)

Actiepunten

Actiepunten

Werkgroep

versterking horeca
als groep (7 juli 2015)
Actiepunten

Actiepunten
Actiepunten

Actiepunten

Horecabeleidsplan
Goedkeuring door de gemeenteraad
op vrijdag 27 november 2015
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Hoofdstuk 2: SWOT-analyse
2.1 Werkwijze

Guidea voerde een SWOT-analyse5 uit van de Sint-Niklase horeca gebaseerd op:
- het onderzoek bij inwoners van Sint-Niklaas
- het onderzoek bij de zaakvoerders van de horeca in Sint-Niklaas
- de diepte-interviews met experten
- het onderzoek aan de hand van officiële statistieken
- de stadsmonitor 2014 (uitgave Agentschap Binnenlands Bestuur)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Uitbaters met kennis van zaken professioneel en lokaal gebonden en daardoor standvastig en
verankerd.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W

S
Tevreden over aanbod

Gezellig
Aantrekkelijk

Professionaliteit
Ruimtelijke clustering
Diversiteit
Voldoende hotels

Terrassen

Weinig trendy zaken
Weinig gastronomische
restaurants

Tekort aan
biologisch en/ of
vegetarisch
Beperkte
uitgaansmogelijkheden Weinig
kindvriendelijk

Te veel snackbars
Meer aanbod nodig voor
leeftijdsgroepen

T

O
Gemiddelde tevredenheid

Veel faciliteiten

Centrale ligging

Voldoende en
diverse
evenementen

5

Hoge rotatie

Leegstand
WaSC niet te combineren met bezoek
stadskern

Kan gezelliger en
aantrekkelijker
Weinig samenwerking horecatoerisme

Geen dynamisme
Netheid probleem

Weinig problemen horecabewoners

Sommigen voelen zich onveilig

Goede signalisatie
parkings

Gebrek aan ondersteuning
vanuit stad

Weinig samenwerking

Bereikbaarheid probleem

De gedetailleerde SWOT-analyse zie bijlage 1
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2.2 Werkpunten weerhouden door Guidea
Op basis van de SWOT-analyse werden 20 werkpunten voor de Sint-Niklase horeca
geselecteerd:

20 Werkpunten voor de lokale horeca
1.

Meer uitgaansleven

2.

Zaken gericht op specifieke doelgroepen: jeugd, jongeren, kindvriendelijke
zaken, biologische/ vegetarische zaken, gastronomische zaken, zaken voor
30’ers en 40’ers, zaken voor 50’ers

3.

Nieuwe, trendy concepten

4.

Structureel overleg tussen horeca en stadsbestuur

5.

Duidelijkheid waar te zijn bij vragen / zijn weg vinden in de stadsdiensten/
informatiedoorstroming

6.

Hulp voor starters

7.

Openheid en steun voor initiatieven van horeca

8.

Optimalisatie terrasreglementering

9. Duidelijkheid gemeentelijke reglementering en consequente toepassing
10. Samenwerking en organisatie binnen horeca
11. Promotie van de horeca
12. Ondersteuning van de stad voor evenementen
13. Synergie op vlak van evenementen
14. Synergie tussen horeca en toerisme
15. Bezoek aan Waasland Shopping is moeilijk te combineren met een bezoek aan
het centrum
16. Overleg horeca met detailhandel
17. Mobiliteit in het centrum werkt negatief naar horeca toe
18. Leegstand werkt negatief naar horeca toe
19. Gebrek aan netheid werkt negatief naar horeca toe
20. Meer aandacht voor de deelgemeenten
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2.3 Drie werkdomeinen, drie werkgroepen
De stuurgroep de prioritair te behandelen werkpunten vast, gegroepeerd in drie thema’s, die elk
in een apart samengestelde werkgroep werden behandeld6.

2.3.1 Regelgeving en communicatie (donderdag 2 juli 2015)
 Structureel overleg horeca – stadsbestuur - politie
 Duidelijkheid waar te zijn bij vragen/ zijn weg vinden in stadsdiensten/
informatiedoorstroming
 Hulp voor starters
 Optimalisatie terrasreglementering
 Duidelijkheid over gemeentelijke reglementering en consequente toepassing

2.3.2 Evenementen en toerisme (vrijdag 3 juli 2015)





6

Ondersteuning van de stad voor initiatieven en evenementen van de horeca
Samenwerking op het vlak van evenementen georganiseerd door de stad
Afspraken over organisaties door derden
Samenwerking tussen horeca en toerisme

Samenselling werkgroepen zie bijlage 4
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2.3.3 Versterking horeca als groep (dinsdag 7 juli 2015)
 Meer uitgaansleven
 Zaken gericht op specifieke doelgroepen: jeugd, jongeren, kindvriendelijke zaken,
biologische/ vegetarische zaken, gastronomische zaken, zaken voor 30’ers en 40’ers, zaken





voor 50’ers
Nieuwe, trendy concepten
Samenwerking en organisatie binnen horeca
Promotie van de horeca
Overleg horeca met detailhandel
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Tijdens elk van deze werkgroepen konden de deelnemers formuleren wat ze goed vonden, wat
voor verbetering vatbaar is en welke concrete oplossingen zij hiervoor zelf zien. Aan het einde
gaven de deelnemers de concrete actiepunten een prioriteit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“De horeca in het centrum is te weinig gediversifieerd. In het middensegment hebben we nog
veel potentieel. Er wordt teveel dezelfde menukaart aangeboden.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.4 Beleidsmatige insteken niet besproken in werkgroepen
Op basis van de SWOT-analyse van Guidea werden nog vier actiepunten geformuleerd die niet
in werkgroepen werden besproken, gezien de aard van het thema. Het gaat hierbij om
werkpunten binnen de stedelijke administratie of op beleidsniveau. Voor elk van deze items
wordt eveneens een actieplan opgemaakt:

2.4.1 Starters beter oriënteren en begeleiden
Sint-Niklaas kent een hoge rotatie in horecazaken: het heeft zowel een opvallend hoge
oprichtingsratio als hoge stopzettingsratio7. Dit betekent dat er jaarlijks heel wat zaken
bijkomen maar ook weer verdwijnen. Het lijkt dus belangrijk om starters goed te begeleiden.

2.4.2 Stimuleren start nieuwe zaken en diversiteit
Uit de enquêtes blijkt dat er ruimte is voor diversificatie. Een nieuwe zaak beginnen in een nietafgedekt segment levert meer slaagkansen op dan een zaak die zich niet onderscheidt van een
reeds bestaand aanbod.

2.4.3 Ruimtelijke clustering
Naar analogie met de afbakening van het kernwinkelgebied, is ook een clustering van horeca
wenselijk. Nieuwe aanvragen worden gestimuleerd om binnen een horecacluster te openen. Het
invullen van bestaande lege panden geniet daarbij de voorkeur.

2.4.4 Beleid lossen en laden
Het lossen en laden van goederen aan horecazaken blijft een punt van spanning tussen
uitbaters en politie. Duidelijke afspraken in functie van de realiteit op het terrein zijn
noodzakelijk.

7

telkens tweede meeste van de Vlaamse centrumsteden, zie cijfers FOD Economie in SWOT (zie bijlage 1)
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2.5 Actieplannen
Als resultaat van de drie werkgroepen en de beleidsmatige insteken, werden enkele acties
geformuleerd die in aparte hoofdstukken verder worden uitgewerkt.
Werkgroep 1 (regelgeving en communicatie):
Hoofdstuk 3: Regelgeving
Hoofdstuk 4: Stedelijke taksen en tarieven
Hoofdstuk 6: Overleg stad-horeca
Hoofdstuk 9: Communicatie
Werkgroep 2 (evenementen en toerisme):
Hoofdstuk 5: Horeca en Evenementen
Werkgroep 3 (horeca als groep):
Hoofdstuk 7: Overleg horeca onderling
Hoofdstuk 8: Overleg horeca –handelaars en citymarketing
Beleidsmatige insteken:
Hoofdstuk 10: Laden en Lossen
Hoofdstuk 11: Starters beter begeleiden en oriënteren
Hoofdstuk 12: Nieuwe zaken aantrekkenen diversiteit bevorderen
Hoofdstuk 13: Ruimtelijke clustering
Hoofdstuk 14: Deelgemeenten
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Hoofdstuk 3: Regelgeving
3.1 Beleidsvisie
Sint-Niklaas wil zich profileren als een ondernemersvriendelijke stad. De regelgeving moet
reflecteren dat de stad meedenkt met de horecaondernemers. Daarom is het belangrijk dat de
regelgeving duidelijk is, logisch in elkaar zit en afgestemd is op de noden van vandaag.
----------------------------------------------------------------------------------------------“ Een horeca-uitbater weet vaak niet waaraan hij zich allemaal moet houden”
-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Analyse
Voor starters, maar ook voor gevestigde uitbaters is het niet altijd evident om de weg te vinden
in de regelgeving waaraan moet worden voldaan. Die regelgeving situeert zich op diverse
bestuurlijke niveaus. Een groot deel van de regelgeving voor starters (een zichtrekening openen,
zich inschrijven bij de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO), btw-nummer, Sabam, billijke
vergoeding, geluidsnormen,…) is dezelfde voor alle horecaondernemers in ons land. De
informatie hierover kan via de bestaande en regelmatig geüpdate brochures en sites hierover
worden meegedeeld aan kandidaat-starters.

3.3 Actiepunten
3.3.1 Informatie op maat van Sint-Niklaas
Het stedelijk informatiebeleid inzake reglementering moet zich vooral toeleggen op de
specifieke Sint-Niklase regelgeving. Die informatie moet zowel in brochure als online
beschikbaar zijn. Al deze informatie moet duidelijk en eenvoudig worden gecommuniceerd naar
horecaondernemers. Regels toelichten kan weerstand tegen regelgeving wegwerken.
Een online brochure moet behalve de klassieke regelgeving ook informatie bevatten over het
bestaande horeca-aanbod, de hiaten, de initiatieven ten bate van de horeca, het overleg, het
horecabeleidsplan,… Deze online informatie moet kandidaat-ondernemers zin doen krijgen om
in Sint-Niklaas iets op te starten. Het is ook belangrijk eigenaars van horecapanden al deze
informatie te bezorgen. Dit geldt ook voor opleidingscentra zoals Syntra.
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3.3.2 Horecaloket
Het is eveneens belangrijk dat ondernemers weten bij wie ze terecht kunnen bij
onduidelijkheden over bestaande regelgeving. Uit de bevraging kwam duidelijk naar voren dat
horecaondernemers nu vaak de weg niet vinden in de verschillende diensten.
Kandidaat horeca-uitbaters moeten aan een horecaloket terecht kunnen om hun aanvraag in te
dienen. Ze kunnen daarvoor op voorhand een checklist krijgen met daarop de nodige
documenten zoals BTW- en ondernemingsnummer, verzekeringen, toelatingen FAVV, SABAM,...
die ze moeten kunnen voorleggen.8
De horecacoach verricht dan een administratief onderzoek om na te gaan of de kandidaatuitbater met dit alles in orde is. Als het resultaat van dat onderzoek positief uitvalt, ontvangt de
uitbater binnen de dertig dagen na zijn aanvraag een horeca-attest.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Sint-Niklaas heeft de voordelen van een grootstad en ook faciliteiten maar niet de nadelen.
Alles is hier behebbaar en beloopbaar. Dat biedt kansen.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actiepunt

toegankelijke brochure
(papier en online)
opmaken met informatie
over regelgeving,
vergunningen, taksen,

Trekker

startersloket opstarten

8

dienst financiën
dienst milieu
dienst ruimtelijke
ordening
politie
communicatiebureau

Termijn Prioriteit Budget

M

H

1.000
euro in
MJP
HBP
20162019

dienst
communicatie

M

H

nihil

horecacoach

M

M

nihil

horecacoach

startersformaliteiten….

andere mogelijkheden
rond communicatie
regelgeving bekijken, met
in het bijzonder online
informatie

