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Strategisch plan toerisme en
stadspromotie Sint-Niklaas 2017-2022
Dit zijn de krachtlijnen uit het Strategisch plan Toerisme en Stadspromotie voor de
stad Sint-Niklaas. Wie graag de uitgebreide versie (115 blz.) leest, kan het opvragen via
toerisme@sint-niklaas.be
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Waarom?
Sint-Niklaas is een belangrijke toeristisch-recreatieve bestemming, vooral gekend voor haar
Grote Markt, Sinterklaas, Mercator, cultuur, grote evenementen zoals de Vredefeesten met de
ballonvaarten en de winkelmogelijkheden, waaronder het Waasland Shopping Center en de
Stationsstraat.
De stad werkt al enkele jaren aan een identiteits- en kernversterkend beleid en wil dit ook op
vlak van toerisme verderzetten, samen met alle partners. 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 en ermee aan de slag te gaan.
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CENTRALE
DOELSTELLING

”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 en stadspromotie in Sint-Niklaas.”
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Sint-Niklaas: ontmoeting, toegankelijk, belevingsgericht en handel
Om onze centrale doelstelling te bereiken zal Sint-Niklaas zich positioneren als: “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.”
De vier kernwaarden - ontmoeting, toegankelijk, belevingsgericht en handel - zijn de bouwstenen
waarrond Sint-Niklaas verder toeristisch wordt uitgebouwd.
Bij ontmoeting denken we aan de Grote Markt die uitnodigt om mensen te ontmoeten,
evenementen bij te wonen, de markt te bezoeken, …
Toegankelijk betekent dat er geen enkele drempel mag zijn om de stad te bezoeken, noch
fysiek, noch inhoudelijk. Zo hoef je een bezoek aan de stad niet voor te bereiden, maar je kan zo
op verkenning. Ook voor mensen met een beperking.
Belevingsgericht: er is steeds wat interessants te zien of te doen. Kruisbestuiving is hierbij het
toverwoord: cultuur, wandelen/fietsen, evenementen, winkelen. Het is de combinatie van die
troeven die Sint-Niklaas sterker maakt.
Sint-Niklaas is (van oudsher) een handelsstad: handel op de Grote Markt, in de Stationsstraat,
in het Waasland Shopping Center, op de bedrijventerreinen, handelsroutes uitgetekend aan de
hand van de Mercatorprojectie, … en ook de Sint creëert heel wat handel.
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SINT-NIKLAAS HEEFT
VEEL TE BIEDEN
De piramide vat de aantrekkingskracht van
Sint-Niklaas goed samen. 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 Sint-Niklaas 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, …).
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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, ...)

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.
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Keuzes maken
Een visie ontwikkelen kan alleen maar door keuzes te maken. De stad Sint-Niklaas kiest er voor
om zich op vlak van toerisme in de eerste plaats te richten op dagtoerisme, meer bepaald het
‘recreatief’ dagtoerisme, zowel individueel als georganiseerd. We mikken hierbij op het brede
publiek, met een brede interesse.
De grootste prioriteit gaat uit naar bezoekers uit een straal van 30 km vogelvlucht, voornamelijk
uit de provincie Oost-Vlaanderen en delen van Antwerpen en Vlaams-Brabant. 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.
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Wat betreft het georganiseerd toerisme (groepsbezoeken) kunnen we de geografische doelmarkt
iets ruimer zien, namelijk tot 45/60 km vogelvlucht. De focus ligt op de Belgische markt, maar als
er zich opportuniteiten voordoen, kan ook de (Zuid-)Nederlandse markt bewerkt worden.
We vergeten ook zeker niet de eigen inwoners en 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.
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HOE?
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Om dit alles waar te maken, werd een uitgebreid actieplan opgesteld, dat is opgedeeld in 3
domeinen. Bij elk domein worden een aantal strategische doelstellingen geformuleerd, die dan
verder vertaald worden naar concrete acties en voorbeelden.
Op vlak van toeristisch onthaal & organisatie zijn er 3 strategische doelstellingen geformuleerd, namelijk:
•

De toeristische dienst fungeert op niveau van een centrumstad
»» Hiervoor is er een sterk team nodig, met een duidelijk takenpakket, moet er voldoende
budget zijn voor productontwikkeling en marketing & communicatie en moet er een
gepast onthaalbeleid zijn.

