Januari 2017

STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD SINT-NIKLAAS
MAART 2012

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING .............................................................................................................................................. 3
1

ANALYSE ........................................................................................................................................ 5

1.1

ALGEMEEN PROFIEL VAN SINT-NIKLAAS ..................................................................................... 5

1.2

DESK RESEARCH.......................................................................................................................... 5

1.3

DAGRECREATIEMONITOR (WES RESEARCH & STRATEGY) ......................................................... 10

1.4

GROEPSBEZOEKEN .................................................................................................................... 12

1.5

CONCURRENTIEANALYSE .......................................................................................................... 12

1.5.1

MECHELEN ................................................................................................................................. 13

1.5.2

KORTRIJK ................................................................................................................................... 15

1.5.3

AALST ....................................................................................................................................... 17

1.5.4

VERGELIJKING MET SINT-NIKLAAS ................................................................................................... 20

1.6

GESPREKKEN MET STAKEHOLDERS ........................................................................................... 21

2

SWOT-ANALYSE............................................................................................................................ 23

3

KERN-SWOT ................................................................................................................................. 25

4

VISIE ............................................................................................................................................. 33

4.1

CENTRALE DOELSTELLING ......................................................................................................... 33

4.2

KERNWAARDEN ....................................................................................................................... 34

4.3

DE VIER BASISVRAGEN ............................................................................................................. 35

4.3.1

KERNPRODUCTEN ........................................................................................................................ 35

4.3.2

MARKTSEGMENTEN ..................................................................................................................... 37

4.3.3

DOELGROEPEN ............................................................................................................................ 37

4.3.4

GEOGRAFISCHE DOELMARKTEN....................................................................................................... 38

4.4
5

KRITIEKE SUCCESFACTOREN ..................................................................................................... 39
ACTIEPLAN ................................................................................................................................... 41

5.1

INLEIDING ................................................................................................................................. 41

5.2

PRIORITEITEN ........................................................................................................................... 43

5.3

ROL TOERISME SINT-NIKLAAS ................................................................................................... 43

5.4

TOERISTISCH ONTHAAL & ORGANISATIE .................................................................................. 45

5.4.1

SD1: DE TOERISTISCHE DIENST FUNGEERT OP NIVEAU VAN EEN CENTRUMSTAD ........................................ 47

5.4.2

SD2: ER IS EEN GOEDE KRUISBESTUIVING TUSSEN DE VERSCHILLENDE STADSDIENSTEN ............................... 53

5.4.3

SD3: ER IS EEN GOEDE SAMENWERKING MET EXTERNE STAKEHOLDERS ................................................... 54
Strategisch plan toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas: eindrapport

1

5.5

TOERISTISCHE PRODUCTONTWIKKELING .................................................................................. 56

5.5.1

SD4: SINT-NIKLAAS HEEFT EEN AANTREKKELIJK AANBOD AAN TOERISTISCHE PRODUCTEN ........................... 58

5.5.2

SD5: DE STADSBELEVING IN DE BREDE BETEKENIS IS GEOPTIMALISEERD .................................................. 64

5.5.3

SD6: SLIMME PRODUCTCOMBINATIES ZIJN GEREALISEERD (1+1=3)...................................................... 68

5.6

MARKETING & COMMUNICATIE ............................................................................................... 71

5.6.1

SD7: HET IMAGO VAN SINT-NIKLAAS SLUIT AAN BIJ DE VISIE, DE NAAMBEKENDHEID IS VERHOOGD, EN HET
AANTAL BEZOEKERS IS TOEGENOMEN ............................................................................................... 73

5.6.2
5.7

SD8: DE FIERHEID VAN DE EIGEN INWONERS/ MEDEWERKERS IS VERHOOGD ........................................... 83

TIMING ..................................................................................................................................... 84

LIJST VAN FIGUREN .............................................................................................................................. 87
BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 89

Strategisch plan toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas: eindrapport

2

Sint-Niklaas is een belangrijke toeristisch-recreatieve bestemming. De stad is vooral gekend voor de Grote
Markt, Sinterklaas, Mercator (cartograaf), grote evenementen zoals de ‘Vredefeesten’ met de
ballonvaarten en ook voor haar winkelmogelijkheden.
De stad Sint-Niklaas werkt al enkele jaren aan een identiteits- en kernversterkend beleid dat men ook op
het vlak van toerisme wil verderzetten. Om de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas te behouden en
te verbeteren, en de kansen te grijpen die aanwezig zijn, is dit het gepaste moment voor Sint-Niklaas om
een strategisch plan toerisme en stadspromotie te maken.
Op deze kernvragen wenst de stad een antwoord te krijgen:






hoe de ontwikkeling van de stad als toeristische trekker binnen en buiten het Waasland aanpakken?
welke doelgroepen/markten kiezen voor de stad Sint-Niklaas als toeristische bestemming?
welke concrete acties en toeristisch-recreatieve projecten zijn daartoe vereist?
via welke communicatie en promotie gaan we ons aanbod bekendmaken?
welke organisatie- en overlegstructuur is hiervoor aangewezen?

Belangrijke uitgangspunten bij het beantwoorden van deze vragen in de studie zijn duurzaamheid,
draagvlak, samenwerking en haalbaarheid.
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In de analysefase willen we inzicht verkrijgen in de actuele toeristisch-recreatieve activiteit in Sint-Niklaas
en in de kansen en bedreigingen die op ons afkomen. We focussen doorheen dit document op drie
beleidstopics die de stad Sint-Niklaas als toeristische bestemming vorm moeten geven: het huidige
aanbod, de huidige marketing en communicatie en het huidige onthaal en organisatie. De verschillende
punten worden bekeken via een analyse van bestaand informatiemateriaal (desk research), een plaatsbezoek en gesprekken met belanghebbenden/stakeholders. Voor de analysefase werd gefocust op
datgene wat we nodig hebben voor het stofferen van de volgende fases: het uitwerken van een visie op
het vlak van toerisme voor de stad Sint-Niklaas en het uitwerken van deze visie via een concreet en
realistisch actieplan.

1.1

Algemeen profiel van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas is één van de dertien Vlaamse centrumsteden en ligt in de provincie Oost-Vlaanderen. De
stad wordt beschouwd als de hoofdstad van de regio Waasland. Op 1 januari 2016 telde de stad zo’n
75.208 inwoners. De meeste inwoners wonen in Sint-Niklaas zelf, daarnaast zijn er nog de deelgemeenten
Nieuwkerken-Waas (circa 6.000 inwoners), Belsele (circa 10.000 inwoners) en Sinaai (circa 6.200
inwoners).
De stad Sint-Niklaas ligt op circa 25 km van de stad Antwerpen (30 minuten rijtijd) en circa 45 km van de
stad Gent (40 minuten rijtijd). Ook Dendermonde (op 18 km) is niet veraf. Sint-Niklaas ligt in het hart van
het Waasland. Ook de stad Lokeren (op 14 km) ligt in het Waasland. Door de ligging langs de drukke
spoorlijn Gent-Antwerpen is de stad ook gemakkelijk bereikbaar per spoor.
De stad is op toeristisch vlak vooral gekend voor haar Grote Markt, de figuren Sint-Niklaas en Mercator
en evenementen zoals de Vredefeesten (met de ballonvaarten). Ook de shoppingmogelijkheden in het
centrum en in het Waasland Shopping Center kenmerken de stad. Dankzij deze troeven is de toeristischrecreatieve activiteit in Sint-Niklaas als belangrijk te bestempelen.

1.2

Desk research

De opdrachtgever stelde de volgende informatiebronnen ter beschikking:
 beleidsplan van de stad Sint-Niklaas: witboek voor de bestuursperiode 2013-2018;
 horecabeleidsplan;
 strategisch beleidsplan voor toerisme in het Waasland 2015-2020.
Verder worden de gemeentelijke profielschets, de interprovinciale studie detailhandel, de stadsmonitor,
cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering en van de FOD Economie, cijfers aangaande
aankomsten en overnachtingen van Toerisme Vlaanderen, … ook later mee in beschouwing genomen bij
de opmaak van de SWOT-analyse.
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De voornaamste punten die naar voor kwamen uit het algemeen beleidsplan van de stad Sint-Niklaas
zijn:
Cultuur
 De stad beschikt over een aantal sterke culturele instellingen (cultuurcentrum, bibliotheek en
stedelijke musea), die de ambitie hebben om nog verder door te groeien en een duidelijk profiel te
behouden. Hun positie wordt geconsolideerd en verstevigd. Een verdere versterking kan gerealiseerd
worden door meer en beter te gaan samenwerken op tal van domeinen (educatie, participatie,
communicatie, programmatie, …), ook met andere sectoren en diensten.
 Langetermijnvisie voor culturele gebouwen: veel van de gebouwen die gebruikt worden voor culturele
doeleinden, zijn toe aan renovatie. Hiervoor wordt een langetermijnvisie ontwikkeld, rekening
houdend met de prioriteiten voor onderhoud en vernieuwing van het stadspatrimonium in het
algemeen en uit te voeren binnen de beschikbare financiële ruimte. Het gebruik van de Salons wordt
geëvalueerd. Een dynamisering van de werking is nodig, maar met respect voor de architectuur van
het gebouw en rekening houdend met zijn rol als trekpleister in de Stationsstraat. Het Huis van de Sint
wordt behouden op deze locatie, maar dit initiatief kan aangevuld worden met andere tijdelijke acties
en evenementen, voor bepaalde doelgroepen (bv. tentoonstellingen van jongerenkunst) en in
samenwerking met diverse partners.
 Er wordt een integraal tentoonstellingsbeleid ontwikkeld, dat zich manifesteert in alle deelsites en
centraal wordt aangestuurd. Tentoonstellingen die via de Stedelijke Musea (SteM) worden
georganiseerd, sluiten aan bij de collecties. Ook de tentoonstellingen die nu via het cultuurcentrum
georganiseerd worden in Zwijgershoek, worden geëvalueerd. Hier kan een heroriëntering richting
hedendaagse kunst meer aangewezen zijn, of een tijdelijke werking met curatorschap. In elk geval
wordt dit luik geïncorporeerd in het algemeen beleid. Hetzelfde geldt, meer op het vlak van
publiekswerking en programmatie, voor de werking van het museumtheater. Het Internationaal
Exlibriscentrum wil men verder uitbouwen tot een grafisch centrum.
 De boost van het geslaagde Mercatorjaar wordt benut om van het vernieuwde Mercatormuseum het
paradepaardje van de Stedelijke Musea (SteM) te maken. De collectie wordt regelmatig in de kijker
geplaatst door tijdelijke tentoonstellingen en andere initiatieven. Het museum is uniek in zijn soort en
moet kunnen uitgroeien tot een modern cartografiemuseum met landelijke uitstraling. Hiervoor wordt
geïnvesteerd in de aanvulling, versterking en beheer van de collectie.
 Er wordt ingezet op communicatie en sensibilisering rond de erfgoedwaarde van onder meer het artdecopatrimonium, de VTS-site, op een integraal erfgoedverhaal rond de restauratie van Huis Janssens
en uiteraard op Open Monumentendag.
 In samenwerking met de erfgoedverenigingen en de instellingen wordt het roerend, onroerend en
immaterieel erfgoed (vb. verhalen, dialecten) verder geïnventariseerd, met zorg voor behoud en
beheer, en toegankelijk gemaakt.

Evenementen
 Sterke en doelgerichte evenementen organiseren: er worden meer evenementen georganiseerd,
maar er is een plafond bereikt, zowel budgettair als qua inzetbare mankracht bij de stedelijke diensten.
We moeten dan ook focussen op een aantal speerpuntevenementen, zoals de Vredefeesten, Stad van
de Sint en Sint-Niklaas Wintert/Zomert (bv. Na-Tourcriterium, ijspiste).
 De deelgemeenten mogen niet uit het oog verloren worden.
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 Ook voor thematische activiteiten moet er ruime aandacht zijn (bv. 500 jaar markt, 800 jaar SintNiklaas, …). Deze gebeurtenissen moeten op een integrale manier doorsijpelen in het
activiteitenaanbod: met specifieke activiteiten, maar ook door bestaande reguliere activiteiten uit de
andere sectoren te „kleuren‟.
 Er zijn diverse goede voorbeelden van private initiatieven die met ondersteuning van de stad
uitgroeiden tot waardevolle initiatieven. Deze praktijk willen we verder uitbouwen. Uiteraard moeten
deze initiatieven ook de toets van diverse doelstellingen, criteria en doelgroepen doorstaan.

Toerisme en stadspromotie
 Er wordt verder gewerkt aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit
duidelijk de identiteit van de stad blijkt. Bij de promotie wordt ook gebruikgemaakt van nieuwe digitale
mogelijkheden.
 Men wil blijven inzetten op Sint-Niklaas als de Stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator,
Reynaert en art deco.
 Cultureel erfgoed, plaatselijke figuren en waardevolle landschappelijke elementen worden
gepromoot. Hiervoor worden er synergieën opgezet met de lokale horeca en handelaars. Ook de
lokale verenigingen worden betrokken.
 We mikken verder op meer verblijf-, jeugd- en recreatief toerisme (bv. arrangementen voor fietsers
en senioren). De mogelijkheden voor een camping of jeugdherberg worden onderzocht.
 Stadspromotie mag niet beperkt blijven tot de toeristische invalshoek. Zoals in het hoofdstuk
economie aan bod komt, moet de stad haar troeven als dynamische en ondernemende centrumstad
beter uitspelen. Toerisme, stadspromotie en evenementenbeleid gaan hand in hand.
 De dienst Toerisme moet duidelijk en gemakkelijk te vinden zijn door de bezoeker die Sint-Niklaas niet
kent. Het onthaal situeert zich daarom best op de Grote Markt. De zichtbaarheid en toegankelijkheid
van de huidige locatie worden verhoogd.

Sport en recreatie
 Recreatiedomein De Ster biedt heel wat mogelijkheden voor jong en oud. Gezinnen kunnen er
ontspannen, elke leeftijd kan er sporten of tot rust komen. Dit provinciaal domein heeft heel wat
potentieel om, meer dan de afgelopen jaren, een positieve aantrekkingspool en een uithangbord voor
de stad te zijn. (Het domein is inmiddels in handen van de provincie Oost-Vlaanderen).
In 2015 werd er een horecabeleidsplan opgemaakt voor de stad Sint-Niklaas. Er werden 20 werkpunten
opgesteld voor de lokale horeca waaronder:
 nood aan zaken gericht op specifieke doelgroepen: jeugd/jongeren, kindvriendelijke zaken,
gastronomische zaken, … (punt 2);
 uitwerken van nieuwe, trendy horecaconcepten (punt 3);
 samenwerking en organisatie binnen horeca (punt 10);
 ondersteuning van de stad voor evenementen (punt 12);
 synergie op het vlak van evenementen (punt 13):


welke evenementen en voor wie? 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,
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locaties voor evenementen: er is op dit moment geen duidelijke visie op het vlak van locatie en
evenement. Welke evenementen kunnen plaatsvinden op welke locaties? En welke dan weer
niet?
communicatie van het aanbod aan evenementen 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;

 synergie tussen horeca en toerisme (punt 14): horeca is onvoldoende partner in toerismebeleid. Er
zijn weinig gezamenlijke initiatieven;
 bezoek aan Waasland Shopping is moeilijk te combineren met een bezoek aan het centrum (punt 15);
 meer aandacht voor de deelgemeenten (punt 20).

Het beleidsplan Toerisme Waasland 2015-2020 is ook belangrijk om mee in rekening te nemen bij de
uitwerking van een strategisch plan toerisme voor de stad Sint-Niklaas. Enkele punten die hierin naar voor
komen, zijn:
 er komen wel toeristen naar de regio en zij die er meerdere dagen verblijven, weten ook goed dat ze
in het Waasland zijn geweest. Bij diezelfde toeristen scoort de regio op verschillende elementaire
punten (recreatief aanbod, landschap en natuur, culturele en historische aantrekkelijkheid) echter
minder goed dan het Vlaamse gemiddelde. Het Waasland heeft op toeristisch vlak duidelijk te kampen
met een perceptieprobleem. Dit ombuigen is essentieel voor de verdere toeristische ontwikkeling van
het Waasland. Om dit te doen zal er moeten geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het
kernproduct en in marketing;
 men ziet dat het aantal overnachtingen met als motief vakantie en vrije tijd sterk is gegroeid. Sinds
2010 is de groeicurve ook constant positief gebleven terwijl die voor het zakelijke segment meer
volatiel was. Als we dieper in de cijfers graven, dan zien we dat de groei in het Waasland zich vooral
situeert in het logies voor doelgroepen. Het gaat hier meestal om verblijven van jeugdgroepen;
 voortborduren op de Reynaertfiguur als verbindend element is niet aangewezen omdat Reynaert uit
ons collectief geheugen is verdwenen en buiten de regio nog weinig bekend is. Herpositionering op
basis van een aantal grote structurerende kernproducten is een veel betere uitgangspositie;
 voor het Waasland als geheel is dagtoerisme veel belangrijker dan verblijftoerisme. Dit heeft vooral te
maken met het feit dat het Waasland op vandaag bijzonder weinig logiesuitbatingen telt in de
categorieën kleinschalige hotels, gastenkamers en vakantiewoningen waar de gast een “echt
vakantiegevoel” krijgt. Op het vlak van dagtoerisme zien we vooral mogelijkheden binnen de regio
zelf, in de directe omgeving (inclusief Antwerpen en Gent) en vanuit de rest van Vlaanderen.

Toerisme provincie Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de uitbouw en het in de kijker zetten van
de provincie Oost-Vlaanderen als volwaardige bestemming voor dag- en verblijftoerisme en recreatie.
Toerisme Oost-Vlaanderen wil (mee)werken aan de creatie en de promotie van duurzame en
kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve producten in Oost-Vlaanderen, met respect voor de identiteit van
haar regio's. Innovatie en creativiteit zijn hierbij belangrijke accenten. Er werden een aantal
beleidsdoelstellingen en actieplannen uitgewerkt voor de periode 2014-2019:
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 beleidsdoelstelling 1: stimuleren van en zorgen voor de uitbouw van de provincie als volwaardige
bestemming voor dag- en verblijftoerisme (individueel en in groepsverband) én voor recreatie (eigen
bevolking) op een duurzame en kwaliteitsvolle manier:






ontwikkelen van duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch- recreatieve producten:
uitbouw en opwaardering van routeproducten (o.a. wandelnetwerken, fietsen) + integrale
projectontwikkeling rond toeristisch sterke thema’s en troeven (bijv. streekproducten, kunst en
cultuur, …),
ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren van de toeristisch-recreatieve sector tot
duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling: o.a.
samenwerkingsverbanden stimuleren inzake productontwikkeling en communicatie, organisatie
van inspiratiedagen/opleidingen/…, infodag m.b.t. aanbod van dagtrips voor groepen, …
coördineren en ondersteunen van de toeristische werking op regionaal niveau;

 beleidsdoelstelling 2: op het vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief
en creatief op de kaart zetten door het voeren van een efficiënte communicatie en marketing:






voeren van efficiënte en effectieve communicatie en marketing m.b.t. toerisme en recreatie in
Oost-Vlaanderen;
specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings,
incentives, …): inzetten van personeel;
fungeren als kennis- en expertisecentrum voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie
in Oost-Vlaanderen.

Op een nog hoger niveau is er ook de beleidsnota toerisme 2014-2019 van de Vlaamse minister voor
Toerisme die we in ons achterhoofd houden bij het schrijven van dit strategisch plan.
In eerste instantie wil men inzetten op het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van
Vlaanderen. Daarin wordt er een viersporenbeleid voorgesteld:
 inzetten op thema’s en talenten die Vlaanderen onderscheiden van haar concurrenten (bv. Vlaamse
Meesters, culinaire genotsbestemming, herdenking Groote Oorlog, wielererfgoed, festivals);
 investeren in hefboomprogramma’s en promotie van de onderscheiden deelbestemmingen, in
samenwerking met partners;
 investeren in zakentoerisme, focus op vergaderingen in ‘special venues’, met een focus op
erfgoedlocaties;
 inzetten op initiatieven die de toeristische bereikbaarheid van Vlaanderen en zijn deelbestemmingen
verbeteren.

Ten tweede wil men het toeristisch ondernemerschap volop steunen op diverse vlakken (via beleid,
investeringen, een klantgerichte, ondersteunende toeristische overheid, …).

Ten derde wil de minister drempels voor Vlamingen die op vakantie willen gaan in eigen land wegwerken:
Vlaanderen wordt één van de leidende gezinsvriendelijke erfgoedbestemmingen van Europa, het
Steunpunt Vakantieparticipatie wordt uitgebouwd voor alle doelgroepen die een beroep moeten doen op
anderen om hun specifieke vakantiedrempels (budget- of zorgnoden) te overwinnen en er wordt
gestreefd naar een sterk aanbod aan kwalitatieve logies voor alle mogelijke drempelgroepen
(toegankelijkheid, zorg, kindvriendelijkheid).
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1.3

Dagrecreatiemonitor (wes research &
strategy)

Uit de cijfers van de wes-dagrecreatiemonitor blijkt dat Sint-Niklaas ongeveer 3,3 miljoen dagbezoekers
op jaarbasis telt. Een groot deel hiervan is gerelateerd aan het Waasland Shopping Center. Sint-Niklaas
trekt ongeveer 1,1 miljoen dagtoeristen per jaar aan wanneer we de daguitstappen gericht op shopping
(funshopping in shopping center, binnenstad, …) weglaten uit de cijfers. Om te vergelijken: Mechelen trekt
ongeveer 4 miljoen bezoekers op jaarbasis, Kortrijk 2 miljoen en Aalst 1,3 miljoen (allen inclusief
shopping).
Gemiddeld besteden Belgische dagbezoekers zo’n 18 euro per trip in Sint-Niklaas (exclusief shopping). Dit
ligt wat lager dan het gemiddelde over alle dagbezoeken heen (24 euro per trip) en is ook relatief laag in
vergelijking met een aantal benchmarkgemeenten (Mechelen, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Oudenaarde en
Lokeren). Zie tabel 1 in bijlage 5 voor meer info.
Wanneer we de daguitstappen inclusief shopping bekijken (zie tabel 2 in bijlage 5) dan merken we op dat
Belgische dagbezoekers gemiddeld circa 43 euro besteden per daguitstap in Sint-Niklaas. Dit bedrag ligt
wel een pak hoger dan het gemiddelde en ligt ook hoger dan in de benchmarksteden (met uitzondering
van Aalst). De belangrijkste activiteit bij de daguitstappen door de Belgen naar Sint-Niklaas is dan ook
funshopping: ‘funshopping in een shopping center’ wordt in 60,1% van de dagbezoeken als belangrijkste
activiteit aangehaald. Op de tweede plaats komt ‘wandelen’ en op de derde plaats staat
‘zonnen/luieren/picknicken’. Verder scoren ook ‘funshopping in de binnenstad’ en ‘bezoek aan een
provinciaal domein, recreatiepark, …’ relatief hoog als activiteit. Tabel 3 in bijlage 5 bevat meer info.
Laten we shopping als belangrijkste activiteit terug even weg uit de cijfers, dan zien we dat Sint-Niklaas
vooral bezocht wordt omwille van openluchtrecreatie, op de tweede plaats staat het bijwonen van een
evenement en op de derde plaats bezoek aan een attractie (bijv. De Ster). Cultuur/bezoek aan een
bezienswaardigheid scoort relatief laag in vergelijking met de benchmarkgemeentes. Het bijwonen van
een evenement is enkel in Mechelen een nog minder belangrijke reden voor bezoek dan in Sint-Niklaas.
Dit speelt in de andere benchmarkgemeentes veel meer, alhoewel die er soms minder op inzetten vanuit
hun promotie (m.u.v. Aalst) (zie tabel 4 in bijlage 5).
Meer dan 80% van de daguitstappen naar Sint-Niklaas (exclusief shopping) gebeurt door Belgen afkomstig
uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen is goed voor 10% van de herkomstcijfers. De herkomst van de bezoekers
die daguitstappen ondernemen naar Sint-Niklaas ligt in lijn met de herkomst van de dagbezoekers naar
het Waasland (zie tabel 5 in bijlage 5).
De belangrijkste leeftijdsgroep die Sint-Niklaas bezoekt (exclusief shopping trips) zijn de 45-54-jarigen: zij
zijn goed voor 23% van alle dagbezoekers. Bijna de helft van de daguitstappen (45%) naar Sint-Niklaas
gebeurt door 45-plussers. Een vijfde van de Belgische dagrecreanten naar Sint-Niklaas (exclusief shopping)
is jonger dan 24 jaar. Figuur 1 geeft de spreiding van de Belgische dagrecreanten naar Sint-Niklaas volgens
leeftijdscategorie weer.
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Figuur 1
Leeftijd van de Belgische dagrecreanten naar Sint-Niklaas (exclusief shopping) (in %)

Sint-Niklaas wordt voornamelijk bezocht door koppels zonder kinderen (29,8% van de daguitstappen),
door dagbezoekers samen met andere volwassenen, zonder kinderen (20,2%) of alleen (17,5%).
Figuur 2
Gezelschap daguitstappen naar Sint-Niklaas (exclusief shopping) (in %)
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1.4

Groepsbezoeken

Omdat georganiseerd toerisme van groot belang is voor de stad Sint-Niklaas, vermelden we hier graag de
voornaamste conclusies op basis van een analyse van de groepsbezoeken in 2015 1, zoals geregistreerd
door Toerisme Sint-Niklaas.
In 2015 vonden 191 groepsbezoeken plaats. In 1/5e van de groepsbezoeken ging het om scholen, bij 4/5e
ging het om andere groepen (zoals OKRA, Zilveren/Koperen Passer, Femma, OCMW, …). Een groep bestaat
gemiddeld uit 30 personen (5.705 bezoekers in totaal).
118 groepen (of 61,8%) komen uit Oost-Vlaanderen, waarvan 79 (of 41,4% van het totaal) uit Sint-Niklaas
zelf. 39 groepen (20,4%) komen dus uit Oost-Vlaanderen exclusief Sint-Niklaas. 27 groepen (14,1%) komen
uit West-Vlaanderen, 24 groepen uit de provincie Antwerpen (12,6%). Deze drie provincies staan samen
in voor 88,5% van de groepsbezoeken. Het wervingsgebied is dus relatief beperkt.
39,7% van de groepen komt tijdens de maanden april (9,4%), mei (16,2%) en juni (14,1%). De tweede piek
ligt in het najaar, met 35,1% van de groepen die langskomen in september (11%), oktober (10,5%) en
november (13,6%).
De top 10 bezochte instellingen/activiteiten tijdens een groepsbezoek bestaat uit:











stadhuis (57 bezoeken);
art-decowandeling (41);
vossenstreken film (36);
stadskernwandeling (35);
Broedersschool (30);
sneukeltocht (24);
Mercatormuseum (21);
kinderrechtenwandeling (16);
Likeuren Verhofstede (11);
SteM (11).