Overige actoren

zie bijlage 3 het voorbeeld van Gent
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erover waken dat
stadsdiensten duidelijke
informatie geven bij
reglementswijzigingen

horecacoach

M

M

nihil

opleidingscentrum Syntra
informeren

horecacoach

M

M

nihil

eigenaars van horecapanden informeren

dienst
economie

M

M

nihil

3.3.3 Terrassenreglement
Een belangrijke onderdeel van de regelgeving vormt het terrassenreglement. Terrassen dragen
bij tot de gezelligheid en levendigheid van de stad. Terrassen in de stad vormen de ideale plek
om wat bij te praten of te ontspannen. Volle terrassen geven mee vorm aan de aantrekkelijkheid
van de stad, geven een gevoel van sociale veiligheid en doen de stad bruisen. Voor
horecaondernemers betekenen volle terrassen een belangrijke bron van inkomsten.
Na de heraanleg in 2003 - 2005 legde het toenmalig stadsbestuur voor de terrassen van de
Grote Markt en Stationsplein een uniformiteit inzake windschermen en parasols op. Die was
bedoeld om een herhaling van de visuele kakofonie met de vele veranda’s te voorkomen. Bij de
heraanleg van het Stationsplein werd eenzelfde uniformiteit opgelegd. Windschermen en
parasols werden via het centrummanagement verhuurd aan de horeca-uitbaters.
Tien jaar later is die regeling om meerdere redenen aan herziening toe. Horecazaken moeten
zich tegenwoordig meer nog dan in het verleden kunnen profileren ten overstaan van de
concurrentie. Het creëren van gezelligheid op het terras als onderdeel van de identiteit van de
zaak speelt daarbij een belangrijke rol. Het terrassenreglement moet dat mogelijk maken.
Anderzijds blijft het wel de bedoeling om een zekere uniformiteit te bewaren en dus een aantal
algemene basisregels op te leggen om wildgroei tegen te gaan. Een terugkeer naar de situatie
van voor 2005 is uit den boze.
Bovendien blijkt de verhuring van parasols via centrummanagement een omslachtige en
tijdrovende procedure, zeker in geval van problemen zoals beschadiging. Deze opdracht maakt
geen deel uit van de kerntaken van centrummanagement of bij uitbreiding van het stadsbestuur.
De windschermen tussen de terrassen zijn een visuele en uniforme grens tussen de
verschillende terrassen op Houtbriel, Grote Markt en Stationsplein. Deze zijn na tien jaar aan
vervanging toe.
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Vanuit de horecaondernemers kwam als een van de prioritair te behandelen actiepunten het
samen met hen evalueren, verfijnen en bijsturen van de bestaande regelgeving rond terrassen.
Daarbij moeten punten als reclame, afbakening, type windschermen en parasols, kleuren,
netheid,… aan bod komen. Het uittekenen van een plan per zone waarop de grenzen van een
terras zijn uitgetekend is hier zeker een stap in de goede richting.
Tegelijk met duidelijkheid over wat kan, moet er ook klaarheid worden geschapen over de
consequenties voor wie niet in orde is. Het toezicht hierop zal worden verscherpt op herhaalde
vraag van uitbaters die zich wel aan de regels houden.
Iedere uitbater met een terras moet goed worden geïnformeerd over de algemene
terrassenregelgeving, over de specifieke bepalingen voor zijn zone en van de consequenties bij
het niet naleven daarvan.

Actiepunt

Trekker

Overige actoren

Termijn

Prioriteit Budget

horeca-uitbaters
verfijnen algemeen
terrasreglement

horecacoach

specifieke bepalingen
vastleggen die gelden
horecacoach
voor een specifieke
zone (pleinen,
Stationsstraat).
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dienst financiën
politie
dienst economie
centrummanagement

K

H

nihil

K

H

nihil

horeca-uitbaters per
zone
dienst financiën
politie
dienst economie
centrummanagement
dienst evenementen
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per zone vernieuwing
horecacoach
van windschermen en
afbakening terrassen

uitbaters bepalingen
bezorgen

horeca-uitbaters per
zone
groendienst
dienst economie

horecacoach

K

H

M

M

140.000
euro te
voorzien in
MJP 20162019

nihil

3.3.4 Handhaving
Horeca-uitbaters die zich aan de regels houden, nemen het niet dat collega’s dit niet doen, toch
vrijuit gaan. In samenspraak met de horeca moeten we een aantal punten van de regelgeving
bijsturen, zoals bv. terrassenreglement. Daarna kan een consequent(er) handhavingsbeleid
worden toegepast. Er moet duidelijk worden vastgelegd wie kan of moet ingrijpen bij
overtredingen en wat de sancties zijn.
Een gevoelig punt is de brandveiligheid. Bij het opstarten van een nieuwe zaak of de overname
door een nieuwe uitbater, moet telkens een nieuw brandweerverslag worden opgemaakt. Daarin
legt de brandweer zo goed als altijd nog een aantal voorwaarden op waaraan moet worden
voldaan vooral de definitieve vergunning kan worden verleend. Deze voorwaarden zijn
doorgaans niet van die aard dat de exploitatie erdoor nog niet van start kan gaan. De brandweer
beschikt niet altijd over voldoende capaciteit om de opgelegde maatregelen na verloop van tijd
te gaan controleren.
Bovendien zorgt het opgaan van de brandweer van Sint-Niklaas in de Hulpverleningszone
Waasland sinds 1 januari 2015 voor een nieuwe situatie. Vanaf eind 2015 wordt het
systematische controlebeleid gebaseerd op een risicoanalyse, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen inrichtingen met een capaciteit van minder dan 50 of vanaf 50 personen. Voor
de horecazaken met een maximale capaciteit minder dan 50 personen, wordt gewerkt aan een
voorstel van politieverordening zodat ook voor deze kleinere zaken een uniforme benadering
mogelijk zal zijn. Dit zou principieel nog dit jaar moeten kunnen worden afgerond. Voor de
inrichtingen met een capaciteit van meer dan 50 personen werd in alle gemeenten van de zone
in 2014 dezelfde verordening reeds geïmplementeerd.
Verder besliste de gemeenteraad in april 2013 om de onderafdeling terrassenreglement uit het
algemeen politiereglement te halen. Dat betekent dat het gemakkelijker door de gemeenteraad
kan worden aangepast als dat nodig is. Nadeel is wel dat voor de handhaving geen prioriteit
vormt voor de politie. Verder moet bij overtredingen van bijvoorbeeld het terrasreglement
consequent en snel worden opgetreden. Er moet worden onderzocht op welke manier dit het
beste kan. Het inschakelen van ambtenaren bevoegd om een Gemeentelijke Administratieve
Sanctie (GAS) boete uit te schrijven, kan hier soelaas bieden.
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Actiepunt
bepalen van
procedure bij
overtreding
terrasreglement

verfijnen van
procedure tegen
overtreding
voorwaarden
brandpreventie

horecabeleidsplan

Trekker

horecacoach

horecacoach

Overige actoren
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sanctionerend
ambtenaar

M

M

nihil

brandweer

M

M

nihil
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Hoofdstuk 4: Stedelijke taksen en tarieven
4.1 Beleidsvisie
De horeca krijgt een aantal specifieke stedelijke taksen en tarieven opgelegd die direct te
maken hebben met hun activiteiten. Dat is zo historisch gegroeid. Het stadsbestuur heeft met
de fiscale hervorming van 2013, belastingen op activiteiten, zoals de motorenbelasting, willen
uitschakelen. Deze visie moet verder gezet worden, ook voor de horeca.

4.2 Analyse
Tapperijen
Gevestigde horecazaken betalen bovenop de algemene bedrijfsbelasting een belasting op
tapperijen van 77 euro per schijf van 25m² verkoopsruimte. Deze belasting wordt door de
horeca als oneerlijk beschouwd in vergelijking met andere zelfstandigen zoals slager of bakkers.
Nachtvergunningen
Horeca-uitbaters moeten daarnaast ook een nachtvergunning aanvragen om tijdens de week
langer dan tot 01.00 u open te mogen blijven en tijdens het weekend en op feestdagen langer
dan tot 02.00u. Die belasting hiervoor wordt berekend per schijf van 25m² verbruiksruimte à
rato van 0,40 x 48 x 66/100 euro per uur per jaar = 12,672 euro per uur per jaar. Hiervoor geldt
een aangifteplicht op papier die tijdrovend kan zijn.
De nachtvergunning kan ook sporadisch worden aangevraagd. Dat gebeurt bij de dienst
belastingen. Beslist een uitbater in laatste instantie door gunstige omstandigheden om toch
langer open te blijven dan het sluitingsuur, dan moet hij hiervoor naar de politie bellen. De
politie geeft dit dan door aan de dienst belastingen die de bijkomende uren factureert met daar
bovenop een forfait van 6,5 euro. Horeca-uitbaters met nachtelijke activiteit ervaren de
belasting op de nachtvergunning als oneerlijke concurrentie tegenover de daghoreca. De
periodieke nachtvergunning vormt vaak een probleem omdat uitbaters vooraf niet altijd weten
hoe de avond/nacht zal verlopen.

horecabeleidsplan
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Inname openbaar domein
Een horecaondernemer moet betalen voor de inname van het openbaar domein om er een
terras te kunnen zetten. Het stedelijk reglement onderscheidt twee seizoenen en vier
verschillende tarieven. Het zomerseizoen loopt van 15 maart tot en met 14 november. Hij
betaalt hiervoor 19 euro per vierkante meter als het terras niet staat opgesteld in een zone voor
betalend parkeren. Gebeurt dat wel op een parkeerplaats in een zone voor betalend parkeren,
dan bedraagt het tarief 102 euro per vierkante meter. Tijdens het winterseizoen van 15
november tot en met 14 maart bedragen de tarieven respectievelijk 4 en 21,50 euro per
vierkante meter.
Parasols
Uitbaters van een horecazaak aan de Grote Markt en Stationsplein zijn verplicht uniforme
parasols te huren van het centrummanagement. Nieuwe zaken moet een waarborg van 360 euro
betalen. Bij schade aan of problemen met de parasols wordt de huurder geacht contact op te
nemen met de verhuurder.

In de studie ‘Benchmarking gemeentelijke taksen in horeca’ uit 2010 (zie bijlage 2) komt
studiebureau Idea Consult tot de conclusie dat het aandeel van typische horecabelastingen
eerder klein is in vergelijking met grotere belastingsposten. De vraag wordt gesteld of de
opbrengst opweegt tegen de kost voor inning, opvolging, e.d.
In deze studie worden de belastingen en taksen voor telkens een casus van een café, een
restaurant en een hotel in 20 steden en gemeenten, waaronder Sint-Niklaas, met elkaar
vergeleken.
Daarbij valt op dat Sint-Niklaas bij het totaal aan belastingen voor een café met 2.003 euro heel
hoog scoort, beduidend meer dan bijvoorbeeld vergelijkbare steden Hasselt (1.350 euro),
Roeselare (1.200 euro) en Kortrijk (650 euro).
Voor de restaurants is het verschil nog frappanter. Sint-Niklaas scoort daar met 3.609 euro
beduidend hoger dan Kortrijk (1.150 euro) en Mechelen (664 euro). Omdat in steden als
horecabeleidsplan
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Roeselare en Leuven geen belasting op inname openbaar domein voor terrassen en geen
belasting op tapperijen en slijterijen moet worden betaald, blijft de teller zelfs op 0 (nul) euro
staan. Voor de hotels zit Sint-Niklaas met 7.850 euro wel in de lijn van vergelijkbare steden of
zelfs beter: Mechelen (5.620 euro), Aalst (7.700 euro) en Hasselt (20.000 euro).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Sint-Niklaas is een dure stad qua vergunningen, nachtleven en terrassen.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.3 Actiepunten
4.3.1 Actualisering tarieven
Gezien het feit dat de jaarlijks te betalen bedragen specifiek voor cafés en restaurants in
Sint-Niklaas hoger liggen dan in vergelijkbare steden, is een herbekijken van de diverse types
van belasting aan de orde.

Actiepunt

Trekker

herziening taks op
tapperijen

dienst
financiën

vereenvoudigen taks op
politie
de nachtvergunning
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Overige actoren

Termijn Prioriteit

•

dienst economie

K

H

•
•

dienst financiën
dienst economie

M

H
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Hoofdstuk 5: horeca en evenementen
5.1 Beleidsvisie
Sint-Niklaas maakte de jongste jaren steeds meer komaf met zijn imago van ‘grijze muis’ door
zich als evenementenstad te profileren. De evenementen betekenen voor de horeca van het
centrum een belangrijke bron van inkomsten. Het moet de ambitie zijn zoveel mogelijk
horecazaken daar mee van te laten genieten. Omgekeerd biedt de horeca een belangrijke
meerwaarde voor het comfort van de vele bezoekers aan de evenementen.
Verder formuleert het stadsbestuur in het ‘Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018’ de visie
dat de stedelijke dienst evenementen zich vooral gaat focussen op een aantal
speerpuntevenementen zoals Vredefeesten en ‘Stad van de Sint’. Het wil daarnaast meer ruimte
creëren voor de ondersteuning van private organisatoren van evenementen, niet alleen op de
markt maar ook op de andere pleinen. Het promoten van die mogelijkheden om horecauitbaters en andere organisatoren te stimuleren, is daarbij aan de orde.
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5.2 Analyse
Er dient een visie ontwikkeld te worden op de doelstellingen, de criteria en de prioritaire
doelgroepen die men in Sint-Niklaas wil bereiken met bestaande en nieuwe evenementen. Zo is
het voor iedereen duidelijk waar men naartoe wil. Evenementen die passen binnen deze visie
kunnen gepromoot worden om de stad nog meer te profileren als evenementenstad.
Tegelijkertijd kan iedere horeca-uitbater bepalen op welke evenementen hij nog meer wil
inzetten omdat ze focussen op zijn cliënteel. Of omgekeerd welke initiatieven hij kan nemen om
zijn vast cliënteel dat NIET de doelgroep is van het evenement toch over de vloer te krijgen.
Voor een feestzaal aan de Grote Markt bijvoorbeeld is de meerwaarde van de Vredefeesten
minder evident dan voor een café met een terras.