•

Er is een goede kruisbestuiving tussen de verschillende stadsdiensten
»» Een goede doorstroom van informatie en feedback is noodzakelijk om te komen tot
een constructieve samenwerking.

•

Er is een goede samenwerking met de externe stakeholders
»» Ook hier is een goede doorstroom van informatie en feedback noodzakelijk om te
komen tot een constructieve samenwerking.

Op vlak van toeristische productontwikkeling zijn er eveneens 3 strategische doelstellingen
geformuleerd, namelijk:
•

Sint-Niklaas heeft een aantrekkelijk aanbod aan toeristische producten
»» Om hiervoor te zorgen is het nodig dat er wordt gewerkt aan een goede combinatie
van (geoptimaliseerde) bestaande en nieuwe producten, in lijn met de kernwaarden,
doelgroepen, frequentie en de piramide.
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•

•

De stadsbeleving in de brede betekenis is geoptimaliseerd
»» Enerzijds dient de inrichting en de uitstraling van het openbaar domein geoptimaliseerd
te worden, anderzijds moeten de ondersteunende faciliteiten voor bezoekers aanwezig
zijn.
Slimme productcombinaties gerealiseerd (1+1=3)
»» Dit kan door het aanbieden van verschillende arrangementen en/of door het voorstellen van inspirerende combinaties, waarbij de verschillende attracties/actoren
elkaar gaan versterken en samen zorgen voor een dagje uit in Sint-Niklaas.

Tenslotte zijn er nog 2 strategische doelstellingen geformuleerd met betrekking tot marketing
en communicatie, namelijk:
•

•
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Het imago van Sint-Niklaas sluit aan bij de visie, de naambekendheid is verhoogd, en het
aantal bezoekers is toegenomen
»» Om dit te bereiken moeten de kernwaarden/thema’s meer in de kijker worden geplaatst,
moet de marketing en communicatie doelgericht gebeuren en moet Sint-Niklaas op
een hedendaagse manier gepromoot worden.
De fierheid van de eigen inwoners/medewerkers is verhoogd
»» 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.
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AAN DE SLAG!

Het plan is opgemaakt, de eerste stap is gezet, maar waar beginnen we?
De 5 prioritaire acties zijn:
•

•
•
•
•

Het opmaken van een overzicht van het bestaand toeristisch aanbod binnen de visie: wat past
er binnen de visie, in lijn met de gekozen kernwaarden en doelgroepen? Wat gaan we niet meer
doen?
Communicatie in functie van het bestaand aanbod: gericht communiceren en combinaties voorstellen (bv. dagje Sint-Niklaas).
De communicatie vanuit toerisme gebeurt via diverse mediatypes, zowel owned, paid als earned
media
Er is een sterk team, met een duidelijk takenpakket. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor
de uitvoering van het plan.
Het budget wordt ingezet conform de vastgelegde prioriteiten in dit strategisch plan toerisme.
Een grondige budgetanalyse en heroriëntering is nodig. Keuzes moeten hier gemaakt worden,
in lijn met de visie.

Uiteraard kan de dienst toerisme van de stad Sint-Niklaas dit niet alleen. Samenwerking met zowel
andere stadsdiensten als externe partners is noodzakelijk om Sint-Niklaas verder uit te bouwen als
toeristisch-recreatieve bestemming. En nu samen aan de slag!
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v.u.: Annemie Charlier, schepen van toerisme, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

Toerisme Sint-Niklaas
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
toerisme@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