(In totaal werden 413 activiteiten/bezoeken geregistreerd).
Het zijn dus vooral de (thematische) wandelingen die het goed doen.

1.5

Concurrentieanalyse

Er is ook een beknopte analyse gemaakt van drie relevante en enigszins vergelijkbare steden met
betrekking tot een aantal punten. De bedoeling van deze situatieanalyse was voornamelijk om te kijken
hoe deze steden bepaalde zaken aanpakken, dit ter inspiratie voor Sint-Niklaas. De geselecteerde steden
waren Mechelen, Kortrijk en Aalst.

1

Cijfers opgemaakt/bijgehouden en ter beschikking gesteld door Toerisme Sint-Niklaas.
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1.5.1 Mechelen
Mechelen is een centrumstad en telt 84.523 inwoners. De stad telde zo’n 115.536 aankomsten in 2014,
waarvan circa 53,3%2 voor rekening is van buitenlandse bezoekers. In 2014 werden er circa 204.000
overnachtingen geregistreerd. Het toerisme in Mechelen zit in de lift de laatste jaren. De dienst Toerisme
onderneemt dan ook heel wat acties om Mechelen te promoten.
Productontwikkeling
Men gebruikt hiervoor drie productlijnen:
1. Mechelen als kunststad: met Sint-Romboutstoren, Groot Begijnhof, de historische kerken, …
2. Mechelen als ideale bestemming voor een citytrip met het hele gezin:




er is hier reeds vele jaren een sterk aanbod aanwezig met Planckendael, het speelgoedmuseum,
Technopolis, … Het is vooral van belang om dit bestaande aanbod te ondersteunen en te
promoten naar de buitenwereld toe,
specifieke producten voor kinderen werden ontwikkeld: gratis rugzakje met hebbedingetjes aan
de toerismebalie, spelelementen op toeristische dienst, algemene toeristische
productontwikkeling (bijv. pretpakket om met het hele gezin van 5 typische Mechelse smaken
op gezinsmaat te kunnen proeven, gezinsvriendelijke boottochtjes, fietsroutes, …),
productontwikkeling bij Mechelse hoteliers en horecaondernemers, buggy boekingssysteem,
afgestemd sanitair op openbare plaatsen, …

3. Mechelen, bier in vrouwenhanden: via brouwerij het Anker, bierworkshops, City Beer Golf, …
De MICE-markt wordt overigens steeds belangrijker voor Mechelen. In eerste instantie heeft men ingezet
op productontwikkeling (oplijsten van alle aanbod, professionalisering van de sector, …). Vervolgens
begon men actief aan communicatie te doen: aanwezigheid op tradebeurzen, contacten aanhalen,
organiseren van fam trips, … Aanvragen voor MICE die binnenkomen via Toerisme Mechelen worden
verwerkt en doorgegeven naar de sector. Verwacht wordt dat de sector dan snel antwoordt zodat
aanvragen professioneel opgevolgd kunnen worden. De doelgroepen hier zijn kleinere bedrijven op de
Belgische en Nederlandse markt die een locatie zoeken voor hun congres (tot max. 200 personen),
incentives, …
Continu aandachtspunt bij productontwikkeling is de samenwerking met andere stadsdiensten, private
markt, … om zo een maximale kruisbestuiving te genereren (ook met betrekking tot de inzet van
middelen). Partnerwerking is het belangrijkste aandachtspunt voor Toerisme Mechelen bij
productontwikkeling.
Communicatie
 Toerisme Mechelen heeft een eigen app 'Visit Mechelen' gelanceerd die bezoekers van de stad niet
alleen informatie geeft bij de bezienswaardigheden, maar hen ook achter de gevels laat kijken van
onder andere de kathedraal en het stadhuis. Bedoeling is het aanbod stelselmatig uit te breiden met
meer attracties, en later ook met evenementen, tentoonstellingen, bankautomaten of parkings. Visit
Mechelen kostte de stad 69.000 euro (voor 60 procent betaald door Toerisme Vlaanderen) en is gratis
te downloaden door gebruikers. De app is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels en
Spaans.

2

Cijfers FOD Economie: toeristische aankomsten en overnachtingen - per gemeente (2007-2014).
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 Gerichte communicatie naar bepaalde doelgroepen (interessante attracties, eet- en
drankgelegenheden, logiesmogelijkheden, …). Bijv. specifieke publicaties voor gezinnen (stadsplan
voor kinderen, pretpakket voor gezinnen, doe- en weetgids voor gezinnen, …), voor groepen, voor
vrouwen, …

Stadsplan voor gezinnen
Veel communicatie gebeurt nu via sociale media (eigen Facebookpagina ‘Visit Mechelen’, Twitterpagina,
YouTubekanaal en blog + ‘Meet in Mechelen’ bedrijfspagina op LinkedIn). Ook het gebruik van content
marketing (via blogs, artikels in tijdschriften, …) in plaats van meer traditionele brochures/advertenties/…
wint aan belang in Mechelen. Het belangrijkste aandachtspunt voor Toerisme Mechelen in 2016 is het
inzetten op online, digitale communicatie.

Organisatie: werkingsmiddelen: grootteorde, aantal personeel, …
 Toerisme Mechelen beschikt over een budget van circa 525.000 euro aan stadsmiddelen. Wat het
personeel betreft is het zo dat Toerisme Mechelen beschikt over een 10-tal mensen (exclusief onthaal)
die instaan voor productontwikkeling, MICE, PR, …
 Het onthaalpunt in het centrum van Mechelen is een aangenaam onthaal waar ook kinderen welkom
zijn (bijv. door bijzondere boomconstructie om te spelen). Het onthaalpunt dient ook als UiTbalie waar
inwoners en andere mensen tickets voor bepaalde events kunnen kopen of ophalen.
 Varia: er is een maandelijks overlegmoment tussen de dienst Toerisme en alle hoteliers. Zo blijft men
op de hoogte van elkaars activiteiten.
Bronnen: dienst Toerisme (Paul Boënne), www.visitmechelen.be; http://toerisme.mechelen.be/meet-inmechelen
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1.5.2 Kortrijk
Kortrijk is een West-Vlaamse centrumstad en telt zo’n 75.506 inwoners. Kortrijk telde zo’n 118.240
aankomsten in 2014, waarvan circa 53,5% door buitenlandse bezoekers. In totaal waren er zo’n 210.000
overnachtingen in 2014. Kortrijk heeft verschillende attractie-elementen en is ook gekend door K in
Kortrijk (binnenstedelijk winkelcentrum van 34.000 m² groot).
In Kortrijk valt de bevoegdheid toerisme onder de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk (sinds eind
december 2015). Op die manier kan men gerichter werken en de toegekende middelen efficiënter
besteden. Op dit moment valt de bevoegdheid voor evenementen nog niet onder de vzw, naar de
toekomst toe is dit wel een wenselijk scenario aangezien in de praktijk blijkt dat er toch vaak evenementen
bij de vzw terechtkomen (bijv. organisatie animatie koopzondagen). De vzw werkt nauw samen met de
burgemeester van Kortrijk.

Productontwikkeling
In Kortrijk werkt men rond een viertal thema’s doorheen het jaar:
1. voorjaar: We love kids (http://www.kortrijk.be/welovekids/we-love-kids);
2. zomer in Kortrijk (http://www.kortrijk.be/zomerinkortrijk/zomer-in-kortrijk);
3. we are Creators (half september-begin december): onder de noemer ‘We Are Creators’ bundelt de
stad voortaan alle projecten rond citymarketing. ‘Daarmee willen we onze stad extra in de kijker zetten
als een plek voor creativiteit en de moderne maakindustrie’
(http://www.kortrijk.be/wearecreators/we-are-creators);
4. winter in Kortrijk (http://www.kortrijk.be/winterinkortrijk/winter-in-kortrijk).
Op die manier krijgen mensen het gevoel dat er heel wat te beleven valt in Kortrijk, al zien zij niet altijd
de ‘rode draad’ doorheen het aanbod van de stad Kortrijk. Door de vele evenementen in de stad krijgt
men veel dagbezoekers.
Het kernaanbod in de stad situeert zich rondom funshopping, erfgoed en historie (bijv. begijnhof) en het
innovatieve/creatieve. De stad positioneert zich sterk rondom het feit dat ze een creatieve stad is aan het
water, en dat je er verrassend en dichtbij kan citytrippen. Kortrijk is een ‘mini’ citytripbestemming: er is
net genoeg aanbod om een kort weekend te vullen. De binnenstad werd opgedeeld in 5 wijken. Er is een
toeristische voetgangersbewegwijzering op basis van kleuren en symbolen.
Productontwikkeling is een continu aandachtspunt, recent zijn er een aantal wandelingen (bijv.
‘Metamorfose van de stad’, ‘10.000 stappen door Kortrijk’ en ‘Architectuurwandeling’) ontwikkeld, er is
gratis wifi in de binnenstad, … In de toekomst wil men meer inspelen op trends zoals authenticiteit,
opkomst van ambachten, de opkomst van sociale media als communicatiekanaal, …
Tot voor kort was Kortrijk Regional Convention Bureau de trekker voor de opvolging van MICE. Samen
met vzw Toerisme werden er producten ontwikkeld. Dit project ligt momenteel stil, thans ervaart de stad
Kortrijk het wel als een voordeel dat een andere instantie dit MICE-gedeelte opvolgt door het feit dat het
een specifieke markt is, andere communicatie nodig is, …
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Communicatie
 Vandaag de dag zet men vooral in op online communicatie. Er zijn wel nog een aantal traditionele
brochures (bijv. Brochure ‘top 10 2016’). Op sociale media (Facebook, Twitter, YouTube) wordt
toerisme opgenomen in de algemene communicatie van de stad Kortrijk. In eigen
communicatiekanalen op sociale media kruipt er vlug veel tijd, vandaar deze keuze.
 Wel is de site Toerisme Kortrijk losgekoppeld van de stadswebsite. Ook dit is een bewuste keuze: via
een eigen website kan men beter inspelen op de verschillende types bezoekers (aangepaste navigatie,
meer zicht op cijfers, …). Via SEO en SEA blijft men gemakkelijk online vindbaar voor de bezoeker.

Organisatie
De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk beschikt over circa 300.000 euro stadsmiddelen. Private
partners (bijv. K in Kortrijk, Kortrijk Xpo, De Lijn) zorgen ervoor dat dit budget oploopt tot zo’n 420.000
euro op jaarlijkse basis. Op die manier is er ook geïntegreerde communicatie met shoppen in Kortrijk. Er
werken zo’n 6 FTE’s voor de vzw. De opvolging van de sociale media gebeurt door een extern persoon
(contract van 10 uur/week).
Er is een onthaalpunt voor toeristen en bezoekers in de binnenstad en ook in Texture Kortrijk (aan de Leie,
potentieel voor groepen).
Bronnen: Eliza Bruneel (coördinator Toerisme Kortrijk en Citymarketing),
http://www.toerismekortrijk.be/, http://www.kortrijkconventionbureau.be/
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1.5.3 Aalst
Ook Aalst is een Vlaamse centrumstad. De stad telt 84.329 inwoners. De stad telde 48.224 aankomsten in
2014, waarvan circa 68,6% door buitenlandse bezoekers. In totaal waren er zo’n 71.000 overnachtingen
in 2014. “Aalst, vergeet je nooit” is de slogan die hoort bij de stad, verwijzend naar de eigenzinnigheid,
creativiteit en spot tijdens carnaval en naar de zorgindustrie aan de andere kant.
Vanuit het laatste beleidsplan werd er bewust voor gekozen om in eerste instantie te werken aan de
organisatie en onthaalfunctie van de dienst Toerisme en aan productontwikkeling. In tweede instantie
werden de marketing en communicatie verder uitgebouwd.

Productontwikkeling
Zodoende werden er verschillende nieuwe wandel- en fietsproducten gecreëerd. Eén van de uitkomsten
hiervan is de iPadwandeling ‘Wij zijn zot van Aalst’ die een zoektocht door Aalst bevat via een
liefdesverhaal waarin feit en fictie in elkaar overgaan. Het verhaal is ook gelinkt aan carnaval. Carnaval is
een belangrijk thema dat terugkomt in verschillende soorten ‘producten’. Wie geen iPad heeft, kan er ook
eentje huren bij Toerisme Aalst.

In Aalst zijn er vrij veel fiets- en wandelroutes beschikbaar (oplaadpunten voor elektrische fietsen en
auto’s worden trouwens ook in de kijker gezet), die ook verschillende bezienswaardigheden aan elkaar
koppelen.
In Aalst worden de evenementen ook sterk in de kijker geplaatst. Het belangrijkste evenement is natuurlijk
het carnaval van Aalst, een driedaags volksfeest. Ondanks het tijdelijke karakter van dit evenement, wordt
er bewust nagedacht over linken doorheen het jaar met het carnavalsthema via bijvoorbeeld een
permanente carnavalstentoonstelling in het stedelijke museum (werkboekje beschikbaar voor kinderen),
wandelingen, mogelijke bezoeken aan de carnavalswerkhallen, … Men probeert aan het bezoekerspubliek
de verschillende invalshoeken rond carnaval te tonen (bijv. sociaal aspect, vakmanschap, …).
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Verder is er ook een aanbod voor groepen: verschillende rondleidingen met een gids zijn mogelijk (bijv.
Louis Paul Boonwandeling, Priester Daenswandeling, …), alsook bedrijfsbezoeken (bijv. aan de
carnavalswerkhallen, een wijndomein, een graanstokerij, …) en teambuildingactiviteiten (City golf,
IChallenge, Geoteam, Shootevents, …).
Voor dagbezoekers (individueel en groepsbezoekers) is er dus een doordacht aanbod. Wat MICE betreft,
is het zo dat er op dit moment niet actief gewerkt wordt op deze groep. Men heeft prioriteiten moeten
stellen inzake tijdsbesteding en budget. In de toekomst zal er normaal wel meer gewerkt worden aan de
MICE-markt (bedrijven in de regio, meetings en incentives). Een van de belangrijke hefboomprojecten
hierin is het project Tragel, dat een multifunctioneel sport- en evenementencomplex bevat. Naast deze
publieke functie is er in de gebiedsontwikkeling ook een gemengd project wonen, winkelen en werken
voorzien.

Communicatie
Toerisme Aalst heeft verschillende toeristische brochures, die meestal ook online publiek beschikbaar zijn
(bv. via de website, ISSUU, …): ‘Aalst vergeet je nooit’, ook in het Engels, Frans, Duits en Spaans, brochure
‘Dagtrips voor groepen’ en brochure ‘Aalst toerisme’.
Voor kinderen is er de kindergids CH!PKAdee die alle activiteiten voor kleuters/kinderen/jongeren
bundelt. Deze wordt zowel digitaal als op papier verspreid. In deze gids staan zowel stadsactiviteiten als
activiteiten van externe organisaties gaande van culturele, sportieve tot creatieve activiteiten. Bij de
meerderheid van de activiteiten kan je UiTpunten sparen (later om te ruilen tot een UiTvoordeel, bijv.
gratis ticket/gadget/…).

De website werd vernieuwd in 2012 en is op dit moment volledig losgekoppeld van de stadswebsite. De
belangrijkste topics zijn beleven, genieten, ontdekken, groepsuitstappen en praktische info. De website
moet als eerste inspiratiebron dienen voor toeristen die Aalst voor het eerst willen bezoeken. Binnenkort
wordt deze website ook geïntegreerd in de vernieuwde huisstijl van de stad Aalst.
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Toerisme Aalst beschikt ook over een eigen Facebookpagina, losgekoppeld van de stadspagina op
Facebook. Men vond dit belangrijk aangezien men zich met Toerisme Aalst voornamelijk op een ander
publiek richt dan de algemene Facebookpagina van de stad Aalst (bezoekers zijn bijvoorbeeld niet
geïnteresseerd in lokale politieberichten, via een eigen Facebookpagina kan men continu toeristische
producten in de kijker plaatsen, …).

Organisatie
Vorig jaar werd er een nieuw toeristisch infokantoor geopend aan de Hopmarkt. Toerisme Vlaanderen
heeft dit gebouw financieel mee ondersteund met een subsidie van 263.000 euro (totale kost: 438.000
euro). In het nieuwe onthaalpunt staat beleving centraal: zo wordt het aanbod van Aalst voorgesteld via
een 360° cinema, zijn er tablets beschikbaar voor bezoekers, … In een tweede paviljoen is er ruimte voor
seminaries en tentoonstellingen. De dienst Toerisme ontving tot dan toe gemiddeld zo’n 12.500
bezoekers per jaar, in 2015 steeg dit aantal tot 20.805 (toename van zo’n 60% meer bezoekers). Deze
stijging kwam niet enkel via regionale bezoekers, ook het aantal buitenlandse toeristen dat een bezoek
bracht aan het toeristische infopunt steeg.

De werkingsmiddelen voor de dienst Toerisme in Aalst zijn beperkt en schommelen rond de 50.000 euro
op jaarbasis. Er werken vier mensen fulltime op de dienst Toerisme (2 personen met een baliefunctie en
2 personen back-office). Het team is niet zo groot, maar is wel professioneel en zet zich goed in.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan samenwerking met andere stadsdiensten. Nu valt de dienst
toerisme onder de cluster vrije tijd (hiertoe behoort bijvoorbeeld ook cultuur, sport, jeugd). Op die manier
kan men gemakkelijker samenwerken. In het begin was dit niet zo evident, maar steeds meer en meer
ziet men de vruchten van deze meer intense samenwerking (bijv. toeristisch onthaal wordt gemakkelijker
opengedaan op evenementen van de dienst Lokale Economie of Evenementen).
Bronnen: Sandy Osselaer; http://www.aalst.be/
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1.5.4 Vergelijking met Sint-Niklaas
De volgende tabel toont een overzicht van de benchmarkgegevens.
Omschrijving

Sint-Niklaas

Mechelen

Kortrijk

Aalst

Inwoners (2016)

75.208

84.523

75.506

84.329

Aantal dagbezoekers
per jaar

3,3 miljoen

4 miljoen

2 miljoen

1,3 miljoen

Bestedingen per
dagtrip (excl. shopping)

€ 18

€ 17

€ 25

€ 22

Bestedingen per
dagtrip (incl. shopping)

€ 43

€ 22

€ 33

€ 44

Aantal aankomsten
verblijftoeristen (2014)

36.208

115.536

118.240

48.224

Aankomsten:
% buitenland

46,6%

53,3%

53,5%

68,6%

Aantal overnachtingen
verblijftoeristen (2014)

80.000

204.000

210.000

71.000

Focus

Kunststad, voor
het hele gezin,
bier in
vrouwenhanden

4 thema’s: we
love kids, Zomer
in Kortrijk, We
are Creators,
Winter in
Kortrijk

Carnaval &
zorgindustrie

MICE

Richten zich op
kleinere
bedrijven uit
België/Nederland, voor zowel
congressen
(max. 200 p.) als
incentives

Kortrijk
Regional
Convention
Bureau (maar
ligt momenteel
stil)

Geen actieve
werking, in de
toekomst richten op bedrijven
uit de regio
voor meetings
& incentives

Jaarlijks budget

€ 74.275

€ 525.000
stadsmiddelen

€ 300.000
stadsmiddelen +
€ 120.000 van
private partners

€ 50.000

Personeel

3 FTE’s

10 (excl.
onthaal)

6 FTE’s

4 FTE’s (incl.
onthaal)

Even ter vergelijking: Sint-Niklaas telt zo’n 75.000 inwoners en is dus qua schaalgrootte ongeveer even
groot als Kortrijk, iets kleiner dan Mechelen en Aalst. We zien toch een aantal belangrijke verschillen
tussen de werking van Mechelen, Kortrijk en Aalst versus Sint-Niklaas.
Naar productontwikkeling toe zien we vooral een contrast met Mechelen en Aalst. Daar werkt men zeer
bewust rond een beperkt aantal aantrekkelijke, thematische productlijnen: rond deze thema’s werkt men
zo veel mogelijk relevante producten uit (bijv. Mechelen als citytrip bestemming voor gezinnen met jonge
kinderen: stadsmap voor kinderen, pretpakket voor gezinnen, ...).
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Op dit vlak scoort Sint-Niklaas wat minder goed: er is in mindere mate een rode draad terug te vinden in
het productaanbod en dit wordt ook maar beperkt op dergelijke manier naar buiten gebracht. We merken
ook nog op dat de MICE-markt ook voor andere steden niet evident is om te bewerken, een belangrijke
basis is dat er een aantrekkelijk aanbod is (bijv. unieke locaties, activiteiten, …).
Wat communicatie betreft zien we dat vergelijkbare steden vandaag de dag sterk inzetten op online
communicatie via een sterke website/aanwezigheid op sociale media. Men probeert op een
budgetvriendelijke, maar toch persoonlijke en interactieve manier te communiceren met (potentiële)
bezoekers. Ook hier kan Sint-Niklaas nog een inhaalbeweging maken: op dit moment oogt de
communicatie vanuit de dienst Toerisme minder fris en modern (met uitzondering van de meest recente
brochures).
Natuurlijk vormt de organisatievorm en -structuur een belangrijk kader waarbinnen diensten voor
Toerisme/Citymarketing moeten werken. Volgens de beleidsnota van de stad Sint-Niklaas aangaande het
budget 2015 wordt er zo’n 74.275 euro budget voorzien voor toerisme en stadspromotie (zie bijlage 4).
Dit budget ligt bijvoorbeeld opvallend lager dan de werkingsmiddelen van de stad Kortrijk (circa 300.000
euro stadsmiddelen, omvat ook wel een stukje citymarketing), een stad van gelijkaardige grootte en type
functie. Ook de fysieke locatie van de dienst Toerisme is een belangrijk element in de onthaalfunctie die
ze uitoefent. Hier zien we dat bijvoorbeeld de steden Mechelen en Aalst heel bewust gekozen hebben om
gericht hier te investeren om het onthaal aantrekkelijk en visibel te maken.