5.3 Actiepunten
5.3.1 Welke evenementen en voor wie?
Het is van belang een zo breed mogelijk gamma aan instanties betrokken bij evenementen te
consulteren over het evenementenbeleid. Het is aangewezen dit overleg ruimer te bekijken dan
vanuit louter horecamatig standpunt.
Actiepunt

bepaling van
doelstellingen,
criteria en prioritaire
doelgroepen van de
evenementen

uitwerken van een
pendeldienst op maat
van een of meerdere
horecazaken naar het
centrum bij grote
evenementen
gefinancierd door
horeca zelf
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Overige actoren

Termijn Prioriteit

Budget

dienst
evenementen

dienst
evenementen
dienst cultuur
sportdienst
jeugddienst
dienst milieu
sociale dienst
horeca-uitbaters
horecacoach

M

H

nihil

horecauitbaters

busbedrijf
politie
dienst mobiliteit
dienst
evenementen

M

H

nihil
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5.3.2 Locaties voor evenementen
Sint-Niklaas telt heel wat locaties (pleinen, evenementenhal, parken) die de organisatie van
evenementen toelaten. Er ontbreekt echter een duidelijke visie op het vlak van locatie en
evenement. Welke evenementen kunnen gebeuren op welke locaties? En welke dan weer niet?
De verschillende pleinen/locaties in de stad moeten worden gecategoriseerd. Op basis hiervan
kunnen evenementen beter toegewezen worden aan bepaalde pleinen en zal de spreiding van
evenementen evenwichtiger worden. Onderbenutte locaties kunnen hierdoor worden
opgewaardeerd. Andere locaties dienen beter te worden uitgerust te op het vlak van
bereikbaarheid én de aanwezigheid van nutsvoorzieningen.
Bij heraanleg van pleinen moet aandacht zijn voor eventuele openluchtactiviteiten. Door vooraf
rekening te houden met noodzakelijke voorzieningen bij evenementen worden latere
problemen vermeden.
Actiepunt

inventariseren huidig
aanbod aan locaties/
pleinen en type
evenement dat er (niet)
kan plaatsvinden

nagaan welke locaties
beter kunnen uitgerust
worden voor de
organisatie van een
evenement

Trekker

Overige actoren

dienst
evenementen

dienst
evenementen

richtlijn voor het
evenementendienst
vriendelijk heraanleggen evenementen
van publieke ruimtes
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organisatoren
betrokken horecauitbaters
politie
dienst parken en
plantsoenen
dienst publieke
veiligheid
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M

organisatoren
betrokken horecauitbaters
politie
dienst parken en
plantsoenen
dienst publieke
veiligheid

L

dienst openbare werken
dienst parken en
plantsoenen
dienst publieke
veiligheid

L
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5.3.2 Beleidskader horeca-gerelateerde initiatieven door vzw’s
Organisaties door derden betekenen vaak een verrijking voor het evenementenaanbod in de
stad. Ze passen ook in de hierboven in 5.1 Beleidsvisie geciteerde beleidsdoelstelling van het
‘Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018’.
Tegelijkertijd moet erover worden gewaakt dat deze organisaties door derden (in casu vooral
vzw’s) geen concurrentievervalsing betekenen ten overstaan van de reguliere horeca. Ze worden
meestal georganiseerd op topmomenten en met meer flexibele voorwaarden dan waar de
reguliere horeca rekening mee moet houden. Dat zorgt voor wrevel bij de horeca.
Er moet op worden toegezien dat horeca-activiteit die de vzw uitvoert conform de
reglementering op de vzw’s niet de hoofdactiviteit vormt maar enkel ondersteunend werkt voor
de hoofdactiviteit van de vzw.
Er moet een beleidskader worden uitgewerkt waarbij een aangevraagd evenement kan worden
getoetst aan een aantal criteria. Elementen als eenmalig of niet, locatie, wat is de meerwaarde,
wanneer vindt het evenement plaats… kunnen worden opgenomen.
Het streven hier moet zijn ook de bestaande horeca mee te laten genieten van evenementen
georganiseerd door externen zodat ze een versterking i.p.v. een verzwakking genereren.
Horeca van haar kant moet in deze context nieuwe initiatieven een kans geven. Evalueren
achteraf is beter dan zich per definitie vooraf defensief opstellen tegenover het onbekende.
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Specifiek voor aanvragen voor het organiseren van evenementen op de Grote Markt dient een
toetsingsinstrument te worden opgemaakt om na te gaan in hoever die een meerwaarde
betekenen. Een beoordelingscriterium kan ook zijn of de stad zelf partners kan aanbrengen.
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Actiepunt

horecaondernemers
zoveel mogelijk
betrekken bij de
organisatie van
evenementen /
overleg met lokale
uitbaters bij
evenementen
overleg tussen
horecaondernemers
over wat hun
(gemeenschappelijk)
inbreng kan zijn om
evenementen
georganiseerd door
de stad te faciliteren
opmaak
toetsingsinstrument
om aanvragen voor
evenementen te
beoordelen
strikter kader rond
aanvragen voor
horecagerelateerde
aanvragen door vzw’s
uitwerken

Trekker

Overige actoren

dienst
evenementen

horeca-uitbaters
horecacoach
dienst publieke
veiligheid
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dienst evenementen
horeca-uitbaters horecacoach
politie

M

H

nihil

M

H

nihil

dienst
evenementen

horecacoach
horeca-uitbaters

M

H

nihil

horecacoach

dienst financiën
dienst evenementen

M

H

nihil

5.3.4 Communicatie van het aanbod en praktische info
Niet alle horecaondernemers zijn op de hoogte van alle evenementen en activiteiten, waardoor
niet altijd tijdig kan ingespeeld worden op de mogelijkheden die zich aandienen. Horecauitbaters moeten ook in functie van personeelsplanning en aankopen voldoende tijd op
voorhand weten hoeveel volk er wordt verwacht, wat de doelgroepen zijn, welke gevolgen er
zijn inzake mobiliteit en parkeren, het plaatsen van extra terrassen of het moeten inkrimpen of
ontruimen ervan… De uitbaters worden zo ambassadeurs van het evenementenbeleid bij hun
klanten.

horecabeleidsplan

gemeenteraad 27 november 2015

29

Een periodieke oplijsting van de komende evenementen laat horeca-uitbaters toe efficiënt te
plannen.
Overige
actoren

Actiepunt

Trekker

periodieke oplijsting evenementen +
raming van de publieksimpact ervan

politie
dienst
evenementen

K

H

nihil

horecacoach

K

H

nihil

communicatie evenementen +
praktische informatie naar horeca
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5.3.5 Informatie over het organiseren van een evenement
Bij sommige horecaondernemers leven vragen over het ‘hoe organiseren van een evenement’.
Ook is er onduidelijkheid waar men terecht kan voor welke vragen en hoe een aanvraag dient te
gebeuren. Meer communicatie over de mogelijkheden voorkomt ook de kritiek dat het steeds
dezelfden zijn die de kans krijgen om iets te organiseren.
Een oplossing is bij het huidige aanvraagformulier voor evenementen ook een beknopte
toelichting te voegen om minder ervaren aanvragers wegwijs te maken. Daarin is het belangrijk
de termijn van aanvraag te benadrukken. Dat voorkomt dat vergunningen (te) laattijdig
aangevraagd worden. Hierdoor is een betere samenwerking met de stadsdiensten verzekerd.
Het voorkomt ook frustratie bij aanvragers die zich niet van deze termijn bewust waren. Deze
beknopte toelichting moet ook via de website van de stad consulteerbaar zijn, om kandidaatorganisatoren van bij het begin te informeren.

Actiepunt

Trekker

opmaak begeleidend
document bij
aanvraagformulier
evenementen

dienst
evenementen
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5.3.6 Aanwezigheid politie
Tijdens een evenement is de politie meestal in groten getale aanwezig maar deze aanwezigheid
wordt snel afgebouwd eens het evenement afgelopen is. Na het evenement blijft immers ook
nog heel wat volk op straat wat kan zorgen voor onveilige toestanden.
Vanuit de horecaondernemers is er de vraag naar een afbouwscenario wat betreft de
aanwezigheid van politie in functie van het aantal aanwezige mensen om onveilige situaties te
vermijden

Actiepunt

opmaak van een
afbouwscenario politie na een
evenement.
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Trekker Overige actoren

politie

horeca-uitbaters
dienst evenementen
dienst publieke
veiligheid
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Hoofdstuk 6: Overleg stad - horeca
6.1 Beleidsvisie
Overleg en communicatie vormen de hoeksteen om tot een goede samenwerking tussen stad en
horeca te bekomen. Een goed overleg creëert een forum waarin ideeën worden gegenereerd,
initiatieven en voorstellen kunnen afgetoetst worden, activiteiten voorbereid en moeilijke
thema’s besproken. Een goed overleg vormt een noodzakelijke voorwaarde voor openheid, een
positieve sfeer en een goede samenwerking tussen stad en horeca. Het voorkomt dat de ene of
de andere partij plots voor voldongen feiten komt te staan.

6.2 Analyse
Eerder dan het overleg horeca-stad te organiseren via een formeel samengestelde ‘old school’
adviesraad wordt geopteerd voor de methode van de maandelijkse ‘open vergadering’ rond
bepaalde thema’s. Daarbij kunnen in functie van het onderwerp bovenop de algemene
uitnodiging ook heel gericht betrokken horeca-uitbaters, ambtenaren, schepenen, politie,…
persoonlijk worden geïnviteerd.
Deze ‘open vergadering’ moet worden geënt op het bestaande maandelijks informeel overleg
elke eerste dinsdag van de maand plaats vindt om 15.00u in het stadhuis. Dat moet zo
uitgroeien tot een efficiënt overlegforum met de stad. Belangrijk bij het overleg is dat kort-opde-bal informatie wordt uitgewisseld. Dat voorkomt speculaties en misverstanden aan beide
kanten van de tafel. In deze context is het belangrijke dat alle stedelijke diensten die te maken
krijgen met horecagerelateerde onderwerpen weet hebben van de mogelijkheden die deze
‘open vergadering’ biedt om informatie te geven of in te winnen.
De praktijk van de ‘open vergadering’ beantwoordt ook aan de vraag die In de werkgroep bij de
voorbereiding van het horecabeleidsplan naar voor kwam om rond een specifieke problematiek
een werkgroep te organiseren die op zoek gaat naar oplossingen. Uit de werkgroepen zijn een
aantal specifieke thema’s naar voor gekomen die een discussie- of knelpunt blijken te zijn,
bijvoorbeeld afvalophaling, laden & lossen, terrasreglementering, een specifiek
evenement,…Het initiatief hiertoe kan zowel komen vanuit de horeca als vanuit de
stadsdiensten. De horecacoach fungeert als eerste aanspreekpunt.
De methodiek van de maandelijkse ‘open vergadering’ laat het stadsbestuur ook toe de horeca
efficiënt te consulteren over thema’s die (on)rechtstreeks de horeca in Sint-Niklaas
aanbelangen. De opmaak van het stedelijk mobiliteitsplan leerde dat dit leidt tot betere
adviezen. Zo komt de input vanuit de horeca niet van vertegenwoordigers die structureel deel
uitmaken van de vergadering, ongeacht het onderwerp, maar steeds door rechtstreeks
betrokkenen. Het verlaagt ook de drempel naar uitbaters die terugschrikken voor een
engagement om deel uit te maken van een regelmatig vergaderend overlegorgaan en voorkomt
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het excuus ‘geen tijd’. Wie niet de tijd vindt om eenmalig een tweetal uur vrij te maken voor een
onderwerp dat voor hem of haar belangrijk is, zet zichzelf buitenspel.
Voorwaarde voor het goed functioneren van de hierboven toegelichte aanpak is dat de adviezen
van dit overleg tot bij het college van burgemeester en schepenen komen. Daarbij is ook
administratieve en praktische ondersteuning van de horecacoach nodig.

6.3 Actiepunten
Het is aangewezen om het bestaande informele maandelijks overleg tussen de horeca-uitbaters
van Grote Markt en Houtbriel onderling nog te optimaliseren. De vraag daarbij is of het aantal
deelnemers moet worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de andere pleinen (SintNicolaasplein, Stationsplein, Regentieplein) of dat voor deze andere pleinen een apart overleg
wenselijk is. Voor het Sint-Nicolaasplein bestaat dit overleg al hoofdzakelijk in functie van de
activiteiten op het plein.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Het horecaoverleg moet uitgroeien tot een overleg waarbij de uitbaters voelen dat ze iets te zeggen
hebben, dat ze mee aan het beleid kunnen schrijven.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actiepunt
adviezen
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functie van de pleinen
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Hoofdstuk 7: Overleg horeca onderling
7.1 Beleidsvisie
Overleg tussen de horeca-uitbaters onderling word steeds belangrijker. Horeca-uitbaters zullen
elkaar in de toekomst steeds meer als ‘concullega’s’ in plaats van concurrenten moeten
beschouwen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Horecazaken zijn geëvolueerd van concurrenten naar collega’s. Je moet samenwerken. Hoe meer je
samenwerkt, hoe meer je bekomt.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 Analyse
Horeca-uitbaters hebben er alle belang bij samen te werken aan een aangename, gezellige stad
met kwalitatieve zaken waar altijd wel iets te beleven valt. Belangrijk daarbij is dat ze, naast
alles wat de stad onderneemt, ook zelf met creatieve ideeën voor de dag komen en die ook
zoveel mogelijk autonoom realiseren.