1.6

Gesprekken met stakeholders

Er werden verschillende individuele gesprekken gevoerd met relevante stakeholders. Zodoende werd aan
verschillende lokale spelers de mogelijkheid gegeven om hun visie op het toerisme in Sint-Niklaas te delen
met wes research & strategy. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de gesprekspersonen en in bijlage 2
werd de gesprekkengids opgenomen die als leidraad diende bij de gesprekken. Dit zijn dus de
onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de gesprekken. De verslagen van deze gesprekken zijn
vertrouwelijk, maar de input uit deze gesprekken is verwerkt en opgenomen in de SWOT-analyse in de
volgende sectie van dit rapport.
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Uit bovenstaande informatie (onder meer door desk research, individuele gesprekken, …) bekomen we
een SWOT-matrix voor het huidige aanbod, de huidige marketing en communicatie en het huidige onthaal
en organisatie. De tabellen bevatten een overzicht, een uitgebreide samenvatting van: de huidige
sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor toerisme in Sint-Niklaas. De sterktes en zwaktes
zijn interne zaken waarin het toerisme in Sint-Niklaas gekaderd kan worden. Opportuniteiten en
bedreigingen zijn dan weer externe factoren waarmee rekening gehouden moet worden om verder te
werken aan het toerisme in Sint-Niklaas.
Deze matrices kunnen gezien worden als een uitgebreide samenvatting van de analysefase en kunnen
teruggevonden worden in bijlage 6. In het volgende hoofdstuk komen we tot een kern-SWOT voor elk
domein: dit is een meer beknopt overzicht van de belangrijkste sterktes, zwaktes, opportuniteiten en
bedreigingen. Deze elementen zijn aangeduid in het vet in de uitgebreide SWOT in bijlage.
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De uitgebreide SWOT-tabellen werden besproken met de stuurgroep. Iedereen kreeg de kans om de
meest belangrijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aan te duiden. Er konden (maximaal) vier
items per categorie aangeduid worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest aangeduide
items. Deze ‘kern-SWOT’ bevat aldus de meest belangrijke items waar we rekening mee moeten houden
in de opmaak van het strategisch plan toerisme voor de stad Sint-Niklaas.
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Aanbod
Sterktes

Zwaktes

Kernaanbod

Kernaanbod

Materieel kernaanbod en aantrekkingselementen

Materieel kernaanbod en aantrekkingselementen

 Aanwezigheid van aantal musea (belang van Mercatormuseum met
bovenlokale uitstraling)
 Typerende gebouwen zoals stadhuis, de Salons, art-deco-gebouwen
 Grootste markt van België (regelmatig evenementen, donderdagse markt)

 Interessant aanbod, maar beperkt: niet evident voor bezoekers om
bijvoorbeeld een weekend mee te vullen
 Weinig beleving in de manier waarop het patrimonium gepresenteerd wordt
(alles is rechttoe, rechtaan)
 Grote Markt: soms een sfeer van ‘leegte’ (kleine evenementen vallen beperkt
op)
 Beperkte linken, verwijzingen tussen de verschillende bezienswaardigheden
(bijv. vanuit binnenstad naar De Ster, van attractie X naar Y)

Immaterieel kernaanbod en aantrekkingselementen
 Cultuur rond Sinterklaas
 Evenementen en shopping functioneren vaak als trekker (mogelijkheid tot
combinatiebezoeken)
 Vaste evenementen zoals Vredefeesten met ballonevenement en Stad van
de Sint, verschillende ondersteunende evenementen
Natuur
 Recreatiedomein De Ster: bovenlokale recreatie
 Buitengebied/deelgemeenten, stiltegebied op de grens van Stekene en SintNiklaas (Sinaai)

Immaterieel kernaanbod en aantrekkingselementen
 Beperkte productontwikkeling rond bepaalde thema’s (bijv. Mercator,
ballonnen, Sinterklaas) kan meer uitgediept worden (met privésector)
 Flink aantal aantrekkingselementen hebben een tijdgebonden aard
Natuur
 De Ster is weinig bekend op bovenlokaal niveau

Ondersteunend toeristisch aanbod

Ondersteunend toeristisch aanbod

Leisure/vrije tijd

Leisure/vrije tijd

 Uitgebreid vrijetijds- en cultuuraanbod
 Shoppingaanbod in het centrum en Waasland Shopping Center (bovenlokale
aantrekkingskracht van WSC)
 Centrummanagement binnenstad en horecacoach

 Beperkt gebruik van technologie in functie van sfeer en beleving (digitale
apps, digitale schermen, …)
 Relatief hoge leegstand in Sint-Niklaas, vooral in centrum Sint-Niklaas nood
aan kwalitatieve invulling handelsapparaat
 Geen link tussen shopping in centrum/stad Sint-Niklaas en WSC
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 Er is voor elk wat wils (verschillende categorieën, individueel versus groep,
…)

 Iedere streek in Vlaanderen heeft streekproducten tegenwoordig: moeilijk
om hiermee onderscheidend te zijn, bovendien gebrek aan zichtbaarheid
streekproducten op dit moment

MICE-aanbod

Logiesaanbod

 Huidige aanbod vult zichzelf relatief goed op (bijv. 2 hotels Sint-Niklaas)

 Weinig arrangementen (toeristisch aspect met logies/shopping/… )

Logiesaanbod

MICE-aanbod
 Weinig infrastructuur/aanbod voor MICE (bijv. 2 hotels, ‘t Bau-huis, beperkte
activiteiten voor incentives), hierdoor weinig bekend
Diverse

Diverse

 Centrale ligging (in Vlaanderen, t.o.v. industrie/havens/… en tegenover
grotere kunststeden)
 Hoofdstad regio Waasland
 Sint-Niklaas als scholenstad

 In 2014 zijn gemiddeld 6 op de 10 inwoners fier over hun stad Sint-Niklaas:
implicatie op ambassadeurschap van de Sint-Niklazenaars op bezoekers
 Netheid van de stad is niet altijd optimaal (straten en parken)

Opportuniteiten

Bedreigingen

 Investeringen in productontwikkeling (slimme combinaties originaliteit van
aanbod/logies/…, samen met andere stadsdomeinen, bijv. toerisme/horeca,
…)
 Doortrekken van thema’s Mercator, Sinterklaas, Grote Markt, shopping in
productontwikkeling, over langere tijd heen
 Focussen: you can’t be all things to everyone: middelen doelbewust en
efficiënt inzetten
 MICE: vooral potentie in regionale omgeving, bedrijven/organisaties in de
regio (kleinere meetings en incentives)

 Ook andere steden in Vlaanderen hebben een interessant patrimonium dat
bovendien beter ingezet wordt
 MICE: zakelijke verblijven zijn moeilijk te bewerken/te stimuleren
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Marketing en communicatie
Sterktes

Zwaktes

Bekendheid en beeldvorming

Bekendheid en beeldvorming

 Belangrijkste associaties bij de stad Sint-Niklaas zijn vrij origineel/uniek: zoals
Grote Markt (23%), Sinterklaas (6%) en ballonnen (6%) (winkelen goed voor
10%, minder origineel)

 Sint-Niklaas heeft geen duidelijk imago (‘grijze muis’), aanbod is beperkt
bekend: 38% van de Nederlandstalige Belgen kan geen associatie maken met
de stad Sint-Niklaas
 Op heden geen duidelijke citymarketingstrategie in Sint-Niklaas: waar staat
de stad in zijn geheel voor? (geen gezamenlijke strategie)

Huidige marketing- en communicatiebeleid
 Recent nieuwe brochures van toerisme Sint-Niklaas (ook vermelding van
logiesaanbod, 1 meertalige brochure E/F/D/I), brochure in samenwerking
met dienst Economie/CM (Oh-gids), …
Huidige vraag
 Belangrijkste activiteit bij de daguitstappen door de Belgen naar Sint-Niklaas
is ‘funshopping in shopping center’ (60,1% van de gevallen): WSC als trekker
(alleen al goed voor 6 miljoen bezoekers (2015))
 Op heden duidelijke focus op dagtoerisme en groepen

Huidige marketing- en communicatiebeleid
 Huidige marketing vaak beperkt tot lokaal niveau
 Website: communicatie is zeer statisch, weinig visueel aantrekkelijk en
wervend (call-to-action, gebruik van sterke foto’s, filmpjes, …)
 Er wordt weinig ingespeeld op andere sociale media dan Facebook (bijv.
TripAdvisor/ZooVer: Mercatormuseum wordt zelfs niet vermeld)
Huidige vraag
 Sint-Niklaas beperkte attractie op koppels met kinderen

Opportuniteiten

Bedreigingen

 Citymarketing: waar staat de stad Sint-Niklaas in zijn geheel voor?
Geïntegreerde en uniforme communicatie naar de buitenwereld toe
 Gebruik van moderne tools om bezoekers te verrassen, te inspireren (sociale
media, technologie: interactieve informatiepunten, apps, …)
 Moderne bezoeker is op zoek naar authenticiteit, unieke ervaringen,
beleving, smaakvolle combinaties van oud en nieuw, …
 Content marketing, storytelling: mogelijkheid tot het brengen van
verhalen/verhaallijnen (artikels, blogs, …)

 Moderne bezoeker is veeleisend
 Moderne bezoeker is onvoorspelbaar, moeilijk in een vakje te steken (bijv.
luxe versus basisaccommodatie, citytrip voor cultuur versus wellnessweekendje, …)
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Onthaal & organisatie
Sterktes

Zwaktes

Beleid

Beleid

 Beleidsintentie om meer in te zetten op een identiteits- en kernversterkend
beleid voor Sint-Niklaas: er beweegt wat in Sint-Niklaas

 Beperkt werkingsbudget voor Toerisme Sint-Niklaas, dalend budget
 Beperkt aantal personeelsleden voor Toerisme Sint-Niklaas (in vergelijking
met andere vergelijkbare centrumsteden)
 Interne samenwerking/kruisbestuiving binnen de stad Sint-Niklaas kan steeds
beter (bijv. toerisme, evenementen)

Toeristische dienst en onthaal
 Samenwerking met Toerisme Waasland, provincie Oost-Vlaanderen, Meet in
Gent & Oost-Vlaanderen
 Professionele werking dienst Toerisme binnen mogelijkheden

Toeristische dienst en onthaal
 Verouderd onthaalkantoor (rechttoe, rechtaan, weinig frisse, moderne
elementen)
 Openingsuren: enkel half mei-half september ook open op zaterdag/
zondag/feestdagen
 De verhuis van Toerisme Waasland en de regiocoördinatie van Toerisme
Oost-Vlaanderen van het toeristisch infokantoor in centrum Sint-Niklaas naar
De Ster (22/03/2016) impliceert het verlies van één voltijds personeelslid
voor baliepermanentie. Dit komt in de praktijk overeen met een
personeelsreductie van 25%.

Opportuniteiten

Bedreigingen

 Implementatie op KT van horecabeleidsplan, strategisch beleidsplan voor
toerisme in het Waasland, …
 Samenwerking stadsdiensten: kruisbestuiving, slimme combinaties maken
(inhoudelijk en organisatorisch)
 Samenwerking publiek-private sector (bedrijven, ondernemers, WSC,
logiessector, …)
 Intensievere samenwerking met overkoepelende organisaties zoals Toerisme
Waasland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Meet in Gent & Oost-Vlaanderen op
het vlak van dagtoerisme/incentives

 Verhuis naar minder visibele locatie voor dienst Toerisme? (afhankelijk van
de uitvoering) Belang van zichtbare en toegankelijke locatie voor dienst
Toerisme
 De verhuis van Toerisme Waasland en de regiocoördinatie van Toerisme
Oost-Vlaanderen van het toeristisch infokantoor in centrum Sint-Niklaas naar
De Ster (22/03/2016) impliceert tevens een verlies van makkelijk
aanspreekbare expertise, waardoor de samenwerking praktisch gezien iets
moeilijker wordt.
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 Gebruik subsidies/ondersteuning van verschillende instanties
 Verhuis naar meer visibele locatie voor dienst Toerisme Sint-Niklaas?
(afhankelijk van de uitvoering)
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Conclusie
Op het vlak van productaanbod zien we dat er een interessant aantal bezienswaardigheden in Sint-Niklaas
terug te vinden zijn, maar dat deze beperkt zijn in aantal/beleving, … Er is verder een sterk immaterieel
toeristisch kernaanbod (bijv. figuur Sinterklaas, aanbod aan evenementen) en een sterk ondersteunend
toeristisch kernaanbod (bijv. cultuur, shopping mogelijkheden). Eén van de belangrijke minpunten is dat
er weinig “slimme” combinaties gemaakt worden/linken gelegd worden in het aanbod. Rond bepaalde
zaken kan de productontwikkeling tot een hoger niveau gebracht worden. Er zijn reeds vele puzzelstukjes
aanwezig, maar het is nu van belang om deze samen te leggen om te komen tot een mooi en aantrekkelijk
geheel.
Dit heeft ook zijn implicaties voor marketing en communicatie. Op dit moment kampt de stad Sint-Niklaas
namelijk met een imagoprobleem (‘grijze muis’): er moet gewerkt worden aan een sterke en duidelijke
uitstraling van de stad Sint-Niklaas. We zien dat er zich heel wat opportuniteiten voordoen en gaan hier
in het volgende hoofdstuk verder op in.
Op het vlak van organisatie en onthaal zien we dat de werkingsmiddelen beperkt zijn en dat er zich ook
een aantal onzekerheden voordoen (bijv. omtrent nieuwe locatie toeristische dienst) waardoor het op dit
moment niet evident is om slagkrachtig naar buiten te komen. Desalniettemin zien we dat er heel wat
beweegt in de stad en dat samenwerking (binnen en buiten de stadsdiensten, op verschillende niveaus)
heel wat mogelijkheden schept naar de toekomst toe.
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In het volgende hoofdstuk stellen we een gedragen visie voor die als beleidskader zal dienen voor het
opzetten en evalueren van specifieke acties om het toerisme in Sint-Niklaas verder te versterken en te
ondersteunen. Deze visie werd uitgewerkt door wes research & strategy samen met de stuurgroep.
Een goed gedefinieerde visie fungeert als een strategische filter die helpt om consistente beslissingen in
de tijd te nemen. Beslissingen, acties, … die passen binnen de strategische visie krijgen middelen
toegewezen en worden geïmplementeerd. Acties die niet passen binnen de vooropgestelde visie zullen
niet worden uitgewerkt. De visie vormt de basis voor het toeristisch beleid voor de komende jaren.
Eens de visie op de toekomst duidelijk is, kan de toekomstige, gewenste positie worden vergeleken met
de huidige positie zoals deze naar voren kwam uit de analysefase. De confrontatie van beide leidt tot een
selectie van belangrijke kritieke succesfactoren waarvoor een duidelijke strategie moet worden
geformuleerd. Deze kritieke succesfactoren vormen de brug tussen de huidige en de toekomstige positie.

4.1

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling is de conceptomschrijving van de eigenlijke ambitie op lange termijn, zodat de
uitgangspunten voor iedereen duidelijk worden. De centrale doelstelling voor het toerisme in Sint-Niklaas
en het ambitieniveau waar Toerisme Sint-Niklaas aan meebouwt, omschrijven we als volgt:

Sint-Niklaas wil het toeristisch aanbod in haar stad optimaliseren en ontwikkelen. De stad promoot
zichzelf op niveau van een centrumstad waardig: de stad wil een duidelijk imago hebben naar haar
verschillende stakeholders toe. Via gepaste productontwikkeling/optimalisatie, communicatie en
organisatie wordt er groei gerealiseerd. Er wordt hierbij voortdurend aandacht besteed aan
kruisbestuiving: samenwerking tussen verschillende stakeholders is essentieel bij de opwaardering van
toerisme & stadspromotie in Sint-Niklaas.

We willen met andere woorden het toerisme in Sint-Niklaas verder optimaliseren en ontwikkelen op maat
van haar mogelijkheden. Op dit moment is er veel onbenut potentieel zowel wat betreft aanbod als op
het vlak van marketing & communicatie. Op het vlak van onthaal & organisatie zijn er ook nog
verbeteracties mogelijk. Sint-Niklaas is een centrumstad en wil er zich ook zo naar verhouden in de
praktijk. We zetten in op toerisme & stadspromotie op niveau van een centrumstad. De stad Sint-Niklaas
wil zich verder ontwikkelen als een kwaliteitsvolle toeristische bestemming, het niveau van een
centrumstad waardig.
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4.2

Kernwaarden

De kernwaarden geven weer welke persoonlijkheid/identiteit we als stad Sint-Niklaas willen nastreven.
Het is een combinatie van karakteristieken die we willen accentueren en naar voren brengen om het
verschil met andere steden te duiden. Hoewel ook andere steden een aantal van deze kernwaarden
kunnen claimen, is het de combinatie ervan die Sint-Niklaas typeert. Het is de taak van Toerisme SintNiklaas om deze kernwaarden, en later ook de positionering, samen met de centrale doelstelling uit te
dragen en te realiseren samen met verschillende stakeholders. Bij het communicatieplan dat later
uitgerold zal worden, vormen de kernwaarden mee de basis voor de uitrol in de praktijk.
De bestemming Sint-Niklaas kan worden uitgebouwd rond de volgende kernwaarden:





ontmoeting;
toegankelijk;
belevingsgericht;
handel.

Ontmoeting: via de Grote Markt als centraal element in de positionering van Sint-Niklaas zetten we
duidelijk in op ontmoeting en gezelligheid. De Grote Markt ademt openheid uit en nodigt uit tot het
ontmoeten van mensen, het bijwonen van evenementen/festiviteiten/ acties/…, een bezoek aan de vele
markten, het kennismaken met nieuwe zaken, verpozen in de openheid van de stad en het buitengebied,
… Wie de stad Sint-Niklaas een kans geeft en verder verkent wordt ongetwijfeld aangenaam verrast door
de ontmoetingen met mensen/nieuwe zaken/…
Toegankelijk: Sint-Niklaas is niet alleen een centrumstad, maar ook een toegankelijke stad in de brede zin
van het woord. Er mag geen drempel zijn om de stad te bezoeken, of dit nu een inhoudelijke, fysieke of
andere mogelijke drempel is. Er is voor elk wat wils op inhoudelijk vlak (cultuur, winkelen, evenementen,
…). Je hoeft je als bezoeker ook niet per se voor te bereiden op een bezoek aan Sint-Niklaas, je kan de
stad zelf gemakkelijk ontdekken en alles is op relatieve wandelafstand van elkaar/van de Grote Markt.
Ook wat mobiliteit betreft is de stad gemakkelijk toegankelijk en centraal gelegen in Vlaanderen. Ook voor
mensen met een beperking is de stad over het algemeen gemakkelijk toegankelijk. De toegankelijkheid
van individuele zaken blijft echter een aandachtspunt.
Belevingsgericht: ook al is de stad niet zo groot, er is steeds wat interessants te zien of te doen. Er zijn
allerhande evenementen doorheen het jaar (al zijn deze niet altijd op een breed publiek gericht), er is een
ruim cultuuraanbod, … De stad Sint-Niklaas zet bewust in op kruisbestuiving tussen verschillende
domeinen om zo de beleving voor de bezoeker op een hoger niveau te krijgen. Men evolueert dus naar
een meer belevingsvolle, maar toch open centrumstad. Het blijft natuurlijk een uitdaging om de
belevingswaarde voor bezoekers te concretiseren op minder zonnige dagen en sluitingsdagen van
attracties/monumenten. De stad is in volle ontwikkeling.
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Handel: Sint-Niklaas is (van oudsher) een handelsstad. Handel is de rode draad door heel wat sterke
punten van Sint-Niklaas. Handel vind je terug op de Grote Markt (allerlei markten), in het Waasland
Shopping Center, in de Stationsstraat en op de bedrijventerreinen. De Mercatorprojectie is nog steeds
van groot belang voor de scheepvaart & bijhorende handelsroutes. En ook de Sint stimuleert de handel.
Streekproducten passen ook perfect in dit plaatje.
Op basis van deze kernwaarden kunnen we werken aan een verhaal/voorstelling van de stad Sint-Niklaas.
Deze zou als volgt kunnen klinken:
Sint-Niklaas is een toegankelijke centrumstad, waar ontmoeting in brede zin centraal staat, via cultuur,
wandelen en fietsen, evenementen en handel. Sint-Niklaas is een stad in volle ontwikkeling waar steeds
iets te beleven valt.

4.3

De vier basisvragen

De vier basisvragen die we moeten beantwoorden zijn:





Wat zijn de kernproducten van Sint-Niklaas?
Op welke marktsegmenten wil Sint-Niklaas inzetten?
Op welke doelgroepen wil Sint-Niklaas zich richten?
Op welke geografische doelmarkten wil Sint-Niklaas gaan werken?

4.3.1 Kernproducten
In eerste instantie moeten we een duidelijke keuze maken over wat we aanbieden. Met andere woorden,
op welke kansrijke thema’s willen we inzetten? Deze thema’s zullen verder in de toekomst
geoptimaliseerd/verfijnd worden en waar nodig uitgewerkt worden via productontwikkeling. In het
actieplan wordt de visie verder concreet gemaakt.
Hierbij zullen we een onderscheid maken tussen de stadskern van Sint-Niklaas en het buitengebied.
In de stadskern van Sint-Niklaas vormt de Grote Markt de centrale hub waarrond we het toeristisch
aanbod in Sint-Niklaas willen uitwerken en promoten. De Grote Markt is hét startpunt om de stad te
ontdekken en zal ook een belangrijke rode draad vormen bij het thema ‘ontmoeten’ onder de vorm van
productontwikkeling op en rond de Grote Markt, acties/evenementen (bijv. bovenlokale evenementen
zoals Stad van de Sint, Vredefeesten), … Vanuit het gegeven van de Grote Markt zetten we dus in op
kruisbestuiving met overige bezienswaardigheden/attracties/… in Sint-Niklaas. Sowieso worden
combinatiebezoeken, waar mogelijk, gestimuleerd. Het accent voor een bovenlokale bezoeker ligt op het
verkennen van de stad Sint-Niklaas op het vlak van cultuur/winkelen/horeca/evenementen met als
uitvalsbasis de Grote Markt.
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Naast de Grote Markt, zetten we doorheen het jaar verder in op een beperkt aantal specifieke
thema’s/’reasons to come’ die een extra aantrekkingskracht moeten uitoefenen op bezoekers vanuit de
nabijgelegen regio. Op die manier heeft de stad Sint-Niklaas welbepaalde ‘piekperiodes’ om de 2/3-tal
maanden:






Stad van de Sint (met in dezelfde periode ook nog Sint-Niklaas Wintert);
Cultureel voorjaar (Archipel, Sint-Niklase boekenweekend , ...);
Vredefeesten (met in dezelfde periode ook nog Sint-Niklaas Zomert);
Najaar met de aanloop naar Sinterklaas;
…

We moeten echter ook nuanceren dat deze “pieken” niet allemaal van dezelfde orde zijn. Hier kan bij de
productontwikkeling nog verder aan gewerkt worden om de “mindere” periodes/pieken nog te gaan
versterken.
Onderstaande figuur geeft aan hoe we de aantrekkingskracht van Sint-Niklaas zouden willen omschrijven.
De top van de piramide (‘De stad Sint-Niklaas ontmoeten vanuit de Grote Markt’) bevat de zaken die
(bovenlokale) bezoekers absoluut aanspreken om naar Sint-Niklaas te komen. Daaronder komt het
periodieke aanbod dat een welbepaalde ‘reason to come’ vormt en de gewenste positionering van SintNiklaas ondersteunt, de specifieke aantrekkingselementen. Hieronder vallen bijvoorbeeld welbepaalde
bovenlokale evenementen (zoals de Vredefeesten, de Stad van de Sint, …). Op het derde niveau hebben
we een veelheid aan elementen die deel uitmaken van de algemene stadsbeleving zoals cultuur en musea,
wandelen en fietsen, sfeervolle kleinere evenementen, , horeca-aanbod, toffe winkels, …. Deze
elementen zijn belangrijker voor bezoekers vanuit de lokale regio (bijv. ook evenementen met eerder een
lokale aantrekkingskracht zoals Sint-Niklaas Zomert, Wintert, …).

De stad ontmoeten vanuit
de Grote Markt

Specifieke aantrekkingselementen
(bijv. bepaalde evenementen zoals
Vredefeesten en De Sint,
Stationsstraat, WSC, belangrijke
tentoonstellingen, ...)
Stadsbeleving in de brede betekenis (cultuur,
wandelen en fietsen, sfeervolle kleinere
evenementen, horeca-aanbod, toffe winkels, ...)
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Op toeristisch vlak is er behalve het aanbod in het centrum ook nog het aanbod in het buitengebied van
Sint-Niklaas, met een rol voor de deelgemeenten (o.a. stiltegebied in Sinaai/Stekene). Het is ook zo dat
Sint-Niklaas een centrale spil is in het Waasland, en dat we vanuit deze optiek ook verder willen inzetten
op het versterken van de aantrekkingskracht van de stad binnen de regio (bijv. link met de steden Beveren
en Lokeren, via functionele fietsassen, uitbouwen wandelnetwerk, …).