7.3 Actiepunten
De uitwisseling van ideeën, het ontwikkelen van synergieën en het aanboren van alternatieve
financieringskanalen (sponsoring) verloopt via een aan de horeca eigen dynamiek. Deze troeven
moeten door onderlinge samenwerking nog beter worden benut. De clustering van de zaken in
het centrum vergemakkelijkt samenwerking.
Netwerken zal voor horeca-uitbaters aan belang toenemen. Ze hebben echter weinig
gelegenheid om elkaar buiten de werksfeer te ontmoeten. Een ‘avond van de horeca’ voor de
uitbaters en personeel kan een laagdrempelige manier zijn om elkaar te ontmoeten, informeren
en initiatieven te bespreken.

horecabeleidsplan
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Actiepunt

Overige actoren
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Hoofdstuk 8: Overleg horeca – handelaars
8.1 Beleidsvisie
De samenwerking tussen horeca en handelaars moet als strategisch onderdeel van
citymarketing worden gestimuleerd om de totaalbeleving van de stadskern te bevorderen. Voor
wie komt shoppen, moet er meer te beleven vallen dan alleen maar iets kopen. Bezoekers van
de horeca kunnen dan weer worden gestimuleerd om de lokale handelaars te bezoeken. Deze
evolutie die met de vernieuwde Stationsstraat in gang is gezet, kan worden geïntensifieerd en
geformaliseerd. De beide partijen – horeca en handelaars – zijn daar klaar voor.

8.2 Analyse
Diverse thema’s en evenementen zijn niet alleen belangrijk voor de horeca maar ook voor de
detailhandel en andere middenstand. Daarom is het aangewezen om overlegmomenten te
voorzien waarbij vertegenwoordigers van de stad, horeca én middenstand aanwezig zijn. Het
overleg horecahandelaars gebeurt best op ad hoc basis naar aanleiding van bepaalde
evenementen, bijvoorbeeld een 3-tal keer per jaar. Er kan echter ook bekeken worden of het
niet nuttig is dit overleg (gedeeltelijk) structureel te verankeren, bijvoorbeeld door één vast
overlegmoment op jaarbasis te voorzien.

8.3 Actiepunten
Het initiatief tot overleg wordt best genomen door de horecacoach in samenspraak met het
centrummanagement. De inbreng van de participatieambtenaar kan daarbij nuttig zijn om
relevante partners rond de tafel te krijgen. Ook binnen dit overleg is een goede opvolging van
de afspraken noodzakelijk.

Actiepunt
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overlegorgaan
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Hoofdstuk 9: Communicatie
9.1 Beleidsvisie
Een duidelijke communicatie voorkomt veel problemen en misverstanden. Dat beperkt zich niet
tot de communicatie tussen stad en horeca. Ook de communicatie over horecagerelateerde
materies tussen de stadsdiensten onderling kan nog worden geoptimaliseerd. Aandacht moet
verder gaan naar hoe de horeca zelf communiceert als onderdeel van ‘het merk Sint-Niklaas’.
Belangrijk is dat voor dit alles de meest efficiënte kanalen worden gebruikt

9.2 Analyse
Horeca raakt aan veel stadsdiensten. De informatie over de horeca stroomt echter niet vlot door
tussen stadsdiensten wat kan leiden tot misverstanden en frustratie.
De communicatie tussen stad en horeca moet eveneens worden geoptimaliseerd. Uitbaters
vinden dat de stad zich teveel beperkt tot de ‘klassieke’ communicatiemiddelen. Met name de
mogelijkheden van sociale media als Facebook en Twitter worden onderbenut.
De bevolking en de horeca van Sint-Niklaas worden geconfronteerd met een veelheid aan
boodschappen via diverse kanalen. Elke dienst, instantie, organisatie,… communiceert echter te
veel vanuit zijn eigen eiland wat de duidelijkheid en de efficiëntie van de communicatie niet
ten goede komt.
De horeca beleeft moeilijke tijden maar het is niet allemaal kommer en kwel. Daarom is het
belangrijk dat succesverhalen in de sector aandacht krijgen. Ze kunnen andere ondernemers en
kandidaat-starters inspireren/stimuleren. Ze werken imagoversterkend voor de horeca als
sector,

9.3 Actiepunten
9.3.1 Interne communicatie tussen stadsdiensten over horeca verbeteren
Om de communicatie binnen de stad over de horeca te verbeteren zijn goede basisgegevens
noodzakelijk die voor alle stadsdiensten toegankelijk zijn. Deze visie past perfect binnen het
mid-office concept dat we binnen het dienstverleningsproject hebben opgestart: een centrale
gedeelde database met de essentiële, gedeelde informatie.
Deze database kan uitgebreid worden met activiteitgerelateerde gegevens, zoals oppervlakte,
terras, informatie rond vergunningen en attesten, facebook- en twitteradressen,…
Actiepunt
werken aan de
interne
communicatie
tussen
stadsdiensten over
de horeca
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dienst toerisme
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9.3.2 .Communicatie tussen stad en horeca verbeteren
Bij de communicatie moet de stad meer gebruik maken van de mogelijkheden die de sociale
media bieden. Daarbij moet worden gestreefd naar een goede communicatiemix, waarbij steeds
wordt nagegaan welke kanalen het meest aangewezen zijn om een boodschap naar de horeca
te verspreiden.
Actiepunt
keuze kanalen
om
boodschappen
naar horeca te
verspreiden

Trekker
stedelijke dienst
communicatiedienst

Overige actoren
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horecacoach
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M

nihil

9.3.3 Communicatie coördineren vanuit gemeenschappelijke visie op het merk SintNiklaas
Vanuit de werkgroep kwam zeer duidelijk de wens naar voor om communicatie en promotie te
voeren vanuit een duidelijke en geïntegreerde visie. Als voorbeeld werd verwezen naar de
citymarketing van de stad Antwerpen. Naar analogie hiermee is het wenselijk dat er gewerkt
wordt aan een geïntegreerde en uniforme marketing en communicatie met een duidelijke visie
op datgene waarvoor Sint-Niklaas als merk staat. Hierbij moet ook vertrokken worden vanuit de
fierheid over de eigen stad. Wanneer de communicatie op een dergelijke manier vorm kan
gegeven worden naar inwoners en (potentiële) bezoekers van Sint-Niklaas, dan komt dit ook ten
goede aan de horeca.
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Actiepunt
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9.3.4 Delen van succesverhalen
Lokale succesverhalen kunnen een sterke vorm van communicatie zijn om anderen te
inspireren. Dergelijke succesverhalen geven ideeën aan andere horecaondernemers of sporen
hen aan om bepaalde initiatieven te nemen. Deze succesverhalen kunnen op verschillende
manieren gedeeld worden. De sociale media bieden hier alvast veel mogelijkheden.
Actiepunt
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Hoofdstuk 10: Laden en Lossen
10.1 Beleidsvisie
Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt die discussies door verschillende
interpretaties tussen horeca-uitbaters en politie voorkomen.

10.2 Analyse
Veel uitbaters kunnen moeilijk of niet parkeren voor de deur. Dat geldt ook voor leveranciers.
Toch is het noodzakelijk dat goederen worden geleverd. Er ontstaat vaak discussie met de
politie die nu eens tolereert en dan weer sanctioneert. Anderzijds mogen horeca-uitbaters en
leveranciers geen misbruik maken van de situatie om het verkeer te hinderen of ongeoorloofd
te parkeren.

10.3 Actiepunten
Er moet worden bekeken op een ‘case by case’ basis hoe hieraan tegemoet kan worden
gekomen.

Actiepunt
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Hoofdstuk 11: Starters beter begeleiden en oriënteren
11.1 Beleidsvisie
Sint-Niklaas kent veel rotatie in haar horecazaken. Het heeft zowel een opvallend hoge
oprichtingsratio als hoge stopzettingsratio (telkens tweede meeste van de Vlaamse
centrumsteden9). Dit betekent dat er jaarlijks heel wat zaken bijkomen maar ook weer
verdwijnen. Daarom is het belangrijk om starters goed te begeleiden

11.2 Analyse
Starters moeten weten waaraan ze moeten voldoen vooraleer ze van start kunnen gaan.
Horecazaken moeten net als andere ondernemingen voldoen aan een aantal algemene
reglementen die voor het hele land van toepassing zijn (een zichtrekening openen, zich
inschrijven bij de KruispuntBank van Ondernemingen, voedselveiligheid, geluidsnormen,...) .
Voor de informatie daarover worden starters gedocumenteerd met de publicatie van Horeca
Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Steden en gemeenten.
Daarnaast gelden ook een aantal specifiek Sint-Niklase voorwaarden waaraan moet worden
voldaan.
Starters moeten bijvoorbeeld nagaan of het pand waarin ze hun activiteit willen starten over de
nodige stedenbouwkundige vergunning beschikt. Indien een (gedeeltelijke)
bestemmingswijziging van de functie van een pand naar horeca, moet dit worden aangevraagd.
Het duurt 75 dagen vooraleer er al dan niet een toelating komt. De aanvraag tot
functiewijziging blijft een belangrijk beleidsinstrument om clustering te bevorderen of
verspreiding in te perken. De potentiële ondernemer wordt hierover best proactief
geïnformeerd.
Het begeleiden van starters moet zich situeren op twee vlakken. Niet alleen de technische
aspecten en de administratieve afhandeling zijn daarbij van belang. Ook de keuze van het type
van zaak verdient aandacht.

11.3 Actiepunten
11.3.1 Administratieve begeleiding starters10
Een (digitale) brochure moet een overzicht bieden van de lokale reglementen, taksen en
tarieven. Onderwerpen als bestemmingswijziging van panden, terrassenreglement,
afvalophaling en politiereglement moeten daarin in detail worden toegelicht.

9
10

zie cijfers FOD Economie in SWOT in bijlage 1
zie hierboven Hoofdstuk 3: Regelgeving 5. Regelgeving opstart nieuwe zaken.
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De digitale brochure, gemakkelijk te updaten, wordt bij elke aanvraag op maat van het type van
zaak geprint en overhandigd. Met al deze informatie kan de kandidaat-uitbater dan zijn dossier
samenstellen om in te dienen bij het horecaloket.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Geen enkele zaak is hip of springt er op één of andere manier uit.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starters contacteren nog voor ze hun plannen concreet hebben gemaakt, kan veel problemen
voorkomen. Daarom is het nuttig om samen te werken met opleidingscentra zoals Syntra. In
Syntra worden onder meer de opleidingen aspirant-sommelier, barista, restauranthouder,
traiteur-banketaannemer en uitbater snack-tearoom georganiseerd. Er kan contact worden
genomen om nog tijdens het najaar van elk opleidingsprogramma een toelichtingsessie over de
mogelijkheden in Sint-Niklaas in te lassen. Het is belangrijk om er vrij vroeg bij te zijn om
cursisten die nog op zoek zijn naar een locatie voor hun plannen te helpen en zo mogelijk te
sturen.
In Syntra bijvoorbeeld worden ook regelmatig infosessies over horeca-activiteiten
georganiseerd. Ook hier kan een korte toelichting worden gegeven of een brochure verspreid.
Verder is het aangewezen om ook eigenaars van horeca- en winkelpanden informatie te
bezorgen die hen moet toelaten de slaagkansen van kandidaat-starters in te schatten.
Actiepunt
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11.3.2 Oriëntering starters11
Een nieuwe zaak beginnen in een segment waar nog vraag naar bestaat, levert meer
slaagkansen op dan een zoveelste zaak die zich niet onderscheidt van het bestaande aanbod. In
de enquêtes die aan dit horecabeleidsplan vooraf gingen, kwamen al een aantal opportuniteiten
naar voor, zoals de vraag naar meer vegetarische en biologische restaurants en
kindvriendelijkheid.
Het is aangewezen ook de relevante stedelijke adviesraden hierbij te betrekken. Via een
bevraging hun leden-verenigingen kunnen specifieke verwachtingen voor deze doelgroepen in
kaart worden gebracht. Hierbij kan de vraagstelling veel gerichter gebeuren dan bij de
algemene enquête bij de voorbereiding van dit horecabeleidsplan.
Actiepunt
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Hoofdstuk 12: nieuwe zaken aantrekken en diversiteit
bevorderen
12.1 Beleidsvisie
Cijfers van de FOD Economie leren dat Sint-Niklaas met 1 horecazaak per 237 inwoners de
laagste concentratie aan horecazaken van alle centrumsteden in Vlaanderen heeft.12 Dat
betekent dat er nog ruimte is voor nieuwe horecazaken. Het beleid moet erop zijn gericht om
het type zaken aan te trekken waaraan in Sint-Niklaas nood bestaat. Uit de enquêtes bij de
voorbereiding van dit horecabeleidsplan blijkt dat een aantal segmenten van de horeca nog
versterking kunnen gebruiken.
Daarnaast kreeg Sint-Niklaas het label ‘Kindvriendelijke stad’ toegekend. Dat weerspiegelt zich
echter nog onvoldoende in de horeca. Een kindvriendelijke horeca is niet alleen belangrijk voor
de kinderen. Het is een belangrijk element om wonen in de stadskern aantrekkelijk te houden
voor jonge gezinnen.