4.3.2 Marktsegmenten
Verder maken we ook een keuze wat betreft de te bewerken marktsegmenten. Hierbij maken we een
onderscheid tussen dag- en verblijftoerisme, leisure en zakelijk (MICE) toerisme en individueel versus
groepstoerisme.
 Dagtoerisme versus verblijftoerisme
De focus voor de stad Sint-Niklaas ligt op het dagtoerisme. Sint-Niklaas wil dus voornamelijk bezoekers
aantrekken die een dagje uit plannen. Dit neemt niet weg dat we wel willen inzetten op het maximaliseren
van de verblijfsduur: we zullen bijvoorbeeld proberen om meer combinatiebezoeken te genereren (bijv.
dagje shopping gecombineerd met horecabezoek ’s avonds, middagje cultuur met een evenement hierop
aansluitend, bezoek aan De Ster en later een kinderactiviteit bijwonen, …). Meerdaags verblijftoerisme is
mooi meegenomen, maar hier wordt niet actief op ingezet. Later, eens het productaanbod en de
profilering van de stad verder op punt staan, kan er misschien meer ingezet worden op verblijftoerisme.
 Leisure versus zakelijk toerisme
Voor de stad Sint-Niklaas is vooral het leisure toerisme belangrijk. In het leisure segment gaat het, zoals
hierboven aangehaald, voornamelijk om dagtoerisme. Wat betreft het zakelijk toerisme, zet men verder
in op meetings & incentives bij bedrijven uit de onmiddellijke regio (eendaags, dus zonder
overnachtingen). Op dit vlak zal er verder nagedacht worden over gepaste productontwikkeling zodat
bedrijven uit de regio meer overwegen om meetings & incentives te organiseren in Sint-Niklaas (bv. door
het aanbieden van unieke locaties). Zakelijk toerisme is en blijft een lokaal gebeuren.
 Individueel versus georganiseerd toerisme
Hier zijn in principe beiden belangrijk. Toerisme Sint-Niklaas tracht zowel individuele bezoekers als
groepsbezoeken aan te sporen. In de praktijk zal wel een significant deel van de tijdsbesteding gaan naar
het aantrekken van groepen. Bij georganiseerd toerisme blijven we tussenpersonen bewerken.

4.3.3 Doelgroepen
De individuele dagbezoekers zijn op dit moment eerder 45-plussers en koppels of dagbezoekers zonder
kinderen/dagbezoekers samen met andere volwassenen/alleen. Groepsbezoekers bestaan uit een eerder
ouder doelpubliek, dat voornamelijk geïnteresseerd is in de (thematische) wandelingen en enkele
attracties zoals het stadhuis, de Broedersschool, het Mercatormuseum, de Sneukeltocht en de
streekproductenproducenten en het SteM.
In de toekomst willen we ook inzetten op doelgroepen die we nu minder bereiken. Aangezien Sint-Niklaas
zichzelf als een toegankelijke stad wil profileren, willen we bezoekers jong en oud aantrekken, met of
zonder kinderen, met of zonder beperking, individueel of in georganiseerd verband, … Hierbij dient ook
aandacht uit te gaan naar sociaal toerisme oftewel “Toerisme voor Allen”. Hier wordt ook vanuit Toerisme
Vlaanderen sterk op ingezet.
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We richten ons op het brede publiek, met een brede interesse en dus niet tot bepaalde nichesegmenten
in de markt (bijv. culturele meerwaardezoekers). Dit neemt niet weg dat bepaalde nichesegmenten zich
ook wel aangesproken zullen voelen voor bepaalde producten/evenementen/…
We gaan er echter van uit dat bv. het Mercatormuseum en het Ex Libris centrum zelf gericht
communiceren naar deze nichesegmenten en de stad Sint-Niklaas deze “producten” meeneemt in haar
brede communicatie.
Wat betreft het buitengebied richten we ons vooral op actieve en ontspanningsgerichte
personen/koppels/vrienden- en andere groepen die geïnteresseerd zijn in wandelen, fietsen, … In de
praktijk zullen we hier eerder medioren (50-64-jarigen) en senioren (65-plussers) bereiken.
Lokale bedrijven die meetings & incentives willen organiseren, vormen de basis voor het zakelijk eendagstoerisme in Sint-Niklaas. Deze kunnen komen uit allerhande sectoren en zijn klein tot middelgroot (tot 75
personen).

4.3.4 Geografische doelmarkten
Geografisch gezien maken we een onderscheid tussen bezoekers die zich binnen een straal van 30 km
vogelvlucht bevinden versus bezoekers binnen een straal van 30-60 km vogelvlucht. 30 km in vogelvlucht
komt ongeveer overeen met een rijtijd van 30 minuten.
Wat betreft individuele bezoekers leggen we in eerste instantie de grootste prioriteit op bezoekers binnen
een straal van 30 km vogelvlucht. Deze bevinden zich voornamelijk binnen de provincie Oost-Vlaanderen
en ook deels in de provincie Antwerpen (zie kaartje hieronder). Voor individuele bezoekers die van
verderaf komen, zullen we een extra ‘laagje’ moeten aanbieden om hen te overtuigen een bezoek te
brengen aan Sint-Niklaas: de Grote Markt en evenementen zoals de Vredefeesten, de Stad van de Sint, …
kunnen hier een belangrijke rol bij spelen.
Wat betreft het georganiseerd toerisme (groepsbezoeken) kunnen we op basis van de actuele herkomst
van de groepen de geografische doelmarkt iets ruimer zien, namelijk tot 45/60 km vogelvlucht. In
georganiseerd verband is men vaak al sneller bereid om een iets grotere afstand af te leggen (ongeveer
38% van de groepen, geregistreerd door Toerisme Sint-Niklaas, komt van buiten Oost-Vlaanderen, terwijl
dit slechts 18% is bij de individuele daguitstappen).
We vergeten ook zeker niet de eigen inwoners/lokale stakeholders: zij spelen een belangrijke rol op het
vlak van toerisme en stadspromotie in/van Sint-Niklaas. Het is namelijk van belang dat zij ook op de hoogte
zijn van wat er te doen is, te beleven valt, … en dit kunnen uitdragen naar de buitenwereld toe.
In eerste instantie focussen we op de Belgische markt. Dit neemt niet weg dat ook de (nabije) ZeeuwsVlaamse markt heel wat potentieel biedt. Met de middelen die beschikbaar zijn zullen we echter in eerste
instantie focussen op promotie naar het Vlaamse publiek. Er kan eventueel wel nagegaan worden of er in
het kader van Europese projecten/subsidies een toeristische samenwerking tot stand kan komen met
enkele Nederlandse gemeenten (bv. uit Zeeuws-Vlaanderen). Er kan ook gekeken worden hoe men de
Nederlanders die al af en toe de grens oversteken en naar Sint-Niklaas komen voor andere zaken (bv. de
Academie) hier ter plaatse in Sint-Niklaas kan warm maken voor een uitgebreider bezoek.
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4.4

Kritieke succesfactoren

Kritieke succesfactoren (KSF’s) zijn elementen die noodzakelijk zijn om de brug te maken tussen de huidige
situatie en de toekomstige, gewenste situatie. Met andere woorden: de overgang tussen de huidige
situatie zoals beschreven in de SWOT en de ambitie van de stad Sint-Niklaas. Het is belangrijk om waar te
maken wat men belooft, vandaar zullen we in de komende hoofdstukken bekijken hoe we de visie kunnen
waarmaken in de praktijk. Strategische doelstellingen zullen weergeven wat er moet worden bereikt
tegen het einde van de planperiode (nl. 2022).
Via het actieplan combineren we de kritieke succesfactoren met de strategische doelstellingen en
concrete acties tot één overzichtelijk, haalbaar geheel.
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Om de visie in de praktijk om te zetten, groeperen we de strategische doelstellingen in 3 actiedomeinen,
namelijk productontwikkeling, marketing & communicatie en onthaal & organisatie. Centraal in het
actieplan staat dat er voldoende aandacht zal moeten zijn voor kruisbestuiving, partnerships met interne
en externe stakeholders.
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5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een concreet en realistisch actieplan voorgesteld. Dit sluit aan bij de
vooropgestelde visie en omvat concrete acties die kunnen opgenomen worden om het toerisme in SintNiklaas te versterken. Sommige acties zijn quick wins (‘laaghangend fruit’) en situeren zich op korte
termijn, terwijl voor andere acties meer tijd nodig is om deze te realiseren.
Dit actieplan volgt, net zoals in de analysefase, de drie domeinen, namelijk:
 toeristische onthaal & organisatie;
 productontwikkeling;
 marketing & communicatie.
Doelstellingen en acties zijn het resultaat van de gemaakte keuzes in de visie. Aan de hand van
2 brainstormsessies met leden van de stuurgroep en de commissie toerisme werden ideeën verzameld
om de doelstellingen te bereiken. Deze werden dan verder aangevuld en verwerkt door wes.
De te verwezenlijken strategische doelstellingen (SD) en de daaraan gekoppelde acties worden
schematisch en op een logische manier met elkaar in verband gebracht. De leesrichting van de figuren is
van onder naar boven: onderliggende acties leiden tot de realisatie van hoger genoemde objectieven. Het
hoogste doel is het bereiken van de centrale doelstelling. We starten elk domein met een dergelijk
schema. Nadien volgt de beschrijving van de doelstellingen en acties. Doelstellingen en acties worden
steeds geformuleerd alsof ze al gerealiseerd/bereikt zijn. In sommige gevallen zijn ze al deels vervuld door
de huidige werking van de toeristische dienst, in andere gevallen zijn ze volledig nieuw.
Elke actie wordt duidelijk omschreven en per actie wordt ook de rol van het stadsbestuur weergegeven
en worden potentiële partners gerapporteerd, aangevuld met de timing van de maatregelen (korte,
middellange en lange termijn). Aan elke strategische doelstelling worden waar mogelijk concrete
prestatie-indicatoren gekoppeld zodat het mogelijk is om achteraf te monitoren of de vooropgestelde
doelstelling daadwerkelijk behaald werd en om (tussentijds) te kunnen bijsturen waar nodig.
We starten het actieplan met het luik toeristisch onthaal & organisatie, daarna volgt productontwikkeling
en ten slotte marketing en communicatie. Zonder een degelijk uitgetekende structuur voor de toeristische
dienst kan men uiteraard de visie niet waarmaken, maar lopen ook de marketing en communicatie en de
productontwikkeling mank. Het is dan ook evident dat er voor deze 3 domeinen doelstellingen en acties
worden uitgetekend om de centrale doelstelling ‘Sint-Niklaas ontwikkelen als een kwaliteits- en
belevingsvolle toeristische bestemming, het niveau van een centrumstad waardig’ te bereiken.
De overkoepelende figuur, over de domeinen heen, toont hoe we de centrale doelstelling kunnen
bereiken.
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5.2

Prioriteiten

Rome is niet op één dag gebouwd en dit plan zal ook niet op één dag uitgevoerd kunnen worden. Daarom
is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Het strategisch plan toerisme is opgesteld vanuit de doelstelling
om Sint-Niklaas verder te optimaliseren op toeristisch vlak en bevat dan ook heel wat acties.
Uit alle opgenoemde doelstellingen en acties werden er 5 geselecteerd die de absolute prioriteit moeten
krijgen en die essentieel zijn voor het slagen van dit plan. We benoemen ze kort hieronder. Voor de
volledige bespreking verwijzen we graag naar het actieplan hierna.
De 5 prioriteiten zijn (in willekeurige volgorde):
 Overzicht bestaand toeristisch aanbod binnen de visie: welk aanbod is er al binnen de visie, in lijn
met de gekozen kernwaarden en doelgroepen? En welke zaken kunnen we optimaliseren/beter
benutten in de toekomst? (bijv. Sint-Niklaas Wintert: welke gepaste toeristische producten zijn er
onder dit thema op heden, bundeling van bestaand toeristisch aanbod passend bij de visie).
 Communicatie in functie van bestaand aanbod: op basis van het bestaande aanbod gaat team
toerisme gericht communiceren (bijv. combinaties voorstellen: namiddagje in Sint-Niklaas voor
gezinnen).
 Er wordt ingezet op zowel owned, paid als earned media: team toerisme zet in op diverse mediatypes.
 Er is een sterk team, met een duidelijk takenpakket: om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
en het plan goed te kunnen uitvoeren is er een sterk team nodig, met een duidelijk takenpakket en
bijhorende verantwoordelijkheden. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van het
strategisch plan. Het opzetten van nieuwe acties zal pas mogelijk zijn eens er meer duidelijkheid is
over de personeelsformatie.
 Het budget wordt ingezet conform de vastgelegde prioriteiten in dit strategisch plan toerisme: er is
nood aan een grondige budgetanalyse van het integrale werkingsbudget en heroriëntering in functie
van het strategisch plan. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Acties die passen bij de visie
worden prioritair uitgewerkt, acties die niet of minder passen worden niet/minder prioritair
uitgewerkt. In het voorgestelde actieplan worden er een flink aantal acties voorgesteld, waardoor er
zich vanzelf een heroriëntering van bepaalde bestaande acties zal opdringen. Er worden keuzes
gemaakt zodat er voldoende budgettaire ruimte is voor acties die bijdragen aan de visie.
De timing van de overige acties wordt op het einde van het actieplan samengevat in een overzichtstabel.

5.3

Rol Toerisme Sint-Niklaas

Van een toeristische dienst wordt veel verwacht. Het is essentieel om de positie van de dienst te duiden.
Toerisme is een beleidsdomein dat nooit op zichzelf bestaat. Het is namelijk sterk gelinkt aan andere
beleidsdomeinen. Haar basisbestanddelen bestaan uit het aanwezige historische patrimonium, het
cultuuraanbod, monumentenzorg en erfgoedbehandeling, de publieke ruimte, natuur, de horeca, een
goed openbaar transport en verkeerscirculatie, enz. Een toeristische dienst neemt dan ook die
verantwoordelijkheden of neemt die maatregelen om dit basismateriaal zo goed mogelijk mee te helpen
ontwikkelen en in de markt te zetten.
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De dienst Toerisme kan bij het realiseren van het actieplan, zoals hier verder besproken, verschillende
rollen invullen:
 initiator: de dienst Toerisme kan het initiatief nemen om een project of een actie op te zetten en uit
te voeren. De dienst Toerisme is dan de trekker van het project/de actie;
 facilitator: de dienst Toerisme kan projecten/acties van derden ondersteunen en stimuleren;
 regisseur: de dienst Toerisme kan ook als regisseur optreden. Dit betekent dat ze de juiste partijen bij
elkaar brengt en dat ze zoekt naar opportuniteiten. Op die manier wordt er een win-winsituatie
gecreëerd voor alle betrokkenen.
Het is dus niet de rol van de dienst Toerisme om alle maatregelen en acties van begin tot einde zelf of
alleen uit te voeren. Bij elke actie in het actieplan wordt er vermeld wat de rol van Toerisme Sint-Niklaas
is (initiator, facilitator, regisseur).
Maar de allereerste actie die ondernomen dient te worden en ook in het schema op een hoger niveau is
opgenomen, is de volgende:

Actie 1: De missie voor toerisme Sint-Niklaas is uitgeschreven

Een duidelijke missie voor de dienst Toerisme in Sint-Niklaas geeft aan wat ze doet, hoe, waarom en voor
wie. In principe worden ook de waarden geformuleerd die zij als organisatie belangrijk vindt. Een missie
maakt aan diverse stakeholders duidelijk wat de organisatie doet.
Voor Sint-Niklaas is dit een eerste aanzet:
 Toerisme Sint-Niklaas maakt deel uit van de stedelijke overheid Sint-Niklaas.
 Haar kerntaken zijn:


bezoekers een optimaal onthaal bieden;



productontwikkeling op niveau van een centrumstad;



de stad Sint-Niklaas in de bovenlokale regio duidelijk in de markt zetten.

 Haar waarden zijn:


servicegerichtheid naar haar bezoekers;



respect voor die zaken die de identiteit van Sint-Niklaas uitmaken;



kennisdeling en overlegbereidheid met haar stakeholders;



duidelijkheid, transparantie en integriteit in haar werking;



een permanent streven naar verbetering.

De dienst Toerisme wil toerisme in de stad Sint-Niklaas op een professionele manier ontwikkelen om zo
haar bijdrage te leveren aan de stedelijke dynamiek.

Rol dienst toerisme

: initiator

Timing

: korte termijn

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: stadsbestuur
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5.4

Toeristisch onthaal & organisatie

Volgend schema geeft het verband weer tussen de te realiseren strategische doelstellingen, maatregelen
en acties binnen het luik toeristisch onthaal & organisatie (via de acties onderaan in de figuur realiseren
we maatregelen en bijgevolg de strategische doelstellingen). Om van Sint-Niklaas een kwaliteits- en
belevingsvolle toeristische bestemming te maken, het niveau van een centrumstad waardig, is het nodig
dat de toeristische dienst ook op niveau van een centrumstad functioneert, er een goede kruisbestuiving
is tussen de verschillende stadsdiensten en er een goede samenwerking is met de externe stakeholders.
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5.4.1 SD1: de toeristische dienst fungeert op niveau van
een centrumstad
Om de toeristische dienst op het niveau van een centrumstad te laten werken hebben we 3 maatregelen
voorzien, namelijk:
 er is een sterk team met een duidelijk takenpakket;
 er is voldoende budget voor productontwikkeling en marketing & communicatie;
 er is een gepast onthaalbeleid.
Elk van deze maatregelen wordt verder uitgediept via acties en eventuele subacties.

5.4.1.1 Er is een sterk team met een duidelijk takenpakket
Het is belangrijk dat bij de dienst Toerisme de nodige structuur en mensen voorzien worden om de taken
naar behoren uit te voeren. Alle benodigde competenties en vaardigheden moeten aanwezig zijn om de
missie van de dienst te volbrengen, alsook de voorgestelde acties in dit actieplan (volgens prioriteit). Naar
aanleiding van de verhuis van Toerisme Waasland en de verhuis van de dienst Toerisme naar het stadhuis,
dienen er zich een aantal opportuniteiten aan om de samenstelling van het team te optimaliseren.
De denkoefening om een volwaardig toeristisch team samen te stellen dat (1) op maat is van een
centrumstad en (2) dat zich op de uitvoering van het toeristisch beleid kan richten, is prioritair. Op dit
moment is de personeelsbezetting op de dienst Toerisme relatief klein (in vergelijking met andere
gelijkaardige steden). Het is duidelijk geworden dat er 1 A-niveau, 1 B-niveau en 2 C-niveaus nodig zijn om
de actuele taakinvulling te volbrengen en om stapsgewijs de vooropgestelde doelstellingen in dit plan te
bereiken (m.a.w. totaal 4 FTE’s maken deel uit van het team Toerisme). Bepaalde zaken/taken kunnen
eventueel deels uitbesteed/samen gedaan worden met andere stadsclusters (bijv. onthaalfunctie).
We gaan ervan uit dat in het nieuwe stadskantoor er steeds iemand aan de onthaalbalie moet zijn om
toeristisch advies te geven. Deze taak kan eventueel gedeeld worden met de andere (niet-toeristische)
onthaalmedewerkers, mits een gepaste opleiding en binnen dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Kruisbestuiving in de werking met andere stadsdiensten (onthaal, communicatie, …) biedt dus veel
opportuniteiten en moet verder bestendigd worden.
Het spreekt voor zich dat met hetzelfde team en een ongewijzigde taakinvulling er weinig nieuwe acties
(zoals bijv. uit het voorliggende strategisch plan) zullen kunnen opgezet worden in de praktijk. Het
opzetten van nieuwe acties zal pas mogelijk zijn eens er meer duidelijkheid is over de personeelsformatie.
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Actie 2: De personeelsbezetting (4 FTE’s) van de dienst Toerisme beantwoordt aan de vereisten uit dit
plan

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: korte termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: stadsbestuur (besluitvorming)

Te betrekken partners

: alle stadsclusters

5.4.1.2 Er is voldoende budget voor productontwikkeling en marketing
& communicatie
Een goede personeelsbezetting en taakinvulling alleen zijn niet genoeg. De dienst Toerisme heeft ook
nood aan middelen om de acties uit dit plan uit te voeren en op te volgen.

Actie 3: Het budget wordt ingezet conform de vastgelegde prioriteiten

We realiseren deze actie in volgende stappen:
 Er wordt prioritair een budgetanalyse ingepland om meer zicht te krijgen op het huidige integrale
werkingsbudget (niet enkel promotie), aan welke kostenposten dit zoal wordt uitgegeven en of
bepaalde kosten er in de toekomst nog in passen (met andere woorden, liggen alle kostenposten in
lijn met de vooropgestelde visie).
 Het is uiterst belangrijk dat er voldoende budget wordt voorzien voor toeristische productontwikkeling
en marketing & toeristische communicatie, op maat van een Vlaamse centrumstad.
 Dit budget wordt ingezet volgens de vastgelegde prioriteiten in het strategisch plan. We wensen
namelijk het beschikbare budget op een slimme en doordachte, selectieve manier in te zetten, na
communicatie aan andere stadsdiensten.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: budgetanalyse- en bepaling op korte termijn en daarna steeds opnieuw de
reflectie maken of een actie binnen de visie en het plan past alvorens het budget
toe te kennen

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners : andere stadsdiensten
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Actie 4: De effectiviteit van acties wordt gemonitord

Om na te gaan welke acties succesvol zijn en dus verder ondersteund dienen te worden, en welke acties
niet of te weinig bijdragen aan het bereiken van de visie, moet de effectiviteit van de acties met betrekking
tot toerisme op regelmatige tijdstippen gemeten worden. Hiervoor is er behoefte aan een
monitorsysteem. Meten is weten. In eerste instantie kan er een vrij eenvoudig monitorsysteem worden
opgesteld, waarbij we eventueel later kunnen evolueren naar een meer uitgebreid systeem. Aan de hand
van een indicatorenset kan de evolutie van een aantal zaken in kaart worden gebracht. De indicatoren
meten zowel direct gerelateerde toeristische zaken, als indirect gerelateerde zaken (zoals bijvoorbeeld
tevredenheid van belanghebbenden over bepaalde aspecten rond toerisme in Sint-Niklaas). De monitor
biedt een visuele voorstelling van de evolutie van de gekozen indicatoren en dit in combinatie met een
tijdslijn van de voornaamste gebeurtenissen.
De visie die we hier vooropstellen heeft een aantal meetbare aspecten in kaart gebracht. Dit laat toe om
een aantal indicatoren kwantitatief op te volgen, zoals:
 bezoekersgegevens centrum Sint-Niklaas (volumes, verblijfsduur, herkomst, bestedingen, waardering
van het toeristische aanbod door bezoekers, …) of bezoekersgegevens van bepaalde
attracties/evenementen/… Via bijv. mobiele data van operatoren kan de stad Sint-Niklaas op een
budgetvriendelijke wijze meer inzichten krijgen in de oorsprong, locatie of verplaatsingen van
bezoekers. Marktonderzoek via bewegingen van mobiele telefoons wordt steeds meer en meer
gebruikt door overheden/organisatoren van evenementen/marketing-verantwoordelijken;
 toeristisch aanbod (aantal toeristische bezienswaardigheden/producten, aantal bezoekers, …);
 aantal (individuele) bezoekers onthaalbalie + hun herkomst;
 aantal groepen + hun herkomst (gebeurt al);
 opvolging marketing & communicatieacties (bijv. aantal bezoeken website, Facebookpagina, impact
van Facebookadvertenties, Google Analytics3, …);
 ruimtelijke aspecten (waardering bereikbaarheid, inrichting en uitstraling openbaar domein, …);
 waardering acties, gevoerde beleid, … door belanghebbenden/partners;
 tevredenheid bezoekers Sint-Niklaas (algemeen, over nieuwe onthaalbalie, …).

3

Zie bijvoorbeeld: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/opzetten-van-een-google-analytics-dashboard
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Het doel van de monitor is om via trends en andere opvallende analyseresultaten actiepunten te
formuleren en het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen waar nodig. Een onderbouwde visie op
basis van de juiste indicatoren biedt meer kans. Door deze informatie bij te houden en te verspreiden
naar relevante actoren (bijv. stadsbestuur/-diensten, commissie toerisme, centrummanagement,
horecacoach), kunnen acties sneller gerealiseerd of bijgestuurd worden.
Op het einde van elke strategische doelstelling worden nog bijkomende suggesties gedaan voor prestatieindicatoren met betrekking tot die doelstelling.