12

zie SWOT in bijlage 1
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12.2 Analyse
Uit de enquêtes voorafgaand aan dit horecabeleidsplan kwamen een aantal tekorten in het
horeca-aanbod naar voor:
 43% van de inwoners vindt dat Sint-Niklaas te weinig nieuwe, trendy zaken heeft . Bij de
uitbaters is dit zelfs 63%.
 41% van de inwoners ervaart dat Sint-Niklaas te weinig gastronomische restaurants heeft.
Bij de uitbaters is dit 59%.
 Vergelijkbare percentages zien we ook bij de biologische en/ of vegetarische
eetgelegenheden met respectievelijk 63% en 53%.
 37% van de bevolking ervaart een tekort aan uitgaansmogelijkheden en 48% van de
uitbaters.
 Meer dan een derde (38% bevolking en 35% uitbaters) mist kindvriendelijke zaken.
 Ook zaken die zich focussen op schoolgaande jeugd en jongeren, dertigers-veertigers en 50plussers zijn er nog mogelijkheden.
Bijzondere aandacht moet gaan naar meer kindvriendelijke horeca als onderdeel van ‘SintNiklaas kindvriendelijke stad’. Een bevraging naar de verwachtingen van het doelpubliek, jonge
ouders maar ook grootouders en kinderen zelf, is aan de orde. Er moet worden gekeken naar
ondersteuning om kindvriendelijke ingrepen of voorzieningen in de horeca te stimuleren. De
‘Inspiratiegids voor een kindvriendelijke horecazaak’ in 2013 uitgegeven door Horeca
Vlaanderen13 geeft de richting aan: “Een kindvriendelijke zaak hoeft geen kindgerichte of
kinderachtige zaak te zijn, maar wel een zaak die kinderen en gezinnen op een prettige manier
kan verwelkomen en voorzieningen op maat biedt. Kindvriendelijkheid is een ingesteldheid die
maakt dat iedereen zich welkom voelt, kinderen en jongeren inclusief” (Danny Van Assche,
afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen) .

12.3 Actiepunten
De stad moet de resultaten van de bevraging bij bevolking en horeca-uitbaters niet alleen aan
kandidaat-starters maar zeker ook aan ervaren horeca-uitbaters of gevestigde waarden in de
sector bezorgen.
Er moet in Sint-Niklaas een klimaat worden gecreëerd waarin ondernemers die willen
investeren in trendy en vegetarisch/biologische, ervaren dat Sint-Niklaas de ‘place to be’ is met
potentieel. Samenwerking met andere stedelijke diensten om Sint-Niklaas te profileren als
duurzame stad maakt hiervan deel uit.

13

zie bijlage 5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------“Doorgaans wordt in centrumgebied de horeca een omvang van ca. 15 à 20% van het
detailhandelsaanbod toebedeeld. Dit betekent voor Sint-Niklaas een bijkomende
uitbreidingsruimte voor horeca van ca. 2.000 à 2.500m² winkelverkoopvloeroppervlak (wvo).”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hoofdstuk 13: Ruimtelijke clustering
13.1 Beleidsvisie
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Sint-Niklaas wordt een kernwinkelgebied
afgebakend. Dat omvat de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein, het Onze-Lieve-Vrouwplein,
Houtbriel, Nieuwstraat, Plezantstraat, Stationsstraat, Regentieplein in relatie tot de omgeving
van het Stationsplein, Hendrik Heymanplein, Kokkelbeekstraat en Ankerstraat.
Specifiek voor de horeca wordt in het kernwinkelgebied enerzijds een ruimtelijke clustering
nagestreefd nabij rustpunten of verblijfsgebieden in het winkelcircuit (pleinen, kruispunten,
groenzones, …) en anderzijds een verspreide aanwezigheid in de winkelstraten.
Dit moet de diversificatie van het aanbod en de levendigheid van het centrum ten goede
komen. Daarbij moet voldoende aandacht besteed worden aan de verenigbaarheid van
horecazaken met de woonfunctie en de winkelfunctie in het centrum.
De Grote Markt vormt, als ontmoetings- en evenementenplein, de ruimtelijke focus voor de
horeca. Andere belangrijke zones van ruimtelijke clustering vormen de Houtbriel, het SintNicolaasplein en het Stationsplein.
------------------------------------------------------------------------------------------------------“De horecazaken in Sint-Niklaas zitten geconcentreerd. Dat is een goede zaak. Het voorkomt
overlast naar buren toe en door het verloop van klanten.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.2 Analyse
De horecazaken in het centrum van Sint-Niklaas zitten geclusterd rond de Grote Markt, SintNicolaasplein, Houtbriel, Stationsplein en Regentieplein. Dit biedt voordelen zowel qua
mobiliteit, het bestrijden van overlast, het plegen van overleg als het organiseren van
gemeenschappelijke initiatieven.

13.3 Actiepunten
Naar analogie met de ondersteuning van het handelsapparaat is het aangewezen om nieuwe
aanvragers te stimuleren binnen het kernwinkelgebied te openen. Het versterken van de
clustering van horecazaken is daarbij het streefdoel, waarbij het invullen van bestaande lege
panden daarbij de voorkeur geniet. De versterking van de Nieuwstraat als horecastraat biedt
kansen.
Tegelijk wordt de vestiging van horecazaken met een bovenlokale uitstraling en een hoger
potentieel tot overlast ontraden in de stedelijke wijken buiten het kernwinkelgebied. Ook
nieuwe vestigingen van deze aard in de zone N70 moet worden tegengegaan.

horecabeleidsplan
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Actiepunt
gedetailleerd plan
met afbakening
kernwinkelgebied
opmaken als
illustratiemateriaal
bij aanvragen
onderzoek naar
stimuli voor
vestiging van
horecazaken in
kernwinkelgebied
(inclusief
Nieuwstraat)
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Trekker

Overige actoren

horecacoach

dienst
stedenbouw

horecacoach
dienst economie

Termijn

dienst
stedenbouw
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nihil

100.000
euro
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premies
20162017
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Hoofdstuk 14: deelgemeenten
14.1 Beleidsvisie
Niet alleen de horeca van het stadscentrum speelt een belangrijke rol in het sociale leven. In
de deelgemeenten en de buitenwijken functioneren horecazaken vaak als bindweefsel binnen
een lokale gemeenschap. Ze vormen een ontmoetingsplaats voor individuen maar ook voor
leden van culturele en sportieve verenigingen. Kwalitatieve horecazaken zijn dan ook essentieel
om het karakter van de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken te vrijwaren.
De meeste maatregelen in dit horecaplan gelden ook voor de horeca in de deelgemeenten. Naar
analogie met de stadskern zal bijzondere aandacht gaan naar de mogelijkheden tot
(kern)versterkende samenwerking in de dorpskernen.

horecabeleidsplan
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14.2 Analyse
De opportuniteiten en bedreigingen in de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken
kunnen verschillen van die van de stadskern. Ze verdienen dan ook een aparte benadering.

14.3 Actiepunten
Het is belangrijk zicht te krijgen op de gemeenschappelijke belangen van de horeca in de
dorpskernen. Om te beginnen moet in kaart worden gebracht welke horecazaken door hun
ligging in aanmerking komen voor dorpskernversterkende initiatieven.
De horecacoach zal een overleg opstarten waarbij jaarlijks of indien nodig halfjaarlijks de
situatie in elk van de deelgemeenten wordt geëvalueerd en initiatieven kunnen worden
ontwikkeld.
Tijdens de eerste overlegmomenten zullen vooral de noden worden geïnventariseerd met de
bedoeling vanuit de stad mee naar een oplossing te zoeken. In tweede instantie is het ook de
bedoeling om voor de horecazaken gemeenschappelijke opportuniteiten te bekijken en eigen
initiatieven te stimuleren.
Actiepunt

Trekker

Overige actoren

inventariseren
mogelijkheden
tot clustering
horeca in
Sinaai

horecacoach

dienst ruimtelijke ordening

K

K

nihil

inventariseren
mogelijkheden
tot clustering
horeca in
Nieuwkerken

horecacoach

dienst ruimtelijke ordening

K

K

nihil

inventariseren
mogelijkheden
tot clustering
horeca in
Sinaai

horecacoach

dienst ruimtelijke ordening

K

K

nihil

opstarten
horecaoverleg
Sinaai

horecacoach

horeca-uitbaters Sinaai

M

M

nihil
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opstarten
horecaoverleg
Nieuwkerken

horecacoach

opstarten
horecaoverleg
Belsele

horecacoach
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horeca-uitbaters
Nieuwkerken

horeca-uitbaters Belsele
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Bijlagen
Bijlage 1: SWOT

SWOT-analyse horecabeleidsplan Sint-Niklaas

We gebruiken de SWOT-analyse als raamwerk om de bevindingen (uit het onderzoek, uit
gesprekken) te ordenen.
Een SWOT-analyse bestaat uit een interne en een externe analyse:


Interne analyse
We analyseren de kenmerken van de horeca en het stadsbestuur. We gaan hierbij op
zoek naar hun sterktes en zwaktes.

Externe analyse
We analyseren de omgeving van de horeca in Sint-Niklaas. We onderzoeken aan welke
ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden zij onderhevig zijn. We gaan dus op zoek
naar kansen en bedreigingen.


De SWOT-analyse is gebaseerd en vloeit voort uit de resultaten van de verschillende
onderzoeken en analyses:
- Het onderzoek bij inwoners van Sint-Niklaas
- Het onderzoek bij de zaakvoerders van de horeca in Sint-Niklaas
- De diepte-interviews met experten
-

Het onderzoek aan de hand van officiële statistieken
De stadsmonitor 2014 (uitgave Agentschap Binnenlands Bestuur)

Het is een uitgebreide strategische analyse van het horecabeleid in Sint-Niklaas op basis van de
verschillende onderzoeken.
We staven alles aan de hand van concrete resultaten uit de verschillende onderzoeken. Af en
toe vind je tekst in italic tussen aanhalingstekens. Dit zijn citaten uit de individuele interviews.

horecabeleidsplan
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Interne analyse (sterktes en zwaktes)
Aanbod en diversiteit in het aanbod horecazaken
Aantal
inwoners per
horecazaak
116
116
151
156
157
167
170
181
189
198
200
205
237

1.Oostende
2.Brugge
3.Kortrijk
4.Leuven
5.Gent
6.Hasselt
7.Antwerpen
8.Turnhout
9.Roeselare
10.Genk
11.Mechelen
12.Aalst
13.Sint-Niklaas
Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea

Sint-Niklaas heeft de laagste concentratie horecazaken van alle centrumsteden. Slechts één
zaak per 237 inwoners.

Hotels
Vakantieverblijven
Kampeerterreinen
Overige accommodatie
Restaurants

2013
Sint-Niklaas
7
2,3%
1
0,3%
0
0,0%
0
0,0%
178
57,2%

Volledige bediening

87

Beperkte bediening

89

Voorlopig onbekend

2

Catering
Drinkgelegenheden

29
96

Cafés en bars

92

Discotheken

3

Andere

1

Voorlopig onbekend

0

Totaal
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311

9,3%
30,9%

100%
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Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea

Brugge
Turnhout
Hasselt
Genk
Leuven
Oostende
Antwerpen
Mechelen
Sint-Niklaas
Gent
Kortrijk
Roeselare
Aalst

Restaurants /
drankgelegenheden
2,51
2,49
2,45
2,40
2,26
2,03
1,98
1,94
1,85
1,61
1,50
1,35
1,21

Verhouding
volledig / beperkt
Brugge
Oostende
Roeselare
Antwerpen
Leuven
Gent
Hasselt
Kortrijk
Mechelen
Sint-Niklaas
Aalst
Genk
Turnhout

1,71
1,55
1,30
1,14
1,13
1,13
1,12
1,11
1,09
0,98
0,91
0,91
0,75

Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea

Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea

Sint-Niklaas telt 311 ondernemingen in de horecasector waarvan een meerderheid een
restaurant is. Zes op tien zaken is een restaurant, drie op tien een eetgelegenheid. Ook in de
andere centrumsteden is dit het geval. De verhouding is 1,85. Hiermee ligt Sint-Niklaas in de
middenmoot van de centrumsteden.
Binnen de restaurants zijn er meer restaurants met beperkte bediening dan met volledige
bediening (verhouding minder dan één). Enkel in Aalst, Genk en Turnhout is die verhouding nog
groter.

Oprichtings-ratio
1.Antwerpen
2.Sint-Niklaas
3.Genk
4.Mechelen
5.Turnhout
6.Kortrijk
7.Hasselt
8.Gent
9.Aalst

horecabeleidsplan

12,5%
11,7%
11,4%
10,8%
10,0%
9,8%
9,5%
9,4%
9,1%

10.Oostende
11.Leuven
12.Roeselare
13.Brugge

8,7%
8,6%
7,6%
7,2%

Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea

Stopzettings-ratio
1.Leuven
2.Brugge
3.Gent
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4.Hasselt
5.Mechelen
6.Roeselare
7.Oostende
8.Kortrijk
9.Antwerpen
10.Aalst
11.Genk
12.Sint-Niklaas
13.Turnhout

9,4%
9,6%
9,8%
10,7%
10,8%
11,3%
11,8%
11,9%
12,3%
12,9%

Bron: FOD Economie – ADSEI
Bewerking door Guidea
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Sint-Niklaas kent veel rotatie in haar horecazaken. Het heeft zowel een hoge oprichtingsratio
als hoge stopzettingsratio. Dit betekent dat er jaarlijks heel wat zaken bijkomen maar ook weer
verdwijnen.
Sterktes en zwaktes horeca-aanbod
Sterktes


Zwaktes

Algemeen horeca-aanbod
Uit de stadsmonitor halen we dat een
meerderheid (83%) tevreden is over
het horeca-aanbod. Echter, SintNiklaas scoort hier lager dan de andere
centrumsteden.