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: opstart op middellange termijn, daarna monitoring en tussentijdse evaluaties

Trekker

: afhankelijk van de oorsprong van de data

Te betrekken partners

: centrummanager, dienst Communicatie, dienst Toerisme, toeristische
attracties, …

5.4.1.3 Er is een gepast onthaalbeleid
Het is belangrijk dat de bezoekers van Sint-Niklaas goed onthaald worden. Ontmoeting, toegankelijkheid
en beleving zijn kernwaarden die hierbij centraal staan.

Actie 5: Acties om te komen tot een gepast onthaalbeleid

Om te komen tot een gepast onthaalbeleid, stellen we een aantal mogelijke subacties voor:
 Richtlijnen uit de toeristische sector worden gevolgd. Hierbij is het vooral van belang dat de klant
centraal staat. Een goede informatiebron hiervoor is de toolkit ontworpen door Toerisme Vlaanderen4.
De toolkit bevat de volgende thema’s: Content & Media, HR-beleid, Infrastructuur & Inrichting,
Klantgerichte dienstverlening, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Management en
Marketing & Communicatie. Voor elk van de thema’s is er een blok met informatie rond instrumenten,
één rond inspiratie en één rond feiten & cijfers.

4

Zie: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit-0
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 Zichtbaarheid nieuw stadskantoor: het toeristisch onthaal zal verhuizen naar het stadhuis, waar het
geïntegreerd zal worden in de stadswinkel. Dit is een lopend project, waarbij men steeds waakzaam
moet blijven dat het toeristisch onthaal zichtbaar blijft voor de bezoekers. Ze moeten makkelijk vanop
de Grote Markt de weg vinden naar het toeristisch onthaal.
 Het onthaal moet georganiseerd worden in lijn met de vooropgestelde kernwaarden: toegankelijk,
beleving, ontmoeting en handel. Uiteraard moet het onthaal fysiek perfect toegankelijk zijn, maar ook
de informatie moet makkelijk toegankelijk zijn via eenvoudige tools, apps, … Het onthaal dient ook
belevingsvol ingericht te zijn en uitnodigend te zijn voor een ontmoeting tussen bezoeker en de stad
(vertegenwoordigd door de onthaalmedewerkers). Er kunnen ook een aantal stadsproducten worden
aangeboden in de stadswinkel.
 Daarnaast is ook een goede wegbewijzering van belang. We gaan hier dieper op in bij het onderdeel
productontwikkeling.
 Er kan over nagedacht worden om een aantal digitale infokiosken te plaatsen aan de grootste
attracties, met name aan het SteM, de Salons en het Waasland Shopping Center. Momenteel loopt er
bij de dienst Economie een project rond digitale infokiosken. Het zou goed zijn om op deze
opportuniteit in te spelen en samen met de dienst Economie (en eventuele andere betrokken
diensten) hier een gezamenlijk project rond te maken. Zo kunnen de digitale infokiosken zowel voor
economie als voor toerisme worden ingezet. Hieronder enkele voorbeeldjes van zo’n kiosken.
Voordeel van de kiosken in openlucht is dat ze niet gebonden zijn aan openingsuren. Ze moeten wel
goed up-to-date gehouden worden.

Bron: http://ortravelexperience.com/news-press/join-us-at-the-travel-info-kiosk-grand-opening/
https://www.newmind.co.uk/news/2013/8/12/conwy-kiosk-project-boosts-visitor-engagement-a2513

Rol dienst Toerisme

: initiator & facilitator

Timing

: middellange termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: afhankelijk van de actie: dienst Toerisme, dienst Economie, …

Te betrekken partners

: de relevante stadsdiensten, externe stakeholders (WSC, SteM, …)
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5.4.1.4 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD1: de toeristische
dienst fungeert op niveau van een centrumstad
Behalve de aspecten vermeld bij de actie rond monitoring, stellen we verder nog de volgende prestatieindicatoren voor:
 evolutie in budget en personeelsbezetting;
 verhouding jaarlijks budget Toerisme Sint-Niklaas tegenover budget van andere benchmarksteden;
 verhouding personeelsbezetting Toerisme Sint-Niklaas tegenover personeelsbezetting van andere
benchmarksteden;
 aantal raadplegingen via de digitale infokiosk.

5.4.2 SD2: er is een goede kruisbestuiving tussen de
verschillende stadsdiensten
Om te zorgen voor een goede kruisbestuiving tussen de verschillende stadsdiensten is het enerzijds nodig
dat er een goede doorstroom is van informatie en feedback, en anderzijds dat er ook een effectieve
constructieve samenwerking is.

5.4.2.1 Doorstroom informatie en feedback is gerealiseerd
Om te zorgen voor een goede doorstroom van informatie en feedback tussen stadsdiensten is het
essentieel dat alle stadsdiensten over dezelfde informatie beschikken: dit gaat om de nieuwe visie in
bijvoorbeeld het strategisch plan toerisme, databestanden, enzovoort. Interne structurele
overlegmomenten (bv. maandelijks) spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook informatica komt hier
van pas. Eén gemeenschappelijk bestand waar alle diensten toegang toe hebben kan helpen om
informatie-uitwisseling gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld voor het intern aftoetsen van de
evenementenkalender om evenementen van verschillende diensten optimaal op elkaar af te stemmen en
ervoor te zorgen dat bij communicatieacties ook deze evenementen worden mee opgenomen. Maar ook
adressenbestanden van handelaars, horeca-uitbaters, toeristische attracties, … zijn voor meerdere
diensten relevant (zie ook samenwerking met externe stakeholders).
Daarnaast is het ook essentieel dat de diensten van elkaar weten waar ze mee bezig zijn (althans in grote
lijnen). Zo kan er beter ingespeeld worden op opportuniteiten.
Hiervoor zijn structurele overlegmomenten nodig.

Actie 6: Er zijn structurele overlegmomenten vastgelegd

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing:

: korte termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: stadsbestuur

Te betrekken partners

: alle relevante stadsdiensten, zoals toerisme, cultuur, communicatie,
economie, evenementen, milieu, landbouw en domein, …
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5.4.2.2 Er is een constructieve samenwerking
Op basis van de uitgewisselde informatie, opportuniteiten die zich voordoen, … werken de verschillende
stadsdiensten verder samen aan een sterkere (toeristische) uitstraling van de stad Sint-Niklaas. Er is reeds
een actieve samenwerking tussen bepaalde medewerkers van verschillende stadsdiensten. Deze
samenwerking en informatie-uitwisseling worden doorgetrokken doorheen het ganse team.

Actie 7: Er worden gezamenlijke projecten opgezet

Rol dienst Toerisme

: initiator en facilitator

Timing

: korte termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: afhankelijk van de actie

Te betrekken partners

: alle relevante stadsdiensten, zoals toerisme, cultuur, communicatie,
economie, evenementen, milieu, landbouw en domein, …

5.4.2.3 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD2: er is een goede
kruisbestuiving tussen de verschillende stadsdiensten
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal overlegmomenten tussen stadsdiensten onderling;
 aantal gezamenlijke projecten tussen verschillende stadsdiensten (gerelateerd aan toerisme).

5.4.3 SD3: er is een goede samenwerking met externe
stakeholders
Om te zorgen voor een goede samenwerking met externe stakeholders is er opnieuw nood aan een goede
doorstroom van informatie en feedback en een effectieve constructieve samenwerking.

5.4.3.1 Doorstroom informatie en feedback is gerealiseerd
In een centrumstad is het erg belangrijk dat het stadsbestuur en externe stakeholders elkaar vinden en
samenwerken aan een aantrekkelijke toeristische uitstraling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
namelijk niet bij het stadsbestuur alleen. Structureel overleg tussen de stad en de stakeholders is dus
noodzakelijk.
Het is belangrijk dat alle relevante informatie doorstroomt naar externe stakeholders. Wanneer bijv.
lokale stakeholders niet/onvoldoende op de hoogte zijn van bepaalde beleidskeuzes, maatregelen,
evenementen, … functioneert het toerisme in Sint-Niklaas suboptimaal. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet
tijdig inspelen op bepaalde evenementen.
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Een actuele database met informatie van ondernemers is hierbij een belangrijk middel om ondernemers
rechtstreeks te kunnen bereiken. Voldoende aandacht dient wel besteed te worden aan het ontwikkelen
en bijhouden van een actuele database. Er kan geopteerd worden voor 1 database die voor alle
stadsdiensten dezelfde informatie bevat, zodat wijzigingen onmiddellijk bij iedereen goed doorgevoerd
worden. Hierin staat algemene informatie zoals de adres- en contactgegevens (telefoon, e-mail, …). Elke
dienst kan de database uitbreiden met specifieke informatie die enkel voor hen toegankelijk is,
bijvoorbeeld dossiernummers met betrekking tot aanvragen die lopen bij de stadsdiensten, of de
handelaar al dan niet streekproducten produceert/verkoopt, of het om vergund logies gaat, …. Op die
manier is er steeds up-to-date informatie voorhanden en kan de stad Sint-Niklaas de ondernemers
bereiken met relevante informatie (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven).
Andere mogelijkheden om informatie vanuit de stad naar stakeholders toe te verspreiden, zijn: artikels in
lokale media/stadsmagazines, de website stad Sint-Niklaas, via sociale media, via commissie toerisme,
organisatie van infoavonden, … Deze communicatie kan aanvullend gebeuren bovenop de rechtstreekse
communicatie.
Ook hier is het opzetten van formele overlegmomenten een manier om de informatie van de externe
stakeholders te capteren en feedback te geven. De commissie toerisme is hier een voorbeeld van.

Actie 8: Er zijn formele overlegmomenten vastgelegd

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: middellange termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: andere relevante stadsdiensten (Cultuur, Economie, Evenementen,
Communicatie, …) en de externe stakeholders (verschillende types)

5.4.3.2 Er is een constructieve samenwerking
Doorstroom van informatie en feedback alleen zijn niet voldoende op het vlak van samenwerking met
externe stakeholders. Er is nood aan een nauwe, constructieve samenwerking.
Sint-Niklaas wil graag de rol van spil/hoofdstad van het Waasland meer nadrukkelijk opnemen. Hiervoor
is er absoluut een goede samenwerking nodig met Toerisme Waasland en met andere steden/gemeenten
in de regio, zoals Beveren, Lokeren, …
Verder denken we nog voornamelijk aan de volgende types van stakeholders waarmee kan samengewerkt
worden:
 andere toeristische organisaties zoals provincie Oost-Vlaanderen (zowel op het vlak van leisure als op
het vlak van MICE), Toerisme Vlaanderen (bijvoorbeeld rond Toerisme voor Allen), …
 lokale spelers zoals de commissie toerisme, culturele spelers, logies, gidsen, lokale ondernemers en
authentieke ambachtslui, Waasland Shopping Center, lokale industrie, …
 eigen inwoners (ideeën uitwisselen, acties bedenken, …) (zie ook SD8: de fierheid van de eigen
inwoners/medewerkers is verhoogd).
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De samenwerking kan bestaan uit:
 het ondersteunen van initiatieven van derden;
 gezamenlijke productontwikkeling en marketing & communicatie (zie verder);
 gebruik van subsidies (bijv. impulsprogramma’s Toerisme Vlaanderen).

Actie 9: Er worden gezamenlijke projecten opgezet

Rol dienst Toerisme

: afhankelijk van de actie initiator, facilitator of regisseur

Timing

: middellange termijn, verdient constante aandacht

Trekker

: afhankelijk van de actie

Te betrekken partners

: afhankelijk van de actie

5.4.3.3 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD3: er is een goede
samenwerking met externe stakeholders
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal overlegmomenten met externe stakeholders (gerelateerd aan toerisme);
 aantal overlegmomenten met commissie toerisme;
 aantal gezamenlijke projecten met externe stakeholders (gerelateerd aan toerisme).

5.5

Toeristische productontwikkeling

Onderstaand schema geeft het verband weer tussen de te realiseren strategische doelstellingen,
maatregelen en acties binnen het luik toeristische productontwikkeling (via de acties onderaan in de
figuur realiseren we maatregelen en bijgevolg de strategische doelstellingen). Om van Sint-Niklaas een
kwaliteits- en belevingsvolle toeristische bestemming te maken, het niveau van een centrumstad waardig,
is het nodig dat de stad beschikt over een aantrekkelijk aanbod aan toeristische producten, de
stadsbeleving in brede zin geoptimaliseerd is en er slimme productcombinaties gerealiseerd zijn (1 + 1 =
3).
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5.5.1 SD4: Sint-Niklaas heeft een aantrekkelijk aanbod
aan toeristische producten
Om ervoor te zorgen dat Sint-Niklaas beschikt over een aantrekkelijk aanbod aan toeristische producten
is het nodig dat er gezorgd wordt voor een goede combinatie van (geoptimaliseerde) bestaande en
nieuwe producten in lijn met de kernwaarden, doelgroepen, frequentie en de ‘piramide’.

5.5.1.1 Er is een goede combinatie van (geoptimaliseerde) bestaande
en nieuwe producten in lijn met de kernwaarden, doelgroepen,
frequentie en de ‘piramide’
Het is belangrijk dat het toeristische aanbod van Sint-Niklaas aan de behoeften van haar bezoekers
tegemoet komt. Kansen die zich aandienen om het toeristische aanbod beter te doen aansluiten met de
beoogde visie, moeten benut worden. Het is een continu aandachtspunt om bestaande toeristische
producten verder te optimaliseren en regelmatig nieuwe te ontwikkelen in lijn met de vooropgestelde
visie in dit strategisch plan. Dit geldt niet alleen voor de eigen stadsproducten, maar ook voor het privé
aanbod in de stad Sint-Niklaas. Enerzijds moet er gezorgd worden voor een goed permanent aanbod en
anderzijds voor een goed aanbod aan evenementen of andere tijdelijke producten. Voor beide types
gelden de volgende richtlijnen/acties.

Actie 9: Er is een goed permanent aanbod
Actie 10: Er is een goed aanbod aan evenementen

Toeristisch aanbod in lijn met de kernwaarden
De bestemming Sint-Niklaas wordt uitgebouwd rond de volgende kernwaarden:





ontmoeting;
toegankelijk;
belevingsgericht;
handel.

Ontmoeting: de Grote Markt is het centrale element in de positionering van Sint-Niklaas. Via de Grote
Markt zetten we in op ontmoeting. Waar mogelijk linken we het bestaande toeristische aanbod verder
aan het thema ontmoeting (bv. een ontmoeting met de Sint, elkaar ontmoeten tijdens de Opdonder4avonden in het SteM, …). We denken ook na over nieuwe toeristische producten die ontmoeting
stimuleren (bijv. evenementen/workshops gekoppeld aan het thema ontmoeting: denk aan pop-up
terrassen, een wereldrecordpoging speeddating op De Grote Markt, …).
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Toegankelijk: Sint-Niklaas is een toegankelijke stad: er mag geen drempel zijn om de stad te bezoeken, of
dit nu een inhoudelijke, fysieke of andere mogelijke drempel is. Dit betekent dat we ons toeristische
aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken voor bezoekers (via gepaste openingsuren, goede bewegwijzering, fysieke bereikbaarheid van bezienswaardigheden/attracties/evenementen/…).
Belevingsgericht: we werken verder aan de belevingswaarde voor bezoekers. Via kruisbestuiving tussen
verschillende domeinen tillen we de beleving voor de bezoeker op een hoger niveau. Bestaande
(toeristische en niet-toeristische) producten worden meer en meer aan elkaar gelinkt. Ook denken we na
hoe we toeristische bezienswaardigheden meer belevingsvol kunnen maken voor bezoekers. Bijvoorbeeld
gratis wifi in alle belangrijke stadslocaties, augmented reality5 wandeling waarbij bijv. foto’s uit het
verleden gekoppeld worden aan hedendaagse stadslocaties, rondleiding door lokale inwoners/’greeters’,
oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien, communicatie via beacons6 , diversificatie in wandelingen
(ook rond handel in de brede zin van het woord, bv. rond het ontstaan van Sint-Niklaas als handelsstad,
de link met de art-decogebouwen, …).

Voorbeeld: Nostalgeo: legt een link met het verleden, aan de hand van hedendaagse technologie. Door
nieuwe ontwikkelingen kunnen we bezoekers de stad Sint-Niklaas beter laten beleven.

5

Augmented reality is een methode om met digitale middelen informatie toe te voegen aan de werkelijkheid.
Beacons zijn kleine toestelletjes die via Bluetooth informatie kunnen verzenden naar mobiele toestellen (smartphone, tablet) in hun onmiddellijke
omgeving.
6
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Voorbeeld: Leiestreek Greeters
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Handel: Sint-Niklaas is een bedrijvige, ondernemende stad. Bij productoptimalisatie en nieuwe
productontwikkeling maken we waar mogelijk de link met deze kernwaarde. De Grote Markt,
Stationsstraat, Waasland Shopping Center, lokale bedrijventerreinen, … worden waar mogelijk
uitgespeeld in het productaanbod van Sint-Niklaas. Via een stadslabel kunnen we het vakmanschap van
Sint-Niklaas (ambachten, streekproducten, …) eventueel nog verder accentueren.

Toeristisch aanbod in lijn met de doelgroepen
In de toekomst willen we ook inzetten op doelgroepen die we nu minder bereiken. Sint-Niklaas profileert
zich als een toegankelijke stad voor bezoekers jong en oud, met of zonder kinderen, met of zonder
beperking, individueel of in georganiseerd verband,… We lichten hier een aantal aspecten uit:
Sint-Niklaas voor kinderen: Sint-Niklaas kan meer acties uitwerken om zichzelf te profileren als een
kindvriendelijke stad. Dit kan door het voorzien van speeltuigen op bepaalde rustplaatsen (bijv. aan SteM),
tijdelijke speelopstellingen op de Grote Markt, doe-activiteiten (breiworkshops in SteM, van
kaartlezen/Mercator tot drones besturen, …), binnenvoorzieningen in musea, stimuleren van
stadslocaties/toeristische attracties/horecazaken/… om meer kindvriendelijk te zijn, voorzien van een
buggypunt waar buggy’s gratis kunnen worden uitgeleend, ... Ook in de promotie dient dit element
opgenomen te worden.
Enkele voorbeelden van andere steden hieronder:

Bron: Stad Mechelen
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De 'Holder-de-Boldertocht' is één groot plezierig
spel in de stad, en laat kinderen kennismaken met
enkele historische bezienswaardigheden van
Kortrijk.
Een schatkist op wielen met leuke en leerrijke
opdrachten
voor
leerlingen
uit
het
basisonderwijs.
Na de tocht worden de kinderen in Kortrijk 1302
tot ridder geslagen.
Per kar kunnen 6 kinderen deelnemen, vergezeld
van één eigen volwassen begeleider.

Bron: Stad Kortrijk

Sint-Niklaas voor mensen met een beperking: toegankelijkheid is een belangrijke kernwaarde voor de
stad Sint-Niklaas. We trekken deze kernwaarde verder door in ons toeristische aanbod via bijv.
toegankelijkheidscheck van toeristische attracties, door het integraal toegankelijk maken van
evenementen, … of door bijvoorbeeld het inschakelen van een ministadstreintje dat het station met het
centrum verbindt via de Stationsstraat, bijvoorbeeld op zaterdag en tijdens de zomermaanden.
Sint-Niklaas voor sociaal toerisme/Toerisme voor Allen: toegankelijkheid gaat niet enkel over fysieke
toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook over financiële toegankelijkheid. Toerisme Vlaanderen zet sterk
in op Toerisme voor Allen7 met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen
de kans te bieden om met vakantie/daguitstap te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap
en kansarmen.
Sint-Niklaas voor meetings & incentives: De MICE-markt is geen prioritaire doelgroep, maar wordt vanuit
de stad Sint-Niklaas wel gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het oprichten van een werkgroep met
privéspelers, UNIZO, VOKA, … Men kan ook werken rond het versterken van het basisaanbod, zoals
teambuildingarrangementen (bv. De Ster in combinatie met lokale horeca), ludieke evenementen rond
onderhandelingstechnieken, rond navigatie (van kaartlezen/Mercator tot drones besturen).
Sint-Niklaas voor groepen: de groepsbezoeken blijven een belangrijke prioriteit voor het toerisme in SintNiklaas. De bestaande groepsarrangementen kunnen verder uitgebouwd worden in lijn met de
kernwaarden. Ontmoeting en toegankelijkheid zijn hier van essentieel belang, rekening houdend met het
profiel van de huidige groepsbezoekers.

7

Meer info, zie: http://www.toerismevlaanderen.be/toerismevoorallen
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Toeristisch aanbod in lijn met de frequentie en piramide
Toeristische evenementen worden geclusterd rond 4 thema’s per jaar. Op die manier pieken we 4 keer
per jaar naar aanbod toe. Het basisaanbod wordt continu aangeboden en gepromoot. Via de
4 piekmomenten doorheen het jaar zetten we verder in op een beperkt aantal specifieke
thema’s/’reasons to come’ die een extra aantrekkingskracht moeten uitoefenen op bezoekers vanuit de
nabijgelegen regio:





zomer: Vredefeesten (met in dezelfde periode Sint-Niklaas Zomert);
najaar: aanloop naar Sinterklaas;
winter: Stad van de Sint (met in dezelfde periode Sint-Niklaas Wintert/link met handel en nijverheid);
voorjaar: focus op cultuur.

De redenering achter de verschillende productgroepen (de zogenaamde “piramide”) dient consequent te
worden toegepast in productoptimalisatie en ontwikkeling. Er is een goed permanent aanbod: het
basisaanbod wordt continu ontwikkeld en geoptimaliseerd. Extra specifieke aantrekkingselementen
worden daarentegen gedurende een 4-tal keer op jaarbasis uitgewerkt, als ‘extra laag’ bovenop het
basisaanbod.

Toetsingskader voor de bestaande en nieuwe producten/evenementen
Om de toetsing te doen met zowel de kernwaarden als de doelgroepen, kan de stad gebruikmaken van
volgend denkkader. Dit is slechts een eerste aanzet, die verder dient uitgewerkt te worden door de dienst
Toerisme en die ook in combinatie met de budgetanalyse kan gebeuren.

(Opmerking: niet elk product dient aan elk van de kernwaarden te voldoen, maar wel aan meer dan één).

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: middellange termijn. Op het vlak van nieuwe productontwikkeling: trachten 1
project per jaar te realiseren

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: toeristische attracties, centrummanager, horecacoach, …

Strategisch plan toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas: eindrapport

63

5.5.1.2 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD4: Sint-Niklaas heeft
een aantrekkelijk aanbod aan toeristische producten
We denken voor deze strategische doelstelling aan bijvoorbeeld de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal individuele en groepsbezoeken/bezoekers aan de verschillende attracties (musea,
wandelingen, …);
 aantal evenementen per jaar;
 aantal MICE-evenementen/activiteiten;
 profiel van de bezoekers (zie ook monitoring).

5.5.2 SD5: de stadsbeleving in de brede betekenis is
geoptimaliseerd
Om ervoor te zorgen dat de stadsbeleving in brede betekenis optimaal functioneert, is het nodig dat
enerzijds de inrichting en de uitstraling van het openbaar domein geoptimaliseerd zijn en anderzijds dat
de ondersteunende faciliteiten voor de bezoekers aanwezig zijn.