Zie hierboven



Gezellige horeca


“ Geen enkele zaak is hip of springt er op
één of andere manier uit.”

Aantrekkelijke horeca
62% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas voldoende
aantrekkelijke horeca heeft. 15% gaat
niet akkoord. Bij de uitbaters gaat 56%
akkoord.

Professionaliteit





standvastigheid en verankering.”

horecabeleidsplan

Weinig gastenverblijven en bed &
breakfasts
53% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas te weinig
gastenverblijven en bed & breakfasts
heeft. Bij de uitbaters is dit 54%.

kennis van zaken, professioneel, lokale
gebondenheid van de uitbaters, waardoor

Ruimtelijke clustering

Weinig gastronomische restaurants
41% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas te weinig
gastronomische restaurants heeft. Bij
de uitbaters is dit 59%.

“Troeven van de horeca: uitbaters met



Weinig nieuwe, trendy zaken
43% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas te weinig
nieuwe, trendy zaken heeft . Bij de
uitbaters is dit 63%.

Gezelligheid is één van de top drie
redenen waarom inwoners Sint-Niklaas
verkiezen boven een andere gemeente
om iets te eten of te drinken.



Hoge rotatie: veel oprichtingen en
stopzettingen
Zie hierboven

58% van de inwoners en 62% van de
uitbaters van Sint-Niklaas vindt dat
Sint-Niklaas een gezellige horeca
heeft.



Lage concentratie aan horecazaken per
inwoner



Weinig biologische en/ of vegetarische
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eetgelegenheden

“De horecazaken in Sint-Niklaas zitten
geconcentreerd. Dat is een goede zaak.

63% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas te weinig
biologische en vegetarische
eetgelegenheden heeft.
heeft. Bij de uitbaters is dit 53%.

Het voorkomt overlast naar buren toe.”

“Clustering versterkt de horecazaken.”
“De Grote Markt vormt als ontmoetingsen evenementenplein de ruimtelijk focus
voor de horeca. Andere belangrijke zones
van ruimtelijke clustering vormen de
Houtbriel, het Sint-Nicolaasplein en het
Stationsplein.”








Slechts 37% van de inwoners van SintNiklaas vindt dat Sint-Niklaas

Aantrekkingskracht bij inwoners om in
Sint-Niklaas iets te eten voornamelijk
omwille van de ligging (geen auto
nodig, geen parkeerproblemen),
gezelligheid, prijs/ kwaliteit, de
aanwezigheid van vrienden en familie,
enkele specifieke zaken waar het
lekker is, voldoende aanbod en keuze,
het vertrouwd zijn en de stad SintNiklaas willen steunen.

Aantrekkingskracht bij inwoners om
iets te drinken voornamelijk omwille
van de ligging, de aanwezigheid van
vrienden en familie, de aanwezigheid
van gezellige zaken, het vertrouwd
zijn, voldoende keuze en aanbod, de
aantrekkelijke prijs/kwaliteit, de
combinatie met winkelen/bioscoop en
de bediening.
Voldoende drank – en
eetgelegenheden in diverse
prijsklassen
73% van de inwoners van Sint-Niklaas

horecabeleidsplan

Weinig uitgaansmogelijkheden

voldoende zaken heeft die ’s nachts
open zijn. 25% vindt van niet. 32%
uitbaters vindt dat er voldoende zaken
zijn die ’s nachts open zijn. Ook vindt
37% dat er te weinig
uitgaansmogelijkheden zijn. Bij
uitbaters is dit 48%.
Resultaten van de stadsmonitor leren
dat Sint-Niklaas, na Turhout en
Mechelen de laagste tevredenheid kent
over haar uitgaansmogelijkheden
(Stadsmonitor 2014)

“Vroeger had je hier een bruisend
nachtleven. Nu komen jongeren niet
meer buiten.”



Weinig kindvriendelijke zaken
38% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas te weinig
kindvriendelijke zaken heeft . Bij de
uitbaters is dit 35%. Ook uit de
stadsmonitor leren we de tevredenheid
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over de kindvriendelijkheid van horeca
lager is dan de andere centrumsteden.

gaat akkoord met de uitspraak ‘SintNiklaas heeft voldoende
eetgelegenheden in diverse

“We hebben door de inspanningen van

prijsklassen.’ Bij uitbaters is dit 82%.
72% van alle inwoners gaat akkoord

ons beleid het label van ‘kindvriendelijke
stad’ gekregen. Ik zou dit gematched

met de uitspraak ‘er zijn voldoende
drankgelegenheden in diverse

willen zien door de privésector. Daar ligt
nog goud te rapen. De horeca doet daar

prijsklassen.’ Bij de uitbaters is dit
79%.



Voldoende eetgelegenheden met
verschillende types keuken

niets mee. Die is kindonvriendelijk.”



45% van de horeca-uitbaters vindt dat
er te veel snackbars zijn in SintNiklaas, 55% vindt dat er voldoende
zijn. Onder inwoners is dit slechts 14%.
76% onder hen vindt dat er voldoende
zijn.

69% van alle inwoners gaat akkoord
met de uitspraak ‘Sint-Niklaas heeft
voldoende eetgelegenheden met
verschillende types keuken.’ Bij
uitbaters is dit 71%.



Voldoende drankgelegenheden met
een divers aanbod

met de uitspraak ‘Sint-Niklaas heeft
voldoende drankgelegenheden met
een divers aanbod.’ Bij uitbaters is dit
65%.
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Ruimte voor meer zaken voor 50plussers
Hoewel 64% van de inwoners en 70%
van de uitbaters vindt dat er voldoende
zaken zijn voor 50-plussers, is er toch
30% inwoners die aangeven dat er te
weinig zaken zijn voor 50-plussers.
19% uitbaters vindt dat er voor deze
doelgroep te weinig zaken zijn.

Voldoende hotels en zakenhotels
65% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas voldoende
hotels en zakenhotels heeft. 70%
uitbaters vindt dat er voldoende hotels
zijn, 73% vindt dat er voldoende
zakenhotels zijn. Uit de stadsmonitor
leren we dat Sint-Niklaas minder dan

Ruimte voor meer zaken voor
schoolgaande jeugd en jongeren
Respectievelijk 31% en 29% van de
inwoners van Sint-Niklaas vindt dat
Sint-Niklaas te weinig zaken voor
schoolgaande jeugd en jongeren heeft .
Bij de uitbaters is dit respectievelijk
30% en 32%.

77% van alle inwoners gaat akkoord



Te veel snackbars volgens uitbaters



Ruimte voor meer zaken voor 30- en
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één overnachting per inwoner telt.

40- ers

Voldoende zaken met een terras

Hoewel ook hier 70% van de inwoners
en 58% van de uitbaters vindt dat er
voldoende zaken zijn voor 30- en 40ers geeft 26% van de inwoners en 36%
van de uitbaters aan dat er zaken te
weinig zijn voor deze doelgroep.

74% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas voldoende zaken
met een terras heeft . Bij de uitbaters
is dit 75%.



Voldoende brasseries en tavernes
80% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat Sint-Niklaas voldoende
brasseries en tavernes heeft . Bij de
uitbaters is dit 77%.

horecabeleidsplan
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Populaire horecabuurten






Populaire buurten om een snack te eten in Sint-Niklaas zijn de Grote markt (36%), de
Stationsstraat (26%) en buiten de kern (13%).
Buurten waar inwoners meestal op restaurant gaan zijn de Grote Markt (32%), buiten de
kern (31%) en de Houtbriel (13%).
Als inwoners iets gaan drinken in een horecazaak gebeurt dit meestal op de Grote Markt
(38%), de Stationsstraat (16%), de Houtbriel (13%), het Sint-Nicolaasplein (11%) en
buiten de kern (12%).
Uitgaan doen inwoners dan weer het meest buiten de kern (38%), op de Grote Markt
(24%), in de Stationsstraat (13%) en op het Sint-Nicolaasplein (12%).

horecabeleidsplan
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Aantrekkingskracht Sint-Niklaas


47% van de inwoners van Sint-Niklaas gaat minstens één keer per week winkelen. 34%
gaat minstens één keer per week winkelen in Sint-Niklaas centrum en en 21% doet dit
minstens één keer per week in Waasland Shopping Center.



37% van de inwoners gaat minstens één keer per week iets drinken in een horecazaak.
29% gaat minstens één keer per week iets drinken in horeca in Sint-Niklaas.



22% van de inwoners gaat minstens één keer per week iets eten in een horecazaak. 15%
gaat minstens één keer per week iets eten in een horecazaak in Sint-Niklaas.



21% van de inwoners gaat minstens één keer per week uit. 14% gaat minstens één keer
per week uit in Sint- Niklaas.



De belangrijkste redenen om te kiezen voor Sint-Niklaas om iets te eten eerder dan een
andere stad/ gemeente:
Belangrijkste reden om te kiezen voor Sint-Niklaas om iets te eten

Aantal keer genoemd

Ligging

194
Dichtbij,
gemakkelijk
te bereiken

148

Geen wagen
nodig

46

Gezelligheid

39

Goede prijs/ kwaliteit

36

Vrienden, familie komen er ook

34

Specifieke zaken waar het lekker is

25

Voldoende aanbod en keuze

20

Vertrouwd, gekend

19

Sint-Niklaas is mijn stad, ik wil mijn stad steunen

15

Goede bediening

11

combinatie met andere activiteiten, evenementen, shopping

7

Rustig

6

Parkeergelegenheid

5

Proper

4
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De belangrijkste redenen om te kiezen voor Sint-Niklaas om iets te drinken eerder dan
een andere stad/ of gemeente:
Belangrijkste reden om te kiezen voor Sint-Niklaas om iets te drinken

Aantal keer genoemd

Ligging

164
Dichtbij

94

Geen wagen nodig, geen parkeerproblemen

40

Gemakkelijk te bereiken

21

Goede ligging

9

Vrienden komen hier ook

63

Gezellige zaken

53

Vertrouwd en gekend

21

Mooi aanbod, voldoende keuze

21

Aantrekkelijke prijs/ kwaliteit

17

Combinatie

16
Combinatie met winkelen mogelijk

12

Combinatie met bioskoop, evenementen



4

Snelle, vriendelijke bediening

12

Enkele specifieke zaken

10

Proper

6

Sint- Niklaas is mijn thuisstad

6

Toevallig

5

Rustig

2

De belangrijkste reden om te kiezen voor horeca in een andere stad dan Sint-Niklaas is:

Belangrijkste reden om te kiezen voor horeca in een andere stad

Aantal keer genoemd

Gezelligheid (historisch kader ontbreekt, weinig groen, meer straatanimatie, sfeer ontbreekt, markt te groot)

66

Diversiteit en innovatie ontbreekt ( meer afwisseling, groter aanbod, gebrek aan gastronomie/cocktailbar/wereldkeuken)

62

Gekoppeld aan bezoek andere stad (toeristisch bezoek, evenementen, cultuur, bioscoop, winkelen, familiebezoek)

22

Dynamisme, bruisende, vernieuwdende ontbreekt

18

Meer uitgaansbuurten, beter nachtleven

11

Prijs

6

Veiligheid

5

Parkeerproblemen

4

Autovrij

3

Betere kwaliteit

1



Welke steden verkiest men dan?

Welke steden Aantal keer genoemd
Antwerpen

71

Gent

48

Brussel

7

Lokeren

3

Brugge

3

Temse

2

Mechelen

2

Beveren

1

Kortrijk

1

Leuven

1
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Horeca als groep
Sterktes en zwaktes horeca als groep
Sterktes

Zwaktes


Niet iedereen overtuigd dat er
voldoende onderling overleg is
Volgens 31% van de horeca-uitbaters
is er geen enkele vorm van overleg
tussen horeca-uitbaters. Volgens 39%
is dit er wel.



Weinig gezamenlijke initiatieven
Slechts 16% van de horeca-uitbaters
vindt dat er voldoende gezamenlijke
initiatieven worden genomen. 40%
vindt van niet.

“Horecazaken zijn geëvolueerd van
concurrenten naar collega’s. Je moet
samenwerken. Hoe meer je samenwerkt,
hoe meer je bekomt.”



De horeca treedt niet op als één blok
Slechts 38% van de horeca-uitbaters
vindt dat er een goede
verstandhouding is tussen
horecamensen onderling. 28% vindt
van niet.



Weinig tot geen overleg met andere
middenstand
Slechts 11% vindt dat er voldoende
overleg is met winkeliers en
detailhandel. 59% vindt van niet.
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Horeca kan zichzelf niet goed
promoten
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Slechts 20% van de uitbaters vindt dat
de horeca zich goed weet te promoten.
Onder inwoners is dit iets hoger, nl.
41%.
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De horeca en stadsbestuur
Sterktes en zwaktes relatie horeca-stadsbestuur
Sterktes
Zwaktes


Openheid bij de stad voor nieuwe
initiatieven



Weinig oog voor belangen horeca
54% van de horeca-uitbaters vindt dat
er onvoldoende oog is vanuit het
stadsbestuur voor de belangen van de
horeca. 52% vindt dat de stadsdiensten
de noden van horeca onvoldoende
begrijpen.

“Vijf jaar geleden was de stad er tegen
dat dingen werden georganiseerd. Dat is
de jongste jaren wel veranderd. Nu is er
terug de mogelijkheid om dat te doen.”

“Horeca ziet ons meestal als de boeman,
diegene aan wie ze taksen moeten
betalen.”

“Stedelijke diensten leven elk teveel
binnen hun eigen cocon.”

“Het horeca-overleg moet uitgroeien tot
een overleg waarbij de uitbaters voelen
dat ze iets te zeggen hebben, dat ze mee
aan het beleid kunnen schrijven.”


Onvoldoende openheid voor
initiatieven van horeca
34% van de horeca-uitbaters vindt dat
het stadsbestuur onvoldoende open
staat voor nieuwe initiatieven van de
horeca. Slechts 21% denkt het
tegendeel.



Meningen over overleg tussen stad en
horeca zijn verdeeld
33% van de horeca-uitbaters vindt dat
er voldoende overleg is tussen
stadsbestuur en de horeca . 26% vindt
het tegendeel. 48% voelt zich
onvoldoende betrokken bij
beleidsbeslissingen.
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Informatie-uitwisseling en
communicatie
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28% van de horeca-uitbaters vindt dat
er onvoldoende communicatie is van
het stadsbestuur naar de horeca.
Ook inwoners in het algemeen voelen
zich minder geïnformeerd. Slechts 55%
voelt zich voldoende geïnformeerd
over de activiteiten, de
dienstverlening, de initatieven en de
beslissingen in en door de stad. Enkel
de centrumstad Turnhout doet slechter
(Stadsmonitor 2014).



Wegwijs geraken in de stadsdiensten
Slechts 38% van de horeca-uitbaters
weet bij welke dienst hij terecht kan
met vragen. 25% weet niet waar hij
terecht kan. De algemene tevredenheid
van inwoners over de
loketvoorzieningen van de stad is ook
lager dan de meeste centrumsteden.
76% is hier tevreden over. Enkel
Antwerpen, Hasselt en Aalst doen
slechter (Stadsmonitor 2014).



Onvoldoende hulp bij vragen
34% van de horeca-uitbaters vindt dat
de stadsdiensten hen onvoldoende
helpen bij vragen.
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Regelgeving
Sterktes en zwaktes regelgeving
Sterktes

Zwaktes


Geen goede en duidelijke regelgeving
voor horeca
38% van de uitbaters vindt de
regelgeving voor de horeca niet goed.
30% van de uitbaters vindt de
regelgeving niet duidelijk. Slechts 31
vindt van wel.



Terrasreglementering
37% van de horeca-uitbaters vindt de
terrasreglementering niet goed. 27%
vindt die goed.



Taksen
Slechts 13% vindt dat de belastingen
aanvaardbaar zijn. 49% vindt het
tegendeel.

“Sint-Niklaas is een dure stad qua
vergunningen, nachtleven en terrassen.”



Nood aan informatie

“Vroeger bestond er een horecabrochure
met algemene info over zaken waarmee
ze in orde moesten zijn. Die is nu
verouderd en zou eigenlijk eens moeten
herschreven worden”

“Er mag meer aandacht gaan naar
startende horecaondernemingen”.

“ Een horeca-uitbater weet vaak niet
waaraan hij zich moet houden”
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Slechts 38% vindt dat het stadsbestuur
de regelgeving consequent toepast.
27% vindt het tegendeel.

“Er moet consequenter worden toegezien
op het naleven van reglementen. De
stedelijke diensten zouden zelf initiatief
moeten nemen als ze overtredingen
vaststellen. Ik bel soms als ik dingen zie
maar speel niet graag voor klikspaan.”
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Relatie horeca – hulpdiensten
Sterktes en zwaktes relatie horeca-hulpdiensten
Sterktes
Zwaktes


Snelle tussenkomst van de
hulpdiensten
74% vindt dat de hulpdiensten snel
tussenkomen in geval van
moeilijkheden.
72% vindt dat de brandweer snel komt
na een oproep.
47% vindt dat de politie snel te hulp
schiet in geval van moeilijkheden.



Overleg kan beter
Slechts 46% vindt dat de brandweer
voldoende overlegt. 39% vindt dat
politie voldoende met hen overlegt en
33% vindt dat ambulancediensten
voldoende overleggen.

“De politie mag hier gerust meer
binnenkomen. Gewoon eens om te horen
of alles in orde is.”
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Externe analyse (Opportuniteiten en bedreigingen)
Aantrekkelijkheid van de stad Sint-Niklaas
Opportuniteiten en bedreigingen aantrekkelijkheid van de stad Sint-Niklaas
Opportuniteiten
Bedreigingen


Gemiddelde tevredenheid over de stad



68% van de inwoners van Sint-Niklaas
geeft een score van minstens zeven op
tien voor de algemene tevredenheid
over de stad. Bij uitbaters is dit 42%.
43% uitbaters geeft een score tussen
vier en zes op tien.
Deze trend wordt ook bevestigd in de
stadsmonitor. 65% van de inwoners
van Sint-Niklaas is tevreden over de
stad. Hiermee scoort Sint-Niklaas
minder goed dan gemiddeld (nl. 76%).
(Stadsmonitor 2014).



59% van de inwoners van Sint-Niklaas
vindt dat de stad met leegstand kampt.
Bij horeca-uitbaters is dit 34%.
Na Turnhout kent Sint-Niklaas de
grootste leegstand onder de
centrumsteden (Stadsmonitor 2014).



“Sint-Niklaas heeft de voordelen van een

biedt kansen.”




“De ligging in de driehoek Antwerpen-

daar iets gaan eten.”

Weinig fierheid over de eigen stad
Slechts 6 op 10 inwoners is fier over de
eigen stad. Enkel de centrumstad
Turnhout scoort lager (Stadsmonitor
2014)

Centrale ligging, die ook gevaren in
houdt

Gent – Brussel is aantrekkelijk. “Je bent
hier vlug in Antwerpen of Gent. In het
weekend gaan inwoners dan ook al vlug

Gezelligheid en aantrekkelijkheid
44% van de inwoners vindt dat SintNiklaas gezellig is. 40% vindt dat SintNiklaas aantrekkelijk is. 26% vindt dat
niet. Bij de uitbaters is drie op tien
overtuigd dat Sint-Niklaas een
gezellige stad en een aantrekkelijke
stad is. Bijna evenveel uitbaters vinden
het tegendeel.

Aanwezigheid van heel wat faciliteiten

grootstad en ook de faciliteiten maar niet
de nadelen. Alles is hier beloopbaar. Dat

Sommigen vinden dat de stad met
leegstand kampt



De stad mist dynamisme
Slechts 37% van de inwoners vindt dat
Sint-Niklaas een levendige en
bruisende stad is. Bij de uitbaters is dat
slechts 13%.

“Sint-Niklaas is niet zo’n bruisende stad.
Vroeger had je hier veel meer horeca. Er
moet iets gebeuren om de horeca en de
middenstand te laten heropleven. Zoals
horecabeleidsplan

gemeenteraad 27 november 2015

71

dat gebeurt in Beveren, Sint-Gillis-Waas
en Stekene.”



Netheid vooral een probleem volgens
inwoners
Slechts 44% van de inwoners vindt dat
Sint-Niklaas een propere stad is. 24%
vindt het tegendeel. Volgens uitbaters
is dit minder een probleem. 63% gaat
hier akkoord. De stadsmonitor leert dat
52% van de inwoners een positieve
indruk van de netheid in de stad heeft.
Dit is iets lager dan gemiddeld en lager
dan vorige metingen (Stadsmonitor
2014)



Sommigen voelen zich onveilig
21% van de inwoners en 28% van de
uitbaters vindt Sint-Niklaas een
onveilige stad. Respectievelijk 47% en
44% vindt het tegendeel. Op basis van
de stadsmonitor zien we dat het
onveiligheidsgevoel is gestegen. Iets
wat we ook zien in heel wat andere
centrumsteden (Stadsmonitor 2014).
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Evenementen
Opportuniteiten en bedreigingen evenementen
Opportuniteiten
Bedreigingen


Voldoende en diverse evenementen



Meer dan de helft van de inwoners
enuitbaters is ervan overtuigd dat er
een voldoende groot en divers aanbod
is aan evenementen (voldoende:

26% uitbaters voelt zich onvoldoende
gesteund om evenementen en
activiteiten te organiseren. Slechts
35% uitbaters voelt zich voldoende
ondersteund.

respectievelijk 65% en 59% akkoord –
divers: respectievelijk 59% en 54%).



Voldoende info over evenementen
Vijf à zes op tien vindt dat er
voldoende info is over haar
evenementen (respectievelijk 61% en
51%).



Evenementenbeleid

Gebrek aan ondersteuning vanuit de
stad

Weinig oog voor horeca
Slechts 34% van de uitbaters vindt dat
horeca voldoende kan meeprofiteren
van de evenementen en activiteiten.

“Er gebeurt veel in deze stad. Dan wordt
er wel door sommigen op mee gesurft
maar door de meesten wordt daar nog te
weinig extra uit gehaald.”

Ongeveer de helft van de inwoners en
uitbaters vindt dat er een goed
evenementenbeleid is in Sint-Niklaas
(51% van de inwoners en 45% van de
uitbaters).


Evenementen zijn goed te combineren
met een horecabezoek
75% van de inwoners en 66% van de
uitbaters vindt dat evenementen goed
te combineren zijn met een
horecabezoek.
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Combinatie horeca met cultuur, bioscoop
Opportuniteiten en bedreigingen combinatie horeca met cultuur, bioscoop
Opportuniteiten
Bedreigingen


Goede combinatie met culturele
activiteiten
71% van de inwoners en 61% van de
uitbaters vindt dat culturele
activiteiten goed te combineren zijn
met een horecabezoek.



Goede combinatie met bioscoopbezoek
70% van de inwoners en 56% van de
uitbaters vindt dat een bioscoopbezoek
goed te combineren is met een
horecabezoek
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Weinig samenwerking

“Winkels, cultuur, bioscoop en horeca
functioneren naast elkaar. Ze versterken
elkaar niet. Zo gaat iemand hier alleen
naar de film. Idem voor het museum of
winkelen. Het zou een avondje of een
namiddagje uit moeten zijn.”

“Het zou moeten kunnen dat de
schouwburg een folder uitgeeft met
daarin informatie over waar je vooraf en
achteraf terecht kan.”
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Toerisme
Opportuniteiten en bedreigingen toerisme
Opportuniteiten
Bedreigingen


Horeca is onvoldoende partner in
toerismebeleid. Weinig gezamenlijke
initiatieven.
Slechts 26% van de uitbaters vindt dat
de dienst toerisme de horecasector ziet
als een volwaardige partner in het
toerismebeleid. 34% vindt van niet.

“ Samenwerking horeca-toerisme moet
meer uitgewerkt worden.”



Niet iedereen overtuigd van de
aanwezigheid toeristische
bezienswaardigheden
De meningen over de aanwezigheid
van toeristische bezienswaardigheden
zijn verdeeld. Ongeveer vier op tien
(38% van de inwoners en 39% van de
uitbaters) vindt dat Sint-Niklaas
toeristische bezienswaardigheden
heeft. Drie op tien (31% en 25%) vindt
van niet.

“Ik weet niet of we toeristisch genoeg te
bieden hebben. Sint-Niklaas is geen
historische stad. Er is niet veel om mee
uit te pakken.”


Weinig promotie voor de toeristische
troeven
36% van de inwoners en 34% van de
uitbaters vindt dat Sint-Niklaas
voldoende promotie maakt voor haar
toeristische troeven. Bijna evenveel
(31% en 22%) vinden van niet.
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Winkelen
Opportuniteiten en bedreigingen winkelen
Opportuniteiten
Bedreigingen


Aantrekkelijke shopping in Waasland
Shopping
76% van de inwoners en 75% van de
uitbaters vindt dat Waasland Shopping
aantrekkelijke winkels heeft.



Shoppingmogelijkheden in het
centrum
Iets minder is men overtuigd van de
aantrekkelijkheid van de winkels in het
centrum. 47% van de inwoners en 42%
van de uitbaters vindt dat Sint-Niklaas
aantrekkelijke winkels heeft.



Winkelen in Waasland shopping is
goed te combineren met een
horecabezoek
81% van de inwoners en 72% van de
uitbaters vindt dat winkelen in
Waasland Shopping goed te
combineren is met een horecabezoek.





Heel wat uitbaters zijn niet overtuigd
dat shopping in Waasland Shopping te
combineren valt met een bezoek aan
het centrum.
49% van de uitbaters vindt dat
shoppen in Waasland Shopping Center
moeilijk te combineren is met een
bezoek aan het centrum, terwijl 30%
vindt van wel. Inwoners zijn meer
overtuigd dat beiden te combineren
vallen. 48% onder hen gaat akkoord,
terwijl 28% niet akkoord gaat.

“De horeca van de stadskern kan nog
meer inspelen op de massa volk die naar
het Waasland Shopping Center komt. De
handelaars van het centrum zouden
moeten maken dat de mensen eerst naar
het centrum komen en dan pas naar het
WaSC gaan.”