5.5.2.1 De inrichting en de uitstraling van het openbaar domein zijn
geoptimaliseerd
Actie 11: De Grote Markt fungeert als centrale hub

Zoals reeds eerder aangegeven is de Grote Markt een belangrijk element in de toeristische positionering
van de stad Sint-Niklaas. De Grote Markt kan namelijk verbonden worden met alle kernwaarden in onze
positionering. Op de Grote Markt is er vandaag reeds heel wat te doen (wekelijkse markt, evenementen,
…), maar er is toch nog potentieel om de Grote Markt verder uit te spelen om de belevingswaarde van
Sint-Niklaas te versterken.
Meer bepaald wensen we de Grote Markt te gebruiken als centrale hub om de stad te verkennen. Gepaste
productoptimalisatie en productontwikkeling zijn hiervoor nodig: om de stad vanuit de Grote Markt
verder te verkennen (bijv. stadswandelingen) of specifieke productontwikkeling op de Grote Markt zelf
zoals (tijdelijke) attracties, gedurende een welbepaalde periode elke dag een type markt organiseren
(biomarkt, streekproducten, antiek, sport, boeken, cultuur, kinderactiviteiten, food trucks, paasmarkt,
hobbymarkt, …), zomerterrassen, pop-ups op de Grote Markt samen met de ondernemers/handelaars,
een eyecatcher op de Grote Markt plaatsen, …
Op het vlak van communicatie (zie verder) is het een goed idee om een specifieke online
evenementenkalender aan te maken voor alle activiteiten die op de Grote Markt plaatsvinden. Op die
manier is onmiddellijk duidelijk hoe vaak er iets te beleven valt.
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Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: middellange termijn

Trekker

: stadsbestuur

Te betrekken partners

: diverse stadsclusters (waaronder jeugd, dienst openbaar domein, …), externe
stakeholders, aanbieders van marktconcepten, architecten, …
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Actie 12: De publieke ruimte wordt beter benut

We kunnen in het openbaar domein sfeeraccenten leggen die zowel bezoekers als eigen inwoners
aantrekken en stimuleren om er even gezellig te verblijven (denk bijv. aan groenzone Mercatormuseum,
Salons, Walburg, …). Ook tijdelijke terrassen, speelopstellingen, … zijn een manier om de publieke ruimte
beter te benutten. Op die manier tonen we aan (potentiële) bezoekers en inwoners dat de stad leeft. Vaak
worden er ook door bezoekers foto’s genomen van deze rustplaatsen en gedeeld op sociale media. Door
hotspots/rustplaatsen te creëren, genereert men een positieve impact op de gemiddelde verblijfsduur en
treedt Sint-Niklaas meer naar buiten als een gezellige plaats om te vertoeven. Bovendien spelen we
duidelijk in op de kernwaarden ‘beleving’, ‘toegankelijkheid’ en ontmoeting’.
Een passend voorbeeld hier is Amsterdam: de slogan van Amsterdam (‘I Amsterdam’) is op diverse
plekken te vinden in het stadsbeeld en vormt een toeristische attractie. I Amsterdam is in korte tijd
uitgegroeid tot een symbool van de stad en haar bewoners. Om de rood-witte letters op het Museumplein
in Amsterdam kan men echt niet heen. Er is ook een rondreizende versie van de letters ‘I Amsterdam’ die
regelmatig verandert van locatie in de stad.

Het is ook interessant om bijv. bij het toekomen in de stad te verwijzen naar aantrekkelijke locaties, op
een visueel aantrekkelijke manier (bijv. naar De Ster, het stiltegebied, Walburg, …). Op die manier
inspireren we bezoekers tot het verder verkennen van de stad. Ook in de deelgemeenten gebeurt deze
crosscommunicatie (zie verder).
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Behalve de ontwikkeling van de strategische zones, kan de publieke ruimte ook beter benut worden door
een sterke link met mobiliteit naar en tussen deze locaties. Zo is het aangeraden om het aanbod aan
fietsverhuur op de strategische locaties zoals de Grote Markt, SteM, De Ster, Waasland Shopping Center,
.. in kaart te brengen en na te gaan waar er nog lacunes zijn. Het opvullen van de lacunes kan eventueel
door een samenwerking op te zetten met de privéaanbieders (indien aanwezig).

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: lange termijn

Trekker

: stadsbestuur

Te betrekken partners

: toeristische attracties, centrummanager, horecacoach, …

5.5.2.2 De ondersteunende faciliteiten voor bezoekers zijn aanwezig
Actie 13: Ondersteunende faciliteiten worden verder uitgebouwd en gepromoot

Voor bezoekers is het belangrijk dat ze op een comfortabele manier een dag kunnen doorbrengen in de
stad. Hiervoor is het belangrijk dat (1) er voldoende ondersteunende faciliteiten aanwezig zijn en (2) dat
bezoekers weten waar ze te vinden. Belangrijke bezoekersfaciliteiten zijn onder andere:







openbare toiletten;
verzorgingstafels voor baby’s;
rolstoelen;
lockers;
wifi;
…

Vaak zijn er in Sint-Niklaas al hier en daar dergelijke voorzieningen aanwezig, maar zijn ze nog
onvoldoende bekend bij het publiek. Het bestaande aanbod aan ondersteunende bezoekersfaciliteiten
moet in kaart gebracht worden, waar nodig geoptimaliseerd en beter gepromoot zodat bezoekers weten
waar ze terechtkunnen. Hierbij is voldoende aandacht nodig voor de openingsuren en -dagen!

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: op middellange termijn een controlefase (wat ontbreekt? Dit aanpakken), en
op lange termijn de onderhoudsfase (kwaliteit bewaken, innoveren waar nodig)

Trekker

: stadsbestuur

Te betrekken partners

: centrummanager, horecacoach, toeristische attracties, …
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Actie 14: Er is een duidelijke bewegwijzering en signalisatie

Via een aantal elementen moeten we bezoekers stimuleren om Sint-Niklaas te ontdekken en te beleven,
zodat ze hun bezoek niet enkel beperken tot 1 locatie. Bezoekers moeten de stad onvoorbereid kunnen
ontdekken (zie ook kernwaarde ‘toegankelijkheid’). De belangrijke sfeerzones, bezienswaardigheden, …
moeten duidelijk aangegeven worden via bewegwijzering en signalisatie:
 bijv. vanaf onthaalbalie in het stadhuis;
 bijv. Stationsstraat meer laten opvallen vanop de Grote Markt, maar ook omgekeerd een goede
signalisatie van het station naar de Grote Markt;
 bijv. sfeerbeelden aantrekkelijke locaties doorheen de stad om bezoekers warm te maken om de stad
te ontdekken;
 …
Praktisch hulpmiddel hierbij zijn o.a. de richtlijnen van Toerisme Vlaanderen met betrekking tot de
bewegwijzering van toeristisch-recreatieve wandellussen, wandelnetwerken en toeristische voetgangersbewegwijzering.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: middellange termijn controlefase, op lange termijn onderhoudsfase

Trekker

: stadsbestuur

Te betrekken partners

:/

5.5.2.3 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD5: de stadsbeleving
in de brede betekenis is gerealiseerd
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal dagen “activiteit” op de Grote Markt;
 aantal producten met een link met de Grote Markt;
 aantal publiek toegankelijke faciliteiten (toiletten, verzorgingstafels, …) en hun beschikbaarheid
(openingsdagen/-uren).

5.5.3 SD6: slimme productcombinaties zijn gerealiseerd
(1+1=3)
5.5.3.1 Sint-Niklaas biedt verschillende arrangementen aan
Sint-Niklaas heeft de mogelijkheid om heel wat interessante toeristische arrangementen aan te bieden
aan haar bezoekers (individueel/groep, jong/oud, …). Op dit moment zijn er reeds een aantal
arrangementen beschikbaar. Het is echter belangrijk dat we verschillende arrangementen hebben die de
diverse doelgroepen kunnen aanspreken. Wanneer we nieuwe, voor een divers publiek, toeristische
arrangementen samenstellen kunnen we kijken naar combinaties: vervoer, recreatiemogelijkheden,
horeca, …
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Door onderlinge samenwerking creëren we een win-winsituatie voor alle betrokken partners op het vlak
van promotie, prijs, logistiek, … Belangrijk is dat deze arrangementen ook opgenomen worden in de
promotie (zowel door de stad als door de betrokken privépartners/overige partners). Arrangementen
kunnen uitgewerkt worden samen met toeristische attracties/lokale ondernemers/Waasland Shopping
Center/…

Actie 15: Sint-Niklaas biedt verschillende arrangementen aan

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: trachten 1 project per jaar te realiseren

Trekker

: individuele privépartners

Te betrekken partners : afhankelijk van de acties

5.5.3.2 Sint-Niklaas stelt inspirerende combinaties voor
Het is belangrijk dat we bezoekers inspireren tot een bezoek aan Sint-Niklaas en tonen wat er allemaal
mogelijk is. Op die manier kunnen we de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers verlengen.
Mogelijkheden hier zijn:
 Samenstellen van een daguitstap op basis van voorkeuren/lifestylekenmerken van de bezoeker via
een bepaalde applicatie op de nieuwe , door team toerisme beheerde website (bijv. 24u in Sint-Niklaas
voor koppels, een namiddagje in Sint-Niklaas voor gezinnen, …). Zie bijvoorbeeld “48u in Kortrijk”, een
project van Westtoer. De kracht ligt in de combinaties!

(48u in Kortrijk, project Westtoer).
 Op verschillende locaties in de stad/toeristische bezienswaardigheden verwijzen we door naar andere
partners/zaken. Zoals bij marketing & communicatie nog aan bod zal komen, is dergelijke
crosscommunicatie erg belangrijk om bezoekers, eens ter plaatse, verder te inspireren om nieuwe
zaken te ontdekken. We gaan uit van een win-winbenadering voor toerisme, cultuur, evenementen,
horeca en detailhandel, …
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Denk bijv. aan het Huis van de Sint waar ook gerelateerde streekproducten (bijv. Sint-pralines)
verkocht worden, promotie gemaakt wordt voor een cultureel evenement (bijv. muziek/dans rond een
Sint-thema), handelaars in de Stationsstraat met Sint-etalages, …. Een ander voorbeeld is het
promoten van het breiatelier van het SteM in het straatbeeld aan de hand van extreem breien (zie
foto’s hierna).

Actie 16: Sint-Niklaas stelt inspirerende combinaties voor

Rol dienst Toerisme

: facilitator, regisseur

Timing

: op middellange termijn ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk “systeem”,
op lange termijn up-to-date houden en innoveren waar nodig

Trekker

: individuele privépartners

Te betrekken partners

: afhankelijk van de acties
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5.5.3.3 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD6: slimme
productcombinaties zijn gerealiseerd
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal bezoeken aan een applicatie voor combinatiebezoek;
 aantal betrokken partners bij een evenement/actie.

5.6

Marketing & communicatie

Onderstaand schema geeft het verband weer tussen de te realiseren strategische doelstellingen,
maatregelen en acties binnen het luik marketing en communicatie (via de acties onderaan in de figuur
realiseren we maatregelen en bijgevolg de strategische doelstellingen). Om van Sint-Niklaas een
kwaliteits- en belevingsvolle toeristische bestemming te maken, het niveau van een centrumstad waardig,
is het nodig dat de naambekendheid van de stad verhoogt, het imago beter aansluit bij de visie, het aantal
bezoekers toeneemt en de fierheid van de eigen inwoners/medewerkers verhoogt.
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5.6.1 SD7: het imago van Sint-Niklaas sluit aan bij de
visie, de naambekendheid is verhoogd, en het
aantal bezoekers is toegenomen
Om van Sint-Niklaas een kwaliteits- en belevingsvolle toeristische bestemming te maken, het niveau van
een centrumstad waardig, is het nodig om de naambekendheid van Sint-Niklaas te verhogen, ervoor te
zorgen dat het imago beter aansluit bij de visie en de bezoekers tot actie worden aangezet: namelijk SintNiklaas ‘bezoeken & beleven’.
Om deze strategische doelstelling te bereiken, is het nodig om een marketing- en communicatieplan op
te stellen, dat we kunnen samenvatten in 3 grote maatregelen, namelijk:
 de kernwaarden/thema’s meer in de kijker plaatsen;
 de marketing en communicatie doelgericht maken;
 Sint-Niklaas op een hedendaagse manier promoten.
Elk van deze maatregelen wordt verder uitgediept via acties en eventuele subacties.

5.6.1.1 De kernwaarden/thema’s worden meer in de kijker geplaatst
De eerste maatregel die ervoor moet zorgen dat de naambekendheid en het imago van Sint-Niklaas
worden verbeterd, is het meer in de kijker plaatsen van de kernwaarden “ontmoeting”, “toegankelijk”,
“belevingsgericht” en “handel”. We voorzien hiervoor de volgende acties:
 markt- en marketingstrategie zijn bepaald;
 de kernwaarden en de positionering van Sint-Niklaas worden verder uitgewerkt;
 de kernwaarden en de positionering worden consequent toegepast als beleidskader.

Actie 17: Markt- en marketingstrategie zijn bepaald

In dit strategisch plan worden in principe de markt- en marketingstrategie al bepaald. De marktstrategie
omvat de keuze voor de doelgroepen. De marketingstrategie omvat de keuzes qua positionering, de
product-marktcombinaties en de productlijnen (zie verder). Dit strategisch plan bevat dus een duidelijk
kader voor het marketing- en communicatieplan dat verder ontwikkeld zal worden in de toekomst. De
markt- en marketingstrategie zijn bepaald, worden verder uitgeschreven en verspreid naar relevante
partners/stakeholders.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: korte termijn

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: zowel interne als externe stakeholders (cf. stuurgroep bij de opmaak van dit
plan)
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Actie 18: De kernwaarden en de positionering van Sint-Niklaas worden verder uitgewerkt

De kernwaarden zijn de elementen waarmee Sint-Niklaas zich wil identificeren en gebruiken als
onderscheidende aspecten van andere bestemmingen. Ook andere steden of gemeenten kunnen een
aantal van deze kernwaarden claimen, maar het is de combinatie ervan die Sint-Niklaas uniek maakt. In
dit strategisch plan werden de kernwaarden reeds bepaald, namelijk:





ontmoeting,
toegankelijk,
beleving,
handel.

Er werd ook reeds een suggestie gedaan voor de positionering. Deze kernwaarden en positionering
moeten nog verder uitgewerkt worden zodat we komen tot een aantrekkelijk verhaal en een voorstelling
van de stad Sint-Niklaas op toeristisch vlak. Dit gebeurt best in nauw overleg met een externe
communicatie-expert, die deze kernwaarden en positionering ook kan vertalen naar een duidelijk beeld
van hoe Sint-Niklaas wil overkomen naar de buitenwereld toe. Er is immers een verschil tussen een
strategische positionering die nog vrij rationeel overkomt en een toegankelijke positionering die vlot
overkomt bij (potentiële) bezoekers.
De strategische positionering luidt momenteel: ” Sint-Niklaas is een toegankelijke centrumstad, waar
ontmoeting in brede zin centraal staat, via cultuur, wandelen en fietsen, evenementen en handel. SintNiklaas is een stad in volle ontwikkeling waar steeds iets te beleven valt.” Of als alternatieve formulering:
“Sint-Niklaas is een toegankelijke stad, waar ontmoeting centraal staat en waar steeds iets te beleven valt,
voor groot en klein, waar ambachtslui en handelaars je graag verwelkomen (cultuur, wandelen en fietsen,
winkelen en verpozen)”.
Het is dan ook de bedoeling om via het communicatieplan (zie verder) de kernwaarden/thema’s meer uit
te werken en voortdurend in de kijker te zetten. Op het vlak van handel/ambacht kan dit eventueel via
een stadslabel. Op het vlak van beleving kan er bijvoorbeeld meer ingezet worden op natuur, zoals het
stiltegebied (rust, bezinning in Sint-Niklaas) met extra aandacht voor duidelijkere signalisatie ter plaatse.
Verder in het actieplan komen we hier uitgebreider op terug.
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Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: middellange termijn

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: een extern communicatie-expert/copywriter , dienst Communicatie

Actie 19: De kernwaarden en de positionering worden consequent toegepast als beleidskader

Het is niet alleen nodig om de kernwaarden en positionering verder uit te werken. Er dient ook over
gewaakt te worden dat deze overal consequent worden toegepast als beleidskader. Het is enkel op die
manier dat het beeld van Sint-Niklaas bij (potentiële) bezoekers geloofwaardig overkomt: door telkens
consequent dezelfde boodschap over te brengen krijgt Sint-Niklaas een duidelijker imago.
De gekozen kernwaarden en positionering moeten in alle acties worden aangehouden en ook partners
worden hiervan op de hoogte gebracht. Eén van de kernwaarden is beleving, in dat verband is het
bijvoorbeeld aan te raden om te praten over de stad ‘beleven’ in plaats van bezoeken.

De stad ontmoeten vanuit
de Grote Markt
Specifieke aantrekkingselementen
(bijv. bepaalde evenementen zoals
Vredefeesten en De Sint,
Stationsstraat, WSC, belangrijke
tentoonstellingen, ...)
Stadsbeleving in de brede betekenis (cultuur,
wandelen en fietsen, sfeervolle kleinere
evenementen, horeca-aanbod, toffe winkels, ...)
Ook de redenering achter de verschillende productgroepen (de zogenaamde “piramide”) dient
consequent te worden toegepast. Zo wordt het basisaanbod permanent gepromoot. De communicatie
hiervoor dient dan ook continu aanwezig te zijn (bv. op de website). Voor de specifieke
aantrekkingselementen dient soms ook specifieke communicatie ontwikkeld te worden, als ‘extra laag’,
bijvoorbeeld een aparte campagne, een specifieke folder, … Er moet uiteraard goed overwogen worden
voor welke van de elementen dit gewenst is en voor welke dit minder relevant is.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: continu aandachtspunt

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: alle relevante stakeholders (intern én extern)
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5.6.1.2 De marketing en communicatie gebeuren doelgericht
De tweede maatregel die hier besproken wordt om de naambekendheid van Sint-Niklaas te verhogen en
het aantal bezoekers te verhogen is gerelateerd aan de idee dat de communicatie van de stad Sint-Niklaas
doelgericht gebeurt.

Actie 20: Keuze van product-marktcombinaties (PMC’s)

In de visie werd er bepaald op welke marktsegmenten, doelgroepen en geografische doelmarkten we ons
voornamelijk willen richten. Wanneer we de keuzes met elkaar combineren, dan komen we tot een matrix
van prioritaire product-marktcombinaties (PMC’s) voor Sint-Niklaas. De bedoeling is dat de combinaties
met de hoogste prioriteit het meest in de diepte bewerkt worden, terwijl deze met een gemiddelde
prioriteit selectiever bewerkt zullen worden. De PMC’s met de laagste prioriteit zullen pas bewerkt
worden wanneer er zich specifieke kansen voordoen en er budget over is.

Even ter herhaling:
 Inzake marktsegmenten ligt de focus voor de stad Sint-Niklaas op dagtoerisme. Zowel georganiseerd
als niet-georganiseerd dagtoerisme is erg belangrijk binnen dit marktsegment. Meerdaags
verblijfstoerisme is mooi meegenomen, maar hier wordt niet actief op ingezet, dit is een minder
prioritair marktsegment voor Sint-Niklaas. Wat zakelijk toerisme betreft zetten we in op de
optimalisatie van de incentivemarkt (in de eigen regio, afstand van ca. 30 km afstand in vogelvlucht).
 Zowel individueel als georganiseerd toerisme zijn belangrijk. Zeker wat dagtoerisme betreft.
 Geografisch gaat de hoogste prioriteit naar de leisuremarktbewerking in Oost-Vlaanderen (ca. 30 km
afstand in vogelvlucht).
 Toerisme Sint-Niklaas gebruikt bovenstaand kader bij het vastleggen van de prioriteiten in de
communicatie.
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Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: continu aandachtspunt

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: (Keuze werd reeds gemaakt tijdens de opmaak van dit plan in overleg met de
stakeholders vertegenwoordigd in de stuurgroep (zie bijlage 7)

Actie 21: Bewerking leisuremarkt via een jaarlijkse, grootse campagne

Sint-Niklaas zet voornamelijk in op communicatie met bovenlokale uitstraling om de leisuremarkt
doelgericht te bewerken. We kiezen ervoor om de naambekendheid van Sint-Niklaas te verhogen via een
jaarlijkse, grootse campagne. Gedurende een duidelijk afgebakende periode communiceren we
uitgebreid naar onze prioritaire doelgroepen. Deze periode kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan 1 van
de 4 toeristische evenementenpieken doorheen het jaar met een hierbij aansluitend thema. Een andere
interessante optie is om een algemene imagocampagne uit te werken voor Sint-Niklaas, los van een
‘piekperiode’ (bijv. onder het thema ‘Een topdag in Sint-Niklaas’ voor gezinnen, groepen, …). Die
campagne kondigt dan de start van het toeristische seizoen aan.
Door bewust in te zetten op 1 uitgebreide campagne op jaarbasis komen we gedurende een welbepaalde
periode meermaals onder de aandacht bij onze prioritaire doelgroepen en is er een maximaal herhaal- en
geheugeneffect. Dit is de meest efficiënte en budgetvriendelijke manier om het imago van Sint-Niklaas te
versterken op bovenlokaal niveau. Er wordt budget en tijd/mankracht gereserveerd voor 1 belangrijke
campagne waarbij we ook ruimte hebben om een aantrekkelijke online-offline mediamix uit te werken.
Ook worden relevante stakeholders actief betrokken bij het uitdragen van deze communicatiecampagne
(bijv. via het toesturen van het campagnebeeld, banner en logo zodat zij dit ook kunnen meenemen in
hun communicatie). Overige evenementen/projecten/… worden dan ondersteund via de bestaande
communicatiekanalen van Toerisme Sint-Niklaas (met andere woorden via tijd/mankracht, eerder dan via
budget).
Er wordt een significant deel van het werkingsbudget opzijgehouden voor een jaarlijkse, grootse
imagocampagne.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: jaarlijks

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: dienst Communicatie, eventueel een extern communicatiebureau voor het
opzetten van de jaarlijkse campagne

Een voorbeeld van zo’n jaarlijkse campagne, is de campagne die Leuven in de winterperiode voert. Er
werd speciaal voor deze campagne een mini-website gecreëerd (http://www.wintertijdinleuven.be/)
waarop alle relevante informatie verzameld is.
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Actie 22: Ondersteuning MICE-markt/zakelijk toerisme

We kiezen ervoor om de MICE-markt te ondersteunen vanuit de dienst Toerisme. Het bestaande aanbod
voor meetings & incentives wordt mee opgenomen in de communicatiekanalen van de dienst Toerisme
(via een apart luik op de website, communicatie via sociale media). We blijven ook inzetten op een goede
samenwerking met relevante partners (bijv. Toerisme Oost-Vlaanderen, VOKA, Unizo, …) om het MICEgebeuren in Sint-Niklaas te ondersteunen. Via mankracht, eerder dan via budget, ondersteunen we de
promotie van meetings en incentives in de regio.

Rol dienst Toerisme

: facilitator

Timing

: middellange termijn

Trekker

: MICE-markt zelf

Te betrekken partners

: MICE-markt, Toerisme Oost-Vlaanderen, VOKA, Unizo, …

5.6.1.3 Sint-Niklaas wordt op een hedendaagse manier gepromoot
Willen we onze doelgroepen op een voor hen aantrekkelijke manier bereiken, dan moeten we onze
communicatie op een meer hedendaagse manier aanpakken.

Actie 23: Communicatieplan is opgesteld en uitgevoerd

Op basis van het strategisch plan toerisme wordt er een communicatieplan opgesteld. Strategische
beslissingen inzake toeristische communicatie (bijv. inzake te bewerken doelgroepen, gebruik
welbepaalde communicatiekanalen, inhoud, wat komt er op de website/Facebookpagina, …) worden
genomen door de dienst Toerisme. De dienst Communicatie zorgt voor de praktische en technologische
ondersteuning. De gekozen communicatiekanalen liggen eveneens in lijn met de beoogde kernwaarden
en positionering (bijv. toegankelijk zijn voor onze prioritaire doelgroepen, ‘belevingsvolle’ communicatie,
…).
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Uitgangspunten hierbij zijn:
 De informatie wordt aantrekkelijk verpakt: vandaag is visuele aantrekkelijkheid enorm belangrijk.
Aantrekkelijke foto’s, video’s, verhalen (ook blogs en vlogs (video-blogs)), … inspireren meer tot een
bezoek aan Sint-Niklaas dan eenvoudige tekst. De dienst Toerisme Sint-Niklaas heeft reeds een aantal
aantrekkelijke brochures die visueel aantrekkelijk zijn en ook interessante inhoud bevatten (‘content
marketing’, een vorm van marketing (branding) waarbij het bieden van relevante informatie voor de
doelgroep centraal staat). Het is belangrijk dat deze ingeslagen weg verder bewandeld wordt en
consistent toegepast wordt op alle communicatie-uitingen in de toekomst. De informatie dient
daarnaast ook hapklaar te zijn, met bijvoorbeeld 1 dag in Sint-Niklaas voor kinderen, 1 dag in SintNiklaas voor groepen, speciale kaart voor kinderwandelingen, voor mensen met een beperking, … (zie
ook productontwikkeling ‘24u in Sint-Niklaas’). Het is ook een goed idee om alle evenementen die
plaatsvinden op de Grote Markt in één overzichtelijke, online kalender te bundelen.
 De informatie is doelgericht: onze doelgroep bestaat uit (potentiële) toeristen aan Sint-Niklaas. Dit is
een andere doelgroep dan de eigen inwoners van de stad en moet dan ook anders benaderd worden.
Het benaderen van deze doelgroep moet doordacht en doelgericht gebeuren. We houden rekening
met de verschillende toeristische doelgroepen en stemmen onze communicatiestrategie hierop af. In
dit kader kan het ook een idee zijn om te werken met gezichten van mensen in de communicatie. Zo
kan voor elke doelgroep een ander gezicht gekozen worden, zodat de juiste mensen zich aangesproken
voelen. Zo kan bijvoorbeeld bij een advertentie in De Zondag (met een divers lezerspubliek: typisch
meer ‘gezins’publiek) het gezicht van één van de vaste gidsen in Sint-Niklaas gebruikt worden. En als
die dan nog eens de trekpleisters aanhaalt die voor die doelgroep van toepassing zijn, voelen de juiste
personen zich onmiddellijk aangesproken. Communicatie naar jongeren kan dan bijvoorbeeld via
Facebook, waarbij een jongere uit Sint-Niklaas als spreekbuis dient. Idem voor wieler- en
wandeltoeristen en andere belangrijke doelgroepen. Het is uiteraard wel van belang dat in een
overkoepelende campagne deze gezichten samenkomen, en dat in de aparte communicatie-uitingen
telkens dezelfde slogan of centraal beeld van Sint-Niklaas aan bod komt, zodat de herkenbaarheid
groot is.
 Balans tussen owned media, paid media en earned media. We zetten in op diverse mediatypes. Dit
is niet enkel budgettair interessant, maar ook aantrekkelijker en geloofwaardiger voor onze
doelgroepen. Met andere woorden, we zetten niet alleen in op paid media (betalende communicatieuitingen zoals bijv. printadvertenties, Facebook-adverteren, …) en owned media (eigen
communicatiekanalen van de stad zoals website, Facebookpagina, stadsplan, …), maar ook op earned
media (media-aandacht die we zelf niet uitwerken en gratis voor Sint-Niklaas wordt gecreëerd, bijv.
delen van Facebookberichten en YouTubefilmpjes, aanbevelingen op TripAdvisor, …).
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De 3 mediatypes, op basis van het diagram van Forrester Research, Inc.
Mediatype

Definitie

Voorbeelden

Rol

Voordelen

Uitdagingen

Eigen media
(owned media)

De mediakanalen die je
zelf onder controle hebt

Eigen website

Een langetermijnrelatie
opbouwen met bestaande potentiële klanten

Controle

Geen garanties

Kostenefficiënt

Wordt gewantrouwd

Langdurig

Vraagt tijd om naar een
hoger niveau te brengen

Eigen mobiele website
Eigen blog
Eigen twitteraccount

Verscheidenheid
Nichepubliek

Betaalde media
(paid media)

De mediakanalen
waarvoor je betaalt

Advertenties
Google AdWords
Sponsordeals

Niet-betaalde/verdiende
media (earned media)

Wanneer de consument
het mediakanaal wordt

Mond-aan-mondreclame
Facebook/Twitter van de
consument
“online/viraal”

Verschuiving van eigen
naar een tussenpersoon
die de eigen media voedt
en niet-betaalde media
genereert

Gewild

Veel “ruis”

Onmiddellijk

Afnemende respons

Grote schaal
Controle

Zwakke
geloofwaardigheid

Luisteren en reageren:
‘verdiende’ media is vaak
het resultaat van goed
uitgevoerde en goed
gecoördineerde eigen en
betaalde media

Meest geloofwaardig

Geen controle

Sleutelrol bij een groot
deel van de ‘verkopen’

Kan ook negatief zijn

Transparant
verder

Soms moeilijk meetbaar
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 Balans tussen online en offline in communicatiebudget. Online communicatie is steeds relevanter
vandaag de dag, we zetten een inhaalbeweging in en streven naar een meer gelijke verdeling tussen
het budget voor online en offline communicatie (ca. 50/50%). Op lange termijn evolueren we naar een
80/20-budgetverdeling online/offline, maar zonder het papier volledig los te laten. Papieren
brochures dienen dan vooral inspiratie te brengen, voor de praktische details kan men online terecht.
Op die manier blijven we al onze doelgroepen bereiken (jong en oud).

 Alle informatie is digitaal beschikbaar:
o

Website: de vernieuwde stadswebsite voorziet een apart platform voor toerisme. Het
toeristische basisaanbod van Sint-Niklaas wordt hier permanent gepromoot op een visuele,
aantrekkelijke manier die (potentiële) bezoekers inspireert. Ze richt zich hierbij op alle
doelgroepen zoals hierboven gespecificeerd (zie doelgroepenmatrix). In eerste instantie moeten
we inspireren tot een bezoek aan Sint-Niklaas, wie verder navigeert of zoekt op de website vindt
er meer praktische informatie (adresgegevens, openingsuren, logiesmogelijkheden, …). De
toeristische en overige aantrekkelijke locaties in de stad worden gepromoot en bezoekers van
de website worden doorverwezen naar de voor hen meest relevante inhoud (bijv. op basis van
voorkeuren, eerder zoekgedrag op de website, …). De website op zich dient ook gepromoot te
worden via onder andere SEO (Search Engine Optimalisation of in het Nederlands “zoekmachine
optimalisatie”, zodat je makkelijk kan gevonden worden via zoekmachines zoals Google) en SEA
(Search Engine Advertising of betalen voor advertenties bij zoekmachines zoals Google,
bijvoorbeeld aan de hand van een aantal typerende steekwoorden of zoekwoorden).

o

Sociale media: we starten met een eigen Facebookpagina voor de dienst Toerisme Sint-Niklaas.
Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor echter is dat de invulling van deze Facebookpagina
professioneel gebeurt en de nodige middelen (personeel/budget) hiervoor aanwezig zijn. We
streven ultiem naar een sterkere aanwezigheid op sociale media (Facebook, YouTube, Instagram,
…).
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Communicatie via sociale media is immers alomtegenwoordig en ook relatief budgetvriendelijk.
Via Facebook kunnen eventueel ook gerichte campagnes gevoerd worden (bv. in het kader van
de jaarlijkse imagocampagne).
Er bestaat ook software die het beheer van socialemediakanalen vergemakkelijkt en toelaat om
bepaalde berichten vooraf te gaan inplannen (die dan pas later verschijnen op de
Facebookpagina op de gekozen tijdstippen).
 Crosscommunicatie: op elke toeristische trekpleister gebeurt er promotie voor andere trekpleisters.
Alle toeristische stakeholders werken samen en verwijzen naar elkaar in hun communicatie waar
mogelijk en relevant (offline en online). Een aandachtspunt hierbij is de praktische opvolging van de
verspreiding van brochures (opvolging of er nog aanwezig zijn en actie ondernemen indien nodig). Ook
op belangrijke stadslocaties, strategische plaatsen in de stad, is er crosscommunicatie rondom het
toeristische aanbod, winkelen, cultuur, … (bijv. via digitale infoborden aan het station, de onthaalbalie
aan het stadhuis, SteM, Waasland Shopping Center).

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: start op korte termijn, daarna continu aandacht

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: dienst Communicatie, dienst Cultuur, dienst Economie, Waasland Shopping
Center, toeristische attracties/bezienswaardigheden, … en alle andere
relevante stakeholders

5.6.1.4 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD7: het imago van
Sint-Niklaas sluit aan bij de visie, de naambekendheid is
verhoogd, en het aantal bezoekers is toegenomen
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:





zie ook bij monitoring;
naambekendheid bij de verschillende doelgroepen;
imago bij de verschillende doelgroepen;
specifieke indicatoren gelinkt aan de jaarlijkse campagne: aantal bezoeken aan de website, aantal
Facebook likes, aantal views op YouTube, aantal keer de campagne gedeeld op sociale media,
naambekendheid/imago van Sint-Niklaas bij de doelgroepen, …
 aantal overlegmomenten met de MICE-markt;
 aantal keer een beroep gedaan op de service van de dienst Toerisme bij organisatie meetings &
incentives, …
 verhouding verdeling communicatiebudget tussen offline en online communicatie.
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5.6.2 SD8: de fierheid van de eigen inwoners/
medewerkers is verhoogd
5.6.2.1 De inwoners en medewerkers worden ingeschakeld als
ambassadeurs
Een van de meest invloedrijke vormen van promotie is persoonlijke promotie. Het is dan ook een goed
idee om inwoners en medewerkers in te schakelen als ambassadeurs.

Actie 24: Er zijn concrete projecten en/of communicatieacties uitgewerkt (cf. communicatieplan)

Een aantal mogelijke acties hieromtrent zijn:
 betrekken van inwoners in communicatie (online, promo video’s, ..). Zo kunnen er verschillende
persona’s of types worden opgenomen in de communicatie naar bijpassende doelgroepen (bijv. gezin
met kinderen uit Sint-Niklaas voor de doelgroep gezinnen, jonge inwoner om jonge generatie aan te
spreken, …). Zij kunnen ook insider tips geven, bepaalde weetjes, … (zie ook doelgerichte
communicatie aan de hand van gezichten);
 inwoners de middelen en informatie geven zodat zij hun vrienden/familie/kennissen kunnen
informeren over wat ze allemaal kunnen beleven in Sint-Niklaas. Belangrijk middel hierbij is bijv. het
welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit kan zeker behouden blijven (gebeurt al);
 het organiseren van een infomoment of workshop “ontdek je eigen stad” voor eigen inwoners. Of
initiatieven zoals “Toerist in eigen stad”, zoals al ondernomen door Sint-Niklaas. In ditzelfde kader kan
er aan gedacht worden om de Trip Toegankelijk Toerisme indien mogelijk, en gewenst door de
doelgroep, te herijken tot een uitstap in eigen stad, die deelnemers mee tot ambassadeurs voor de
bestemming maakt;

 opleiden van het stadspersoneel tot stadsambassadeur: beschikken over een basiskennis van wat er
te beleven valt in de stad (gebeurt reeds voor horecapersoneel). Men hoeft geen uitgebreide
toeristische kennis op te bouwen, maar wel kunnen functioneren als ‘eerstelijnshulp’ voor bezoekers.

Rol dienst Toerisme

: initiator

Timing

: middellange termijn, vanaf dan jaarlijks één specifieke actie

Trekker

: dienst Toerisme

Te betrekken partners

: overige stadsdiensten (dienst bevolking, stadssecretaris, ...) en externe
stakeholders
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5.6.2.2 Prestatie-indicatoren met betrekking tot SD8: de fierheid van
de eigen inwoners/medewerkers is verhoogd
We denken voor deze strategische doelstelling aan de volgende prestatie-indicatoren:
 aantal acties gericht op inwoners;
 aantal acties gericht op medewerkers;
 aandeel inwoners dat fier is op de stad (bijvoorbeeld via bevraging Stadsmonitor, zie hieronder).

5.7

Timing

De onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de doelstellingen en acties passen binnen een breder
tijdsperspectief. Omdat het beleidsplan van toepassing is op de periode 2017-2022 werden deze jaren
gehanteerd. In de praktijk kan natuurlijk blijken dat voor bepaalde acties meer tijd nodig is om ze ten
gronde uit te werken. De timing is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen en mensen.
Bij deze timing gaan we ervan uit dat aan de doelstellingen qua team en budget voldaan is, om deze timing
te kunnen aanhouden. Als dit niet het geval is, zal dit zijn invloed hebben op de uitvoering en timing van
de doelstellingen en acties.

Zoals reeds eerder aangegeven werden er 5 prioriteiten vastgelegd (zie 5.2). De timing van de overige
acties wordt hieronder samengevat in een overzichtstabel.
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Figuur 1 Leeftijd van de Belgische dagrecreanten naar Sint-Niklaas (exclusief shopping) ......................... 11
Figuur 2 Gezelschap daguitstappen naar Sint-Niklaas (exclusief shopping)............................................... 11
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Bijlage 1: Overzicht gesprekspersonen







Sabine De Bruyne van Hotel Serwir
Joris De Maere van Toerisme Waasland
Burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Annemie Charlier van de stad Sint-Niklaas
Ward Bohé van het SteM, Mercatormuseum, de Salons
Filip Van Bel, centrummanager Sint-Niklaas
Philippe Lefebvre van MeetinGent & Oost-Vlaanderen

Bijlage 2: Gesprekkengids individuele gesprekken8
-

Kennismaking
Voorstelling plan van aanpak studie

Algemeen beeld Sint-Niklaas / typische kenmerken Sint-Niklaas


We gaan het eerst even hebben over Sint-Niklaas als stad
o In het algemeen: welk soort stad is Sint-Niklaas?
o Hoe zou je Sint-Niklaas beschrijven aan iemand die Sint-Niklaas niet kent?
o DNA Sint-Niklazenaar? (vrolijk, assertief, guitig, volks, kritisch, rebels, levensgenieter,
speciaal volk (in welke zin?), niet binnen de lijntjes kleuren ….)
 karakter trachten te schetsen => is bruikbaar om ‘positionering’ aan op te
hangen (wat je in de hoofden van de mensen, potentiële bezoekers tracht te
krijgen) + producten (vb rebels => comedie, stand up comedians, theatertje, …)
o Met welke stad is Sint-Niklaas vergelijkbaar? Op welk vlak? Waarom?



Welke zijn de voornaamste sterke punten en troeven van Sint-Niklaas? Waarvoor is Sint-Niklaas
bekend?
Wat zijn de voornaamste zwakke punten of nadelen van Sint-Niklaas?



Algemeen beeld toerisme in Sint-Niklaas/typische kenmerken toerisme
Sint-Niklaas
We gaan het nu verder hebben over toerisme in Sint-Niklaas en de deelgemeenten.


In het algemeen:
o Wat zijn volgens u de sterkten/zwakten van Sint-Niklaas door een toeristische bril bekeken
(product, organisatie, communicatie). Heeft Sint-Niklaas voldoende aanbod voor bezoekers,
is het goed georganiseerd, wordt het goed gecommuniceerd?
+ Wat is voor u het meest belangrijke?

8

Dit zijn de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de gesprekken. De antwoorden en dus de input van deze gesprekken is verwerkt en
opgenomen in de SWOT-analyse.

AANBOD
 Materieel kernaanbod zoals attracties, erfgoed- en natuurwaarden, toeristische activiteiten en/of
evenementen, … :
o Is er voldoende variatie in het aanbod?
o Hoe zit het met het aanbod voor verschillende doelgroepen (jongeren, senioren, groepen,
dag- versus verblijftoeristen, zakenmensen, scholieren, gezinnen)?
o Hoe zit het met de geografische spreiding? Verschillende delen van het stadscentrum? Wat
zijn de mogelijkheden van de deelgemeenten?
 Immaterieel kernaanbod: bijv. menselijke verhalen (welke historische figuren hebben het meest
potentieel?)
 Beleving (bijv. evenementen lokaal/bovenlokale aantrekking), sfeer
o Hoe zit het met de organisatie van evenementen? Is toerisme voldoende betrokken?
 Vraag: aantallen, spreiding doorheen het jaar, bestedingen, interesses, …
 Bekendheid en beeldvorming (welk beeld heeft een potentiele bezoeker?)
 Verblijfsmogelijkheden (logiesaanbod in aantal en variëteit)
 Aanbod MICE
 Kruisbestuiving met retail/middenstand (centrum vs. Waasland Shopping), horeca, andere
activiteiten/evenementen …
 Openbare ruimte. Stadsvernieuwingsprojecten?
 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
 …
Wat zijn volgens u de kernproducten waaraan men ‘het toerisme van Sint-Niklaas’ kan ophangen/USP’s
van Sint-Niklaas/verkoopargumenten => + becommentariëring : hoe ver staat men nu hierin.
Evalueren van ondersteunend aanbod: logies: b&b’s, hotels, campings, jeugdlogies), restaurants & cafés,
gastronomie, ontspanning (cultuur, sport, jeugd) MICE, shopping en handelsapparaat, omgeving =>
aantal, diversiteit, samenwerking met dienst toerisme, innovatief inzake arrangementen? ….
Publieke ruimte: In welke mate is Sint-Niklaas er zich van bewust dat dit meespeelt in toerisme, in het
aantrekkelijk maken van de bestemming, wordt er op stadsniveau hierover gepraat?
Extra:
Aantrekkelijkheid centrum Sint-Niklaas versus overige gebieden/deelgemeenten


Hoe zit het met het aantal bezoekers (cultuur, leisure, horeca, …)? Aantallen, spreiding
doorheen het jaar, bestedingen, interesses, …

Aantrekkelijkheid individuele attracties
-

Wat kan een unieke positionering zijn voor deze attracties? De STER, musea, …
Welke werkpunten zijn er hier?

MARKETING EN COMMUNICATIE
Hoe wordt er nu aan infoverstrekking gedaan? Werving en promotie? Beeldvorming over Sint-Niklaas?






Toeristische dienst en onthaal: voornaamste taken nu? Waar ziet u zelf de toekomst?
openingsuren, beleving, dienstverlening, werking(smiddelen), vrijwilligerswerking, …
Offline vs. online
o Welke communicatie instrumenten heeft u nu (brochures, persartikelen, website,
taalversies, …) en hoe zou u dit willen in de toekomst?
Huidig budget
Samenwerking met andere publieke en private actoren

ORGANISATIE


Huidig beleid van de stad Sint-Niklaas: welke accenten worden er gelegd?
o Hulp en steun voor ondernemers
o Regelgeving (duidelijkheid regels en verplichtingen o.a. mbt vergunningen, voldoende en
éénvormige procedures ? Voldoende controle vanuit bevoegde instanties ? )
o Communicatie en informatie over beleidsbeslissingen
o Organisatie van de stadsdiensten (gemakkelijk uw weg vinden)
o Overleg georganiseerd door de Stad Sint-Niklaas over beslissingen die uw zaak beïnvloeden
en uw inbreng daarin.




Relatie toerisme Sint-Niklaas – Toerisme Waasland/provincie O-VL: op dezelfde lijn qua visie?
Locatie info.waasland: wanneer verhuis? Waarom? Toekomst onthaal toerisme Sint-Niklaas?



Hoe zit het met de relatie met de stad? Is er (genoeg) overleg? Hoe wordt het overleg georganiseerd? Wie
zijn de gesprekspartners? Welke kanalen (formeel overleg, nieuwsbrieven, …)



Hoe staat het met de onderlinge relatie tussen de ondernemers? Is er een gestructureerd, georganiseerd
overleg tussen ondernemers onderling ? Hoe verloopt de werking hiervan ?
o Commissie toerisme (http://www.sint-niklaas.be/over-de-stad/inspraak/adviesraden/
toerisme)
o Horeca-overleg
o Cultuurraad
o Erfgoedcel Waasland
o Organisaties zoals Reuzengilde Sint-Nicolaas, …?

TOEKOMST
Wat is het potentieel van Sint-Niklaas op het vlak van toerisme? (2020)
o

Wat is een realistisch ambitieniveau? Wat moet in de toekomst aan de toeristen/lokale
bevolking geboden worden?
 Welke doelgroepen
 Welk verzorgingsgebied (lokaal, bovenlokaal, regionaal, …?)

o
o
o

 Welke kernwaarden
 Welke productlijnen: aantal attracties/evenementen, invulling, …
Wat is echt belangrijk om dit gerealiseerd te krijgen? Kritische succesfactoren?
 Wat zijn de verbeterpunten tov de huidige situatie?
Rode lijn in aanbod en promotie? Hoe alles in een aantrekkelijk overkoepelend verhaal
krijgen??? (nu veel elementen die niet goed aan elkaar gelinkt zijn)
Met welke timing?



Waar kan Sint-Niklaas meer op inzetten om zich onderscheidend te positioneren tov andere steden
en gemeenten?



Stel dat u door het stadsbestuur aangeduid wordt als adviseur voor de toerisme in Sint-Niklaas. Welke
adviezen zou u aan de toerisme en aan de Stad Sint-Niklaas geven? Wat zou u aanbevelen, wat zou u
verbeterd willen zien? Welke concrete oplossingen zien jullie?

Voor u specifiek
 wat zijn de ontwikkelingen naar de toekomst (voor uw sector)? Welke projecten worden gerealiseerd
in de toekomst? Hoe ver staat dit?
 Hoe en waar kan u zelf ondersteuning bieden voor een optimaal toeristisch Sint-Niklaas? =>
afhankelijk van gesprekspartner : via mankracht, financiële middelen, informatiedoorstroming, ….
Zijn er zaken die een goede samenwerking in de weg staan? Samenwerking met de DT, stad,
partners: hoe verloopt dit nu, kan dit verbeteren of stabiel houden, suggesties



AFRONDING
Zijn er bepaalde zaken die u belangrijk vindt, maar die nog niet aan bod zijn gekomen?

Bijlage 3: Overzicht logies- en MICE aanbod
Sint-Niklaas telt 5 hotels, 6 B&B’s en 3 vakantiewoningen. Hoeve Oswald is een laagdrempelig
vakantieverblijf voor personen met een ernstige handicap of zorgbehoefte. Er zijn geen
kampeermogelijkheden in Sint-Niklaas.

Hotels
Hotel Serwir*
Hotel Ibis
Hotel New Flanders
Hotel Moon eat
and sleep
Hotel De Spiegel

Locatie
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas

Aantal kamers
55
85
20
5

Capaciteit
106
170
40
Niet bekend

Sterrenclassificatie
4*
3*
3*
2*

9100 Sint-Niklaas

19

41

1*

*Hotel Serwir wordt waarschijnlijk binnenkort uitgebreid met een 22-tal kamers.

Gastenkamers
Anne’s House
Kasteel De Windt
De Perenboom
B&B Palingsgat
Charmant
Den Overloop
The College

Locatie
9100 Sint-Niklaas
9100 Nieuwkerken-Waas
9111 Belsele
9111 Belsele
9111 Belsele
9100 Sint-Niklaas
9100 Sint-Niklaas

Vakantiewoningen
De Axlandhoeve
De Mispelhoeve
Hoeve Oswald

Locatie
9112 Sinaai
9100 Sint-Niklaas
9112 Sinaai

Aantal kamers
2
3
2
1
1
1
2

Aantal kamers
2
4
7

Capaciteit
4
4
4
2
4
2
Niet bekend

Capaciteit
4
7
24

Sterrenclassificatie
2*
3*
3*
Nog niet vergund
Nog niet vergund
Nog niet vergund
Nog niet vergund

Sterrenclassificatie
4*

Bron: Toerisme Sint-Niklaas (Gids vol belevenissen, 2016), departement Internationaal Vlaanderen
(Vlaams Logiesinformatiesysteem, februari 2016)
Op Airbnb vinden we ook een 4-tal accommodaties die aangeboden worden in Sint-Niklaas. Eén hiervan
is een B&B die ook opgenomen werd in de toeristische infobrochure van de stad Sint-Niklaas. Drie kamers
bevinden zich in Sint-Niklaas en één in Belsele.
MICE staat voor Meetings, Incentives, Conferencing en Exhibitions. In Sint-Niklaas richten twee
logiesaanbieders zich expliciet tot deze markt. Hotel Serwir heeft een uitgebreide seminarie- en
vergaderinfrastructuur beschikbaar: er zijn zo’n 12 zalen in het hotel, goed voor een capaciteit “van 2 tot
750 personen”. Hotel Ibis heeft één vergaderruimte (van 65 m²) beschikbaar. Op de website van Meet in
Flanders vinden we enkel Hotel Serwir terug.

Bijlage 4: Budget toerisme Sint-Niklaas
Volgens de beleidsnota van de stad Sint-Niklaas aangaande het budget 2015 wordt er zo’n 74.275 euro
budget voorzien voor toerisme en stadspromotie. Hieronder vallen de volgende zaken:
 uitgeven van een duidelijk en stadspromotioneel stratenplan, met aanduiding van de trage wegen;
 stadspromotionele banieren ontwikkelen: dit bedraagt binnen dit budget 15.000 euro op toerisme
voor 5 campagnes per jaar, maar slechts 2 daarvan (Vredefeesten en Stad van de Sint) kunnen als strikt
toeristisch worden beschouwd. De andere campagnes zijn eerder stadspromotioneel in ruime zin en
draaien rond het uitdragen van een diversiteitsboodschap;
 plaatsen van publicaties, advertenties en realiseren van overig promotiemateriaal;
 de organisatie van een toeristische uitwisseling tussen inwoners van Sint-Niklaas en een andere
Vlaamse of Nederlandse stad (*);
 de organisatie van de Trip Toegankelijk Toerisme, een daguitstap voor personen met een fysieke of
mentale beperking (*);
 verder werken aan een eenvormige communicatiestijl rond enkele speerpunten, waaruit duidelijk de
identiteit van de stad blijkt, door het opmaken en drukken van een jaarlijkse toeristische wervende
folder;
 een structureel plan met strategische visie ontwikkelen over hoe we Sint-Niklaas het best kunnen
profileren op toeristisch en stadspromotioneel vlak op langere termijn, mits goedgekeurde
financiering van externe begeleiding, en mits subsidiemogelijkheid vanwege Toerisme Vlaanderen;
 blijven inzetten op Sint-Niklaas als stad van de Sint, ballonstad en stad van Mercator, Reynaert en art
deco;
 het lidmaatschap van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland evalueren en indien gunstig
verder lidgeld betalen.

(*) Dit zijn belangrijke uitgavenposten waarmee de benchmarksteden niet geconfronteerd worden. Dit is
belangrijk bij het benchmarken met bijvoorbeeld Aalst (50.000 euro).

Bijlage 5: Tabellen
Tabel 1
Gemiddelde bestedingen bij de daguitstappen (exclusief shopping) door de Belgen in de periode april
2013-maart 2014, naar bestemming, enquête wes research & strategy 2013-2014 (in EUR)
Mechelen
Kortrijk
Roeselare
Aalst
Oudenaarde
Lokeren
Sint-Niklaas
Totaal

Bestedingen per trip (in EUR)
17
25
24
22
18
10
18
24

Tabel 2
Gemiddelde bestedingen bij de daguitstappen (inclusief shopping) door de Belgen in de periode april
2013-maart 2014, naar bestemming, enquête wes research & strategy 2013-2014 (in EUR)
Mechelen
Kortrijk
Roeselare
Aalst
Oudenaarde
Lokeren
Sint-Niklaas
Totaal

Bestedingen per trip (in EUR)
22
33
35
44
18
11
43
33

Tabel 3
Belangrijkste activiteit bij de daguitstappen (inclusief shopping) door de Belgen in de periode april 2013-maart 2014, naar bestemming, enquête wes research &
strategy 2013-2014 (in %)
Activiteit
Funshopping in een shopping center
Wandelen voor zijn plezier (eigen route, wandelroute, wandelnetwerk, wandelevenement)
Zonnen, luieren, picknicken, enz. aan zee, meer, rivier, in een park, bos, enz.
Funshopping in de binnenstad
Provinciaal domein, recreatiepark, bloementuin, siertuin, botanische tuin, ...
Bezoek aan een wellness- of beautycentrum, kuuroord, sauna, ...
Bezoek aan een dorp, stad of regio (sightseeing), ...
Funshopping in een grootschalige meubelzaak
Festival of muziekevenement op een tijdelijke locatie (bijvoorbeeld evenementenplein of
festivalweide, ...)
Andere evenementen (bijvoorbeeld straatfeesten, straattheater, carnaval, ijs- of zandsculpturen, …)
Sportevenement
Toertochtje met auto of motor (eigen route, auto- of motorroute, auto- of motorevenement)
Fietsen voor zijn plezier (eigen route, fietsroute, fietsroutenetwerk, fietsevenement)
Kermis, rommelmarkt, jaarmarkt, kerstmarkt, braderie, beurs, …
Waterrecreatie (surfen, zeilen, zwemmen, kanoën, kajak, roeien, vissen, varen met motorboot, enz.)
Funshopping in een outlet center
Kinderboerderij, buitenspeeltuin, …
Bijwonen van concert of voorstelling (toneel, ballet, dans, opera, musical, …) op een vaste locatie
Binnenspeeldorp, indoor speeltuin, ...
Bezoek aan monument, erfgoed of bezienswaardigheid (kasteel, kerk, industrieel erfgoed, …)
Natuurgebied, natuurdomein, grot, natuurbezoekerscentrum, mijn, …
Processie, ommegang, stoet, bloemencorso, ...
Paardrijden (eigen route, ruiterroute, routenetwerk)
Pretpark, themapark, subtropisch zwemparadijs, …
Dierentuin, dierenpark, dolfinarium, vogelpark, wildpark, zeeaquarium, reptielenzoo, …
Rondvaartboot, toeristische trein, stoomtrein, rail bike of spoorfiets, ...
Bezoek aan museum, tentoonstelling, ...
Totaal

Sint-Niklaas
60,1
6,3
5,7
4,8
3,5
2,7
2,1
2,1

Waasland
35,2
12,9
7,1
4,8
6,1
2,6
2,2
1,4

Totaal
6,6
15,0
9,3
13,4
1,5
1,8
6,2
2,4

1,9
1,8
1,5
1,4
1,1
1,0
0,9
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

3,3
1,7
4,6
3,0
5,5
2,9
1,4
0,4
0,8
0,4
1,1
0,4
0,6
0,4
0,4
0,2
0,0
0,1
0,3
100,0

3,4
2,2
3,2
3,3
5,5
5,0
1,6
1,3
1,0
3,0
1,1
1,3
0,7
0,5
0,6
4,1
3,1
0,2
2,7
100,0

Tabel 4
Belangrijkste activiteit bij de daguitstappen (exclusief shopping) door de Belgen in de periode april 2013-maart 2014, naar bestemming, enquête wes research &
strategy 2013-2014 (in %)
Bestemming

Openluchtrecreatie

Bezoek aan een attractie

Mechelen
Kortrijk
Roeselare
Aalst
Oudenaarde
Lokeren
Sint-Niklaas
Waasland
Totaal

29,0
42,2
49,8
49,0
44,8
50,0
47,9
52,2
46,3

46,9
3,0
0,0
0,0
0,0
1,5
14,7
15,5
15,3

Cultuur, bezoek aan
bezienswaardigheid
11,1
25,6
13,3
21,4
15,9
10,4
9,4
5,7
17,4

Bijwonen van een
evenement
12,8
27,2
25,2
26,1
39,3
38,1
19,7
22,2
18,6

Ander uitstapje

Totaal

0,2
1,9
11,6
3,5
0,0
0,0
8,2
4,4
2,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tabel 5
Herkomst van de daguitstappen (exclusief shopping) door de Belgen in de periode april 2013-maart 2014, naar bestemming, enquête wes research & strategy
2013-2014 (in %)
Bestemming
Sint-Niklaas
Waasland
Totaal

Antwerpen
10,0
9,5
22,0

Vlaams-Brabant
2,9
2,6
10,9

West-Vlaanderen
2,2
2,4
13,3

Oost-Vlaanderen
82,0
83,3
16,2

Limburg
0,3
1,1
9,8

Brussel en Wallonië
2,6
1,1
27,8

Totaal
100,0
100,0
100,0

Bijlage 6: SWOT-tabellen
Aanbod
Sterktes

Zwaktes

Kernaanbod

Kernaanbod

Materieel kernaanbod en aantrekkingselementen

Materieel kernaanbod en aantrekkingselementen

 Aanwezigheid van aantal musea (belang van Mercatormuseum met
bovenlokale uitstraling)
 Investeringen in vernieuwing aantal musea, activiteiten (tentoonstellingen,
lezingen, rondleidingen), boost themajaar Mercator, … werpt vruchten af
 Typerende gebouwen zoals stadhuis, de Salons
 Art-decogebouwen (bijv. in Monseigneur Stillemansstraat) (echter: wel vaak
niet publiek toegankelijk!)
 Grootste markt van België (regelmatig evenementen, donderdagse markt)

 Interessant aanbod, maar beperkt: niet evident voor bezoekers om bijv. een
weekend mee te vullen
 Beperkt aantal bezienswaardigheden zijn gemakkelijk toegankelijk (vaak
beperkte openingsuren/niet publiek toegankelijk, beperkte visibiliteit in
straatbeeld cf. SteM/Salons, …)
 Musea in Sint-Niklaas trekken slechts in beperkte mate jonge volwassenen
aan
 De meeste bezienswaardigheden richten zich tot een niche
bezoekerspubliek, er zijn weinig attracties voor een breed publiek
 Weinig beleving in de manier waarop het patrimonium gepresenteerd
wordt (alles is rechttoe, rechtaan)
 Grote Markt: soms een sfeer van ‘leegte’ (kleine evenementen vallen
beperkt op, kan gezelliger via flexibele elementen)
 Beperkte
linken,
verwijzingen
tussen
de
verschillende
bezienswaardigheden (bijv. vanuit binnenstad naar De Ster, van attractie X
naar Y)

Immaterieel kernaanbod en aantrekkingselementen
 Personencultus rond Sinterklaas en aantal andere belangrijke historische
figuren (7 stadsreuzen, Mercator, …)
 Sterke stijging in bezoekersaantallen Huis van de Sint (plafond echter bereikt)
 Moderne ambassadeurs voor de stad zoals Daniël Ost, Tom Lanoye, Alex
Callier, Els de Schepper, Jan Vertonghen, e.a. (wel nog niet vaak uitgespeeld)
 Evenementen
en
shopping
functioneren
vaak
als
trekker
(combinatiebezoeken)
 Vaste evenementen zoals Vredefeesten met ballonevenement en festival
Villa Pace (thema vrede, duurzaamheid en solidariteit), Stad van de Sint
 Ondersteunende/tijdelijke evenementen zoals Sint-Niklaas Zomert en SintNiklaas Wintert

Immaterieel kernaanbod en aantrekkingselementen
 Beperkte productontwikkeling rond bepaalde thema’s (bijv. Mercator,
ballonnen, Sinterklaas), kan meer uitgediept worden (samen met privéinitiatieven)
 Flink aantal aantrekkingselementen hebben een tijdgebonden aard

Natuur
 Recreatiedomein De Ster (sportactiviteiten, trein, strand, kinderspeeltuin,
…): bovenlokale recreatie
 Romain De Vidtspark: lokale recreatie
 Stiltegebied op de grens van Stekene en Sint-Niklaas (Sinaai)

 Figuur Reynaert de vos is beperkt bekend onder het jongere publiek
 Beperkt aantal aantrekkingselementen in de deelgemeenten
Natuur
 De Ster is weinig bekend op bovenlokaal niveau
 Rest is beperkt inzetbaar voor toerisme

Ondersteunend toeristisch aanbod

Ondersteunend toeristisch aanbod

Leisure/vrije tijd

Leisure/vrije tijd

 Uitgebreid vrijetijds- en cultuuraanbod (Stadsschouwburg, Vrije Ateliers,
tentoonstellingen, De Casino, …): relatief hoger vrijetijdsaanbod dan
vergelijkbare steden (vooral voor cursussen en voordrachten, expo, muziek)
 Shoppingaanbod in het centrum en Waasland Shopping Center:
aantrekkelijk aanbod, mix ketens versus zelfstandig
 Bovenlokale aantrekkingskracht van Waasland Shopping Center
 Klein winkelaanbod in de deelgemeenten, met beperkte leegstand
 Goede kwalitatieve beoordeling van het winkelapparaat (4,4/5 voor
Waasland Shopping Center en 3,1/5 voor centrum Sint-Niklaas) (centrum
scoort iets lager op parkingkosten, bereikbaarheid en sfeer)
 Centrummanagement binnenstad en horecacoach in Sint-Niklaas
 Verschillende streekproducten (o.a. ballonpraline), maar ook bijv. Sintbier
 Aantal vernieuwende producten zoals City Golf, iChallenge, Geocache
Mercator 2012 (wel niet zo vaak gebruikt/bekend)
 WARP (Wase Artistieke Projecten): promotie hedendaagse kunst en cultuur,
o.a. via Coup de Ville (kunstenparcours): belangrijke trekker

 Ondersteuning/samenwerking toerisme met andere stadsfuncties kan steeds
beter (bijv. informatiedoorstroming)
 Beperkt gebruik van technologie in functie van sfeer en beleving (digitale
apps, digitale schermen, …)
 Relatief hoge leegstand in Sint-Niklaas, hoger dan bij vergelijkbare steden
(12,0%, wel een daling in 2014 ten opzichte van 2013). Vooral in centrum
Sint-Niklaas hoge leegstand (minder in andere winkelclusters of Waasland
Shopping)
 Geen link tussen shoppinggebeuren in centrum/stad Sint-Niklaas in zijn
geheel en Waasland Shopping Center
 Relatief lagere koopbinding en koopattractie (en bijhorend
verzorgingsgebied) voor horeca en cultuur, sterke concurrentie van
Antwerpen
 Iedere streek in Vlaanderen heeft streekproducten tegenwoordig: moeilijk
om hiermee onderscheidend te zijn, bovendien gebrek aan zichtbaarheid
streekproducten op dit moment

Logiesaanbod

Logiesaanbod

 Er is voor elk wat wils (verschillende sterrenniveaus, individueel versus
groep, …)
 Sterke stijging in het aantal aankomsten en overnachtingen (2014 ten
opzichte van 2008)

 Beperkt aandeel toeristische overnachtingen ten opzichte van
zakentoerisme? Invulling logies tijdens het weekend soms minder evident
 Weinig arrangementen die de koppeling maken tussen toeristische
attracties/evenementen (onderling) en logies/shopping/…

 Aanbod kent over het algemeen relatief goede bezettingspercentages

MICE-aanbod

MICE-aanbod

 Weinig infrastructuur/aanbod voor MICE (bijv. 2 hotels, ‘t Bau-huis,
beperkte activiteiten voor incentives)
 Sint-Niklaas is weinig bekend in de markt voor haar MICE-aanbod: geen
imago in de branche

 Huidige aanbod vult zichzelf relatief goed op (bijv. 2 hotels Sint-Niklaas)
Fiets- en wandelroutes
 Aanwezigheid van flink aantal themawandelingen (zoals beeldenwandeling,
art-decowandeling (buitenkant gebouwen), textielwandeling, historische
wandeling, …)
 Wandelen en fietsen in deelgemeenten (Sinaai, Belsele, …)

Fiets- en wandelroutes
 Weinig thematische fietsroutes

Diverse

Diverse

 Centrale ligging (in Vlaanderen, ten opzichte van industrie/havens/… en
tegenover grotere kunststeden) met gemakkelijke bereikbaarheid langs de
grote verkeersassen
 Hoofdstad regio Waasland
 Voldoende parkeergelegenheid, goede signalisatie van parkings, gratis
parking op zaterdagmiddag aan Grote Markt
 Heraanleg Stationsstraat als voetgangersgebied
 (Beperkte) samenwerking met zustersteden zoals Lucca
 Economische bedrijvigheid in de streek (type Guylian, distributiecentrum Lidl,
kmo’s industrieterrein/regio, …)
 Sint-Niklaas als scholenstad
 In Sint-Niklaas is men tevreden over de recreatievoorzieningen binnen de
stad (relatief hogere score dan gemiddelde over centrumsteden heen). Dit is
ook het geval voor het cultuuraanbod (wel significante daling in tevredenheid
over de laatste jaren heen)

 In 2014 zijn gemiddeld 6 op de 10 inwoners fier over hun stad Sint-Niklaas
(gemiddelde van de centrumsteden bedraagt 7,5, enkel Turnhout scoort
lager): implicatie op ambassadeurschap van de Sint-Niklazenaars op
bezoekers
 Netheid van de stad is niet altijd optimaal (straten en parken)

Opportuniteiten

Bedreigingen

 Investeringen in productontwikkeling (slimme combinaties, originaliteit van
aanbod/logies/… of samen met andere stadsdomeinen, bijv.
toerisme/horeca/…)
 Doortrekken van thema’s Mercator, Sinterklaas, Grote Markt, shopping in
productontwikkeling, over langere tijd heen
 Meer inzetten op persoonlijk ambassadeurschap (inwoners, bekende
inwoners, bezoekers)
 Focussen: you can’t be all things to everyone: middelen doelbewust en
efficiënt inzetten
 Thematische activiteiten: bijv. 800 jaar Sint-Niklaas (doortrekken over
verschillende domeinen heen)
 Opkomst nieuwe businessmodellen (Airbnb, couchsurfing, Uber, Travelbird,
…): vaak link met het digitale, sharing economy
 MICE: vooral potentie in regionale omgeving, bedrijven/organisaties in de
regio
 MICE: kleinere meetings en dagincentives (incentives is trouwens
groeimarkt)
 Nieuwe invulling Cipierage en Oud Parochiehuis

 Ook andere steden in Vlaanderen hebben een interessant patrimonium dat
bovendien beter ingezet wordt
 Snelheid van verandering verandert: belangrijk dat Sint-Niklaas ‘mee’ is
inzake productontwikkeling
 MICE: zakelijk publiek heeft andere noden dan leisuretoerist
 MICE: zakelijke verblijven zijn moeilijk te bewerken

Marketing en communicatie
Sterktes

Zwaktes

Bekendheid en beeldvorming

Bekendheid en beeldvorming

 Belangrijkste associaties bij de stad Sint-Niklaas zijn vrij origineel/uniek:
zoals Grote Markt (23%), Sinterklaas (6%) en ballonnen (6%) (winkelen goed
voor 10%, minder origineel)
 Logo stad Sint-Niklaas werd recent vernieuwd

 Sint-Niklaas heeft geen duidelijk imago (‘grijze muis’), aanbod is beperkt
bekend: 38% van de Nederlandstalige Belgen kan geen associatie maken
met de stad Sint-Niklaas
 Op heden geen duidelijke citymarketingstrategie in Sint-Niklaas: waar staat
de stad in zijn geheel voor? (geen gezamenlijke strategie)
 Vernieuwde huisstijl van de stad is nog niet overal doorgetrokken (bijv.
signalisatie in straatbeeld)

Huidige marketing- en communicatiebeleid
 Recent nieuwe brochures van toerisme Sint-Niklaas (ook vermelding van
logiesaanbod, 1 meertalige brochure E/F/D/I), brochure in samenwerking
met dienst Economie/CM (Oh-gids), …
 Online verspreiding van toeristische brochures (o.a. via ISSUU)
 Toerisme Sint-Niklaas is gemakkelijk vindbaar via de website van de stad
 Sociale media: geïntegreerde communicatie met de stad op Facebook
 Paar attracties hebben een eigen website (bijv. Huis van de Sint, Villa Pace,
…)

Huidige marketing- en communicatiebeleid
 Huidige marketing vaak beperkt tot lokaal niveau
 Website: communicatie is zeer statisch, weinig visueel aantrekkelijk en
wervend (call-to-action, gebruik van sterke foto’s, filmpjes, …)
 Er wordt weinig ingespeeld op andere sociale media dan Facebook (bijv.
TripAdvisor/ZooVer: Mercatormuseum wordt zelfs niet vermeld)
Huidige vraag

Huidige vraag
 Belangrijkste activiteit bij de daguitstappen door de Belgen naar SintNiklaas is ‘funshopping in shopping center’ (60,1% van de gevallen): WSC
als trekker (alleen al goed voor 6 miljoen bezoekers (2015))
 Positieve evolutie in aantal aankomsten en overnachtingen (voornamelijk
Belgen)
 Op heden duidelijk een focus op dagtoerisme en groepen
 Zakenmensen die in Sint-Niklaas overnachten als uitvalsbasis

 Cultuur/bezoek aan een bezienswaardigheid scoort relatief laag als motivatie
voor daguitstap
 Gemiddeld lagere bestedingen door Belgische dagbezoekers in Sint-Niklaas
(exclusief shopping)
 Exclusief shopping: bijna de helft van de daguitstappen gebeurt door 45plussers
 Sint-Niklaas beperkte attractie op koppels met kinderen
 Weinig zicht op vraag naar Sint-Niklaas als bestemming (aantal aanvragen,
succes van bepaalde producten/attracties, …) (leisure + MICE)

 Weinig zicht op impact van bepaalde evenementen
Opportuniteiten

Bedreigingen

 Citymarketing: waar staat de stad Sint-Niklaas in zijn geheel voor?
Geïntegreerde en uniforme communicatie naar de buitenwereld toe
 Geïnformeerde en geconnecteerde bezoeker/toerist (via internet, sociale
media, technologie, …)
 Gebruik van moderne technologie om bezoekers te verrassen, te inspireren
(apps, augmented reality, interactieve informatiepunten, communicatie via
gps-functie smartphone, …)
 Moderne bezoeker is op zoek naar authenticiteit, unieke ervaringen,
beleving, smaakvolle combinaties van oud en nieuw, … (events, activiteiten,
5 zintuigen)
 Communicerende bezoeker: grote impact op imago van bestemming
 Moderne bezoeker is flexibel, impulsief
 Vergrijzende actieve consument
 Kinderen hebben steeds meer impact op beslissingen/keuzes van ouders
 Sharing economy (delen, huurformules, …)
 Content marketing, storytelling: mogelijkheid tot het brengen van
verhalen/verhaallijnen (artikels, blogs, …)
 Marketing 2.0: originele promotiecampagnes
 Gerichte communicatie naar doelgroepen

 Moderne bezoeker is veeleisend
 Moderne bezoeker is onvoorspelbaar, moeilijk in een vakje te steken (bijv.
luxe versus basisaccommodatie, citytrip voor cultuur versus wellnessweekendje, …)

Onthaal en organisatie
Sterktes

Zwaktes

Beleid

Beleid

 Beleidsintentie om meer in te zetten op een identiteits- en kernversterkend
beleid voor Sint-Niklaas: er beweegt wat in Sint-Niklaas
 Recent plan Toerisme Waasland
 Verschillende commissies (bijv. toerisme, cultuur, …)

 Beperkt werkingsbudget voor Toerisme Sint-Niklaas, dalend budget
 Beperkt aantal personeelsleden voor Toerisme Sint-Niklaas (in vergelijking
met andere vergelijkbare centrumsteden)
 Interne samenwerking/kruisbestuiving binnen de stad Sint-Niklaas kan
steeds beter (bijv. toerisme, evenementen)

Toeristische dienst en onthaal
 Uitgebreide info beschikbaar (brochures, stadsplannetjes, …)
 Samenwerking met Toerisme Waasland, provincie Oost-Vlaanderen, Meet
in Gent & Oost-Vlaanderen
 Professionele werking dienst Toerisme binnen mogelijkheden

Toeristische dienst en onthaal

Opportuniteiten

Bedreigingen

 Implementatie op KT van horecabeleidsplan, strategisch beleidsplan voor
toerisme in het Waasland, …
 Samenwerking stadsdiensten: kruisbestuiving, slimme combinaties maken
(inhoudelijk en organisatorisch)
 Samenwerking publiek-private sector (bedrijven, ondernemers, WSC,
logiessector, …)
 Intensievere samenwerking met steden/gemeenten zoals Lokeren, Beveren

 Andere centrumsteden beschikken over steeds grotere budgetten: SintNiklaas blijft achter
 De verhuis van Toerisme Waasland en de regiocoördinatie van Toerisme
Oost-Vlaanderen van het toeristisch infokantoor in centrum Sint-Niklaas naar
De Ster (22/03/2016) impliceert tevens een verlies van makkelijk
aanspreekbare expertise, waardoor de samenwerking praktisch gezien iets
moeilijker wordt

 Verouderd onthaalkantoor (rechttoe, rechtaan, weinig frisse, moderne
elementen)
 Openingsuren: enkel half mei-half september ook open op zaterdag/
zondag/feestdagen
 De verhuis van Toerisme Waasland en de regiocoördinatie van Toerisme
Oost-Vlaanderen van het toeristisch infokantoor in centrum Sint-Niklaas naar
De Ster (22/03/2016) impliceert het verlies van één voltijds personeelslid
voor baliepermanentie. Dit komt in de praktijk overeen met een
personeelsreductie van 25%

 Intensievere samenwerking met overkoepelende organisaties zoals
Toerisme Waasland, Toerisme Oost-Vlaanderen op het vlak van (dag)
toerisme
 Intensievere samenwerking met Meet in Gent & Oost-Vlaanderen op het
vlak van incentives
 Gebruik subsidies/ondersteuning van verschillende instanties (bijv.
Toerisme Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, …)
 Samenwerken met jongere gidsen/ambassadeurs: hip, trendy
 Verhuis naar een meer visibele locatie voor dienst Toerisme Sint-Niklaas?
(afhankelijk van de uitvoering)
 Grondige analyse van onthaalfunctie dienst Toerisme Sint-Niklaas
(competenties personeel, ambitieniveau, …)

 Verhuis naar minder visibele locatie voor dienst Toerisme? (afhankelijk van
de uitvoering) Belang van zichtbare en toegankelijke locatie voor dienst
Toerisme

Bijlage 7: Samenstelling van de stuurgroep
▪

Annemie Charlier, schepen voor toerisme

▪

Carl Hanssens, schepen voor economie

▪

Willy Toté, voorzitter adviescommissie toerisme

▪

Geert De Bock, diensthoofd toerisme, secretaris adviescommissie toerisme

▪

Els Maes, secretaris Toerisme Waasland, regiocoördinator

▪

Ward Bohé, directeur stedelijke musea

▪

Lien De Munck, Waasland Shopping Center

▪

Sandra Van Cauwenberghe, toeristische gids

▪

Marcella Piessens, toeristische gids

▪

Bart Meelen, Likeuren Verhofstede

▪

Wim Vyverman, Chocolade-atelier Vyverman

▪

Ann Agneessens, uitbater gastenkamer

▪

Annemie Bogaert, clustermanager cultuur en vrije tijd

▪

Silvie Maes, clustermanager dienstverlening

▪

Jan Smet, diensthoofd communicatie

▪

Jan Verheyden, vertegenwoordiger milieusector

▪

Pieter De Baets, directeur recreatiedomein De Ster

▪

Sofie Vanneste, wes research & strategy

▪

Lien Vanden Broucke, wes research & strategy
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