Winkelen in het centrum is goed te
combineren met een horecabezoek
71% van de inwoners en 72% van de
uitbaters vindt dat winkelen in het
centrum goed te combineren is met
een horecabezoek.
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Hinder bewoners
Opportuniteiten en bedreigingen hinder bewoners
Opportuniteiten
Bedreigingen


Weinig problemen tussen horeca en
inwoners
50% van de inwoners ondervindt geen
hinder door de horeca. 11% wel.
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Verkeer en mobiliteit
Opportuniteiten en bedreigingen verkeer en mobiliteit
Opportuniteiten
Bedreigingen


Goede signalisatie naar de parkings



69% van de inwoners vindt dat er een
goede signalisatie is naar de parkings.
Onder uitbaters is dit 67%.

Bereikbaarheid van het centrum
Slechts 36% van de inwoners vindt dat
het centrum vlot bereikbaar is. Onder
uitbaters is dit slechts 14%.

“De problematische mobiliteit houdt heel
wat mensen tegen om naar Sint-Niklaas
te komen.”



Mening over aantal parkeerplaatsen in
het centrum en buiten het centrum is
verdeeld
36% van de inwoners en 48% van de
uitbaters vindt dat er onvoldoende
parkeerplaatsen zijn in het centrum.
Respectievelijk 47% en 32% vindt het
tegendeel.
Over de parkeerplaatsen buiten het
centrum is men iets positiever. Maar
ook hier vindt 31% van de inwoners en
26% van de uitbaters dat er
onvoldoende parkeerplaatsen zijn
buiten het centrum. Respectievelijk
47% en 52% vindt het tegendeel.

“Er is geen probleem van parkeerplaatsen
maar iedereen blijft rondrijden om een
parkeerplaats te vinden zo dicht mogelijk
bij waar hij wil zijn in plaats van de
eerste te nemen die hij tegenkomt om
dan verder te voet te gaan.”
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Lijst met werkpunten
1. Nood aan meer uitgaansleven
2. Nood aan zaken gericht op specifieke doelgroepen: jeugd, jongeren,
kindvriendelijke zaken, biologische/ vegetarische zaken, gastronomische
zaken, zaken voor 30’ers en 40’ers, zaken voor 50’ers
3. Nood aan meer nieuwe, trendy concepten
4. Nood aan meer structureel overleg tussen horeca en stadsbestuur
5. Nood aan duidelijkheid waar te zijn bij vragen / zijn weg vinden in de
stadsdiensten / informatiedoorstroming
6. Nood aan hulp voor starters
7. Nood aan meer openheid en steun voor initiatieven van horeca
8. Nood aan optimalisatie terrasreglementering
9. Nood aan duidelijkheid inzake gemeentelijke reglementering voor horeca en
consequente toepassing
10. Nood aan meer samenwerking en organisatie binnen horeca
11. Nood aan meer promotie van de horeca
12. Nood aan ondersteuning van de stad voor evenementen
13. Nood aan meer synergie op vlak van evenementen
14. Nood aan meer synergie tussen horeca en toerisme
15. Een bezoek aan Waasland Shopping is moeilijk te combineren met een
bezoek aan het centrum
16. Nood aan meer overleg horeca met detailhandel
17. Mobiliteit in het centrum werkt negatief naar horeca toe
18. Leegstand werkt negatief naar horeca toe
19. Gebrek aan netheid werkt negatief naar horeca toe
20. Nood aan meer aandacht voor de deelgemeenten
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Bijlage 2: Eindrapport Gemeentelijke Benchmarking Idea Consult
Via een beperkte (!!) vingeroefening is er per type onderneming een (hypothetische) type
onderneming gedefinieerd en op basis van zes type belastingen voor elke gemeente berekend
hoeveel belastingen zouden moeten betaald worden. De belangrijkste aannames hierbij zijn:






Café: Het café heeft een oppervlakte van 80m² (waarvan 60m² gelagzaal) en een terras
van 20m². Het terras is een open terras en wordt enkel tijdens het zomerseizoen
geplaatst. Het terras ligt niet op het strand, maar wel op de duurste locatie in de
gemeente. Er dienen geen belastingen betaald te worden op drijfkracht (want kleiner
dan het minimum). Het café zelf is het hele jaar door open, maar in het weekend blijft
het open tot na 2 uur. In het café wordt niet gedanst. In totaal werken er 4
personeelsleden.
Restaurant: Het restaurant heeft een oppervlakte van 120m² (waarvan 60m² gelagzaal)
en een terras van 40m². Het terras is een open terras en wordt enkel tijdens het
zomerseizoen geplaatst. Het terras ligt niet op het strand, maar wel op de duurste
locatie in de gemeente. Er dienen geen belastingen betaald te worden op drijfkracht
(want kleiner dan het minimum). De uitbater betaalt een huurprijs van €120 m²/jaar. Het
sluitingsuur is niet van toepassing, zelfs niet occasioneel. In totaal werken er 4
personeelsleden, waarvan 1 tapper.
Hotel: Het hotel heeft geen afzonderlijk terras. Zoals het café en het restaurant is ook
het hotel gelegen op de duurste locatie in de gemeente. Het hotel heeft een
oppervlakte van 6000 m² (150 kamers) en de drijfkracht loopt op tot 350 kW. Het aantal
verhuurbare dagen wordt beperkt tot 100. De uitbater betaalt een huurprijs van €120
m²/jaar. In deze oefening wordt ook uitgegaan van 2 personeelsleden voor de bar.
Verder zijn geen beperkingen wat betreft sluitingsuur.

Belangrijk: In deze oefening wordt de complexe realiteit gereduceerd tot een beperkt aantal
parameters. De resultaten dienen dan ook voorzichtig geïnterpreteerd te worden. De resultaten
werden bovendien niet besproken met de gemeenten en zijn dus louter gebaseerd op lezing
van de reglementen zoals Idea die vond. Verder kan geargumeteerd worden dat bv. het hotel
(150 kamers) buiten de schaal ligt van veel van de gemeenten zoals opgenomen in dit
onderzoek.

Café
In onderstaande tabel worden de resultaten (in euro) weergegeven voor een type café zoals
gedefinieerd. Onmiddellijk valt op dat er grote verschillen te noteren vallen tussen gemeenten
onderling. Zelfs binnen een zelfde type van gemeenten (bv. centrumsteden) blijken de
verschillen aanzienlijk.
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260

Aarschot

260

Antwerpen

1.000

Blankenberge

600

Brugge

1.200

De Panne

120

Genk
Gent

600

Halle

500

Hasselt

600

Hoogstraten

200

Knokke

600

Kortrijk

500

75

335
260
1.440

2.440
600

50

1.250
120

200

350

550

500

20014

1.300

1.500

2.000

750

1.350
250

450
600

100

50

650

Leuven
Maaseik

Totaalbedrag aan
belastingen

Bar tewerkgesteld
personeel

Opening na
sluitingsuur

Slijterijen en
tapperijen

Verblijfstaks

Drijfkracht en
vestigingen

Openbaar domein
Aalst

0
238

Mechelen

1.290

125

50

1.653
3160

3.210

Nieuwpoort

180

180

Oostende

600

600

Roeselare
Sint-Niklaas

1.720

16915

1.200

1.200

114

2.003

14

Voor slijterij. Ons inziens is dit bedrag niet van toepassing op een horeca onderneming en zou dit dus beter niet opgenomen
worden in de tabel.

15

Gebaseerd op de oppervlakte van de gelagzaal.
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Restaurant

Aalst

520

Aarschot

520

Antwerpen

2.000

Blankenberge

1.200

Brugge

2.400

De Panne

240

Genk

75

Totaalbedrag aan
belastingen

Bar tewerkgesteld
personeel

Opening na
sluitingsuur

Slijterijen en
tapperijen

Verblijfstaks

Drijfkracht en
vestigingen

Openbaar domein

In onderstaande tabel worden de resultaten (in euro) weergegeven voor een type restaurant
zoals gedefinieerd. Ook hier vallen de verschillen tussen de gemeenten en binnen een zelfde
type van gemeenten onmiddellijk op. Op basis van deze berekening blijkt dat restaurants
beduidend hogere bedragen aan lokale belastingen en retributies betalen in vergelijking met
een type café.

595
520
2.160

4.160
1.200

60

2.460
240

275

275

500

1.700

Gent

1.200

Halle

1.000

Hasselt

1.200

Hoogstraten

200

200

Knokke

1.200

1.200

Kortrijk

1.000

1.000
1.000

2.200

150

1.150

Leuven
Maaseik

0
267

Mechelen

50
50

317
614

664

Nieuwpoort

360

360

Oostende

1.200

1.200

Roeselare
Sint-Niklaas

16

0
3.440

16916

3.609

Gebaseerd op de oppervlakte van de gelagzaal.
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Aalst

7.700

Totaalbedrag aan
belastingen

Bar tewerkgesteld
personeel

Opening na
sluitingsuur

Slijterijen en
tapperijen

Verblijfstaks

Drijfkracht en
vestigingen

Openbaar domein

Hotel
In onderstaande tabel worden de resultaten (in euro) weergegeven voor een type hotel zoals
gedefinieerd. Hierbij dient nogmaals opgemerkt te worden dat het hotel zoals gedefinieerd voor
deze oefening niet altijd past binnen de schaal van de betreffende gemeenten. Het blijkt ook uit
onderstaande tabel dat de verblijfstaks in belangrijke mate het totaalbedrag aan belastingen
beïnvloedt.

7.700

Aarschot
Antwerpen
6.650

108.0
00

1.530

64.05
8

123.6
50

9.000

Blankenberge
Brugge

65.58
8

De Panne
Genk

0
3.000

Gent
9.515

3.000
96.76
0

106.2
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Halle

10.41
3

10.41
3

Hasselt

20.00
0

20.00
0

Hoogstraten

0

Knokke
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Bijlage 3: Checklist
www.oogent.be/sites/default/files/page/documenten/20140708_LIJ_Checklist%20horeca%20Ge
nt%202014.pdf
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Bijlage 4: samenstelling stuurgroep en werkgroepen
De stuurgroep bestond uit:
• Bram Lanoye (Den Antus + Walburgkasteel + organisator evenementen)
• Dirk Van de Merckt (Foyer + ondervoorzitter Horeca Waasland)
• Marcel Van Looy (‘t Elfde Genot)
• Claudia Daelman (De Graanmaat)
• Serge Van Goethem (Kopenhagen + Grand Café)
• Debbie de Clerck (IBIS)
• Filip Van Bel (centrummanager)
• Bart Van Lokeren (adviseur ruimtelijke ordening en planning)
• Danny Piessens (commissaris politie)
• Dirk D’Hondt (diensthoofd Financiën)
• Geert De Bock (diensthoofd Toerisme Sint-Niklaas)
• Tijl Wymeersch (diensthoofd Evenementen)
• Carl Hanssens (schepen Economie en Middenstand)
• Koen Dewanckel (horecacoach)
Werkgroep 1:
Deelnemers:
- Annemie D’haeninck (Guidea)
- Peter Serru (Guidea)
- Toon Van Brande (politie)
-

Serge Van Goethem (Kopenhagen + Grand Café)
Dirk Van de Merckt (Foyer + ondervoorzitter Horeca Waasland)
Kristel De Maeyer (Bizzy Beloy)
Bram Lanoye (Den Antus + Bistro Walburg + organisator)
Koen Dewanckel (horecacoach)
Carl Hanssens (schepen van lokale economie) - conclusies

Werkgroep 2:
Deelnemers:
- Annemie D’haeninck (Guidea)
- Peter Serru (Guidea)
- Marcel Van Looy (‘t Elfde Genot)
- Dirk Van de Merckt (Foyer + ondervoorzitter Horeca Waasland)
-

Tim Smet (busbedrijf ’t Soete Waesland)
Steve Vonck (Hemelrijk + De Casino + organisator)
Alain Van Steenlandt (Plaza Central + ex foorkramer)
Johnny Crijns (Wima + organisator)
Sophie Eeckhout (Barfly +organisator)
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-

Debbie de Clerck (IBIS)
Martin Todts (politie)
Tijl Wymeersch (diensthoofd Evenementen)
Geert De Bock (diensthoofd Toerisme Sint-Niklaas)
Carl Hanssens (schepen van lokale economie)
Koen Dewanckel (horecacoach)

Werkgroep 3:
Deelnemers:
- Annemie D’haeninck (Guidea)
- Peter Serru (Guidea)
-

Jan Foubert (Crèmerie Foubert)
Freya Peeters (Koek & Ei)
Eva Van Osselaer (Soep & Zoet)
Ignace De Geest (Unizo)
Ninia Daelman (communicatiebureau The DreamMm)
Geert Buntinx (communicatiebureau The DreamMm)
Dirk Van de Merckt (Foyer + ondervoorzitter Horeca Waasland)
Filip Van Bel (centrummanager)
Koen Dewanckel (horecacoach)
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Bijlage 5: “Kinderen aan tafel” – inspiratiegids voor een
kindvriendelijke horecazaak
http://www.fedhorecavlaanderen.be/downloads/news/6c3J63oWj2ZM1bMZ.pdf
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Carl Hanssens
schepen voor mobiliteit, economie en werk
stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas

