
Buurtbewoners planten bloemen met de opbrengst 
van de nieuwjaarsreceptie op het Leopoldplein. 

Het is lente en tijd dus voor een nieuwe buurtkrant. En u zal merken 
dat het een buurtkrant vol nieuwtjes is.  

Zo heeft buurtwerking Elisabethwijk afscheid genomen van het Leo-
poldcomité en is er ook een nieuwe voorzitter. En hij staat onmid-
dellijk mee aan de wieg van een gloednieuwe website van en voor 
de buurt.  

Verder deed de Elisabethwijk ook voor de eerste maal mee aan Da-
gen Zonder Vlees.  

Er was naar jaarlijkse gewoonte ook een nieuwjaarsreceptie op het 
Prins Leopoldplein en daar werd een redelijke som bij elkaar ge-
bracht om een stukje van het Prins Leopoldplein van bloemen te 
voorzien. Voor het eerst kan je ook capoeiralessen volgen in de 
buurt. Deze vinden momenteel plaats in kunstencentrum Bleek.  

En natuurlijk is er het project Paterssite, waarbij alle buurtbewo-
ners alvast werden uitgenodigd op een participatiedag. Je kan het 
verslag van deze dag nalezen én bekijken (ook video) op onze web-
site (www.elisabethwijk.be). In deze buurtkrant verneem je ook wat 
het opzet is van de Paterssite en hoe we naar een masterplan toe 
werken. Er was in zaal Familia ook voor het eerst een quiz van het 
oudercomité Sint-Camillus waaraan ook buurtbewoners deelnamen. 
En we lichten ook al een tipje van de sluier op over Ciné Leopold. 

Veel leesgenot. 
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Op 18 februari startte Dagen Zonder Vlees 2015! Dagen zonder 
vlees is een burgerinitiatief waar dit jaar maar liefst 52.000 mensen 
aan mee doen. Dat is 40 dagen met zo veel mogelijk mensen min-
der vlees en vis eten. In de Elisabethwijk zijn 18 personen die de 
uitdaging aangaan. Het lukt niet voor iedereen elke dag geen vlees 
of vis te eten, maar ze hebben tot hiertoe wel al 4.059m² op onze 
ecologische voetafdruk bespaard (= water van 3.690 baden, broei-
kasgassen van 5535 km autorijden). Het is niet per se de bedoe-
ling om vegetariër te worden, maar wel om bewuster te eten en zo 
te ervaren dat het met minder vlees of vis ook kan. 
Bovendien staan er op de website maar liefst 40 
zalige recepten die je door de periode heen helpen.   

18/02-04/04| Dagen zonder vlees 

Wat’s Gebuurd? 

Een veertigtal buurtbewoners waren op 11 december in zaal 
Familia om hun mening te laten horen over het nieuwe mobili-
teitsplan. Dit is een belangrijk beleidsdocument voor de leef-
baarheid en de levenskwaliteit van onze stad. Zo wordt er 
sterk ingezet op de verhoging van de verkeersveiligheid door 
duidelijke en weloverwogen keuzes te maken inzake vracht-
routes, snelheid en aanleg van nieuwe wegen. Het mobili-
teitsplan breekt ook een lans voor het gebruik van de fiets. 
Verder kwam de uitbreiding van het autoluw stadscentrum 
aan bod. 

11/12/2014|Info– en inspraakronde mobili-

teitsplan, zaal Familia 

Op 28 februari vond onze 3de buurtparty opnieuw plaats in  het 
Masereelhuis. Dj’s van dienst Siri en Thomas lieten een 35-tal 
mensen uit de bol gaan op muziek uit de jaren 70, 80 en 90 en 
2000. René zorgde naar goede gewoonte voor veel en vooral 
lekkere hapjes, zodat we allemaal nog lang konden doorgaan. 
We hielden echter rekening met de buren en stopten dan maar 
rond middernacht. Ben jij volgend jaar ook op post om je dans-
schoenen nog eens uit te testen? Ben je niet zo’n dansfanaat, 
gewoon gezellig wat bijpraten met de buren kan natuurlijk ook. 
GVDB 

28/02/2015|Buurtparty, masereelhuis 

De eerste quiz van de ouderraad van de Sint-Camillusschool 
in de Oude Molenstraat was meteen een schot in de roos: 39 
ploegen streden om de spreekwoordelijke eer. Onder de 
deelnemers zaten ook heel wat mensen uit de buurt. Met 
deze actie hoopte de ouderraad de school meer ‘naar buiten 
te brengen’ en uiteraard ook wat geld in te zamelen. En dat is 
helemaal gelukt ! Met de centen plant de ouderraad allerhan-
de werken op de speelplaats: een nieuwe omheining voor het 
voetbalveldje, een zandbak,… Voor herhaling vatbaar ! JV
   

27/02/2015|Quiz Sint-Camillus, zaal Familia 
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Het regende dat het een lieve lust was, een uur 
minder slaap door het zomeruur ...en toch stonden 
een twintigtal buurtbewoners (jong en oud) paraat 
om samen een stukje van het Prins Leopoldplein 
op te fleuren met bloemen. Het geld hiervoor had-
den ze verzameld tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
De groendienst had voordien het stukje grond dat 
begroeid was met heesters, al plantklaar gemaakt.  

Onder begeleiding van bloemist Koen Van Poucke  
werden de jonge plantjes aan de vruchtbare grond 
toevertrouwd. De eerste maanden zal er nog niet 
veel te zien zijn, maar als ze beginnen bloeien zal 
het tot in het najaar zijn. Er is bewust gekozen voor 
bloemen waar we lange tijd geniet van hebben. En 
ook de insecten uiteraard. Aan de buitenzijde zijn 
er grassen geplant om ze toch een beetje te be-
schermen tegen o.a. honden en spelende kinde-
ren. Aan hondeneigenaars willen we dan ook met 
aandrang vragen het stukje zeker niet als honden-
toilet 

Om na het planten nog wat energie te tanken en 
gezellig bij te praten (want ook de nieuwe website 
werd gelanceerd, zie pagina 6) had de buurtwerk-
ster heerlijke koffiekoeken en koffie voorzien. Een 
buurtbewoonster zorgde voor gezonde en lekkere 
thee. Volgend jaar zouden wij graag het initiatief 
herhalen en een ander stukje beplanten in de wijk. 
Het is simpel,  hoe meer volk op de nieuwjaarsre-
ceptie, hoe meer plantjes. En uiteraard hebben we 
mensen nodig die willen helpen planten.   

Bewoners planten bloemen op het Prins 

Leopoldplein, 29 maart 2015 

17 januari, het belooft een koude, droge dag te wor-
den. Tijd om ons op te warmen voor de jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein. De ten-
ten staan klaar, de sfeerverlichting wordt opgehangen, 
de vuurkorven zorgen voor extra warmte en gezellig-
heid en de soep, glühwein en chocolademelk staan op 
het vuur. 

Tegen 17u30 komen de buurtbewoners druppelsge-
wijs toe en ze zijn gul met zelfgemaakte hapjes. Na 
een een uurtje staat de vloer goed vol en we mogen 
ook enkele politici verwelkomen. 

Rond 20u werd het materiaal dankzij veel helpende 
handen snel opgeborgen tot het volgende evenement. 

Nog een leuk detail: de opbrengst (€277) wordt dit 
jaar besteed aan het bloemenperk op het Prins Leo-
poldplein. Bedankt voor zoveel vrijgevigheid!      GVDB 

    17/01/2015|Nieuwjaarsreceptie 

De naam buurtcomité Leopoldwijk behoort tot het ver-
leden. Hij is ooit gekozen omdat de kern van de bewo-
ners die meehielp met de buurtwerking daar woonde. 
Maar dit is over de jaren heen (gelukkig) gewijzigd.  Er 
zijn ondertussen vrijwilligers uit de Oude Molenstraat, 
Minderbroedersstraat, Prinses Marie-Joséstraat, Dr. 
Van Raemdonckstraat, Kon. Elisabethplein, Prins Ka-
relstraat, Prins Leopoldplein en zelfs Tabakstraat. 

Het is nu ‘Buurtwerking Elisabethwijk’, en er is ook een 
nieuwe voorzitter, Gerrit Heirbaut. Hij vervangt Ivan 
Baetens die zich jarenlang heeft ingezet, waarvoor 
uiteraard veel dank. Je komt Gerrit vast en zeker tegen 
op één van onze activiteiten. Achteraan deze krant 
vind je ook zijn contactgegevens. 

26/02/2015|nieuwe naam en voorzitter 

bewonerscomité 
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Binnenkort in de buurt! 

1,8,15 en 22 augustus | Ciné Leopold 

Dit jaar organiseren we naar alle waarschijnlijkheid 
opnieuw Ciné Leopold. Met een kleine 600 bezoe-
kers mogen we toch wel terugblikken op een ge-
slaagde eerste editie.  

Nieuw dit jaar is dat we bij slecht weer kunnen uit-
wijken naar de Paterskerk. Onze betrachting is dat 
mensen reeds vóór de film naar het plein komen om 
iets te drinken of een hapje te eten. We willen geen 
overlast voor de buurt en daarom zal na de film  de 
bar nog maar een half uurtje open zijn.  

Wij zijn altijd op zoek naar een aantal vrijwilligers 
om te helpen (opstellen en afbreken van materiaal, 
ronddragen flyers, …). Je kan je aanmelden via  
info@elisabethwijk.be | 03 778 37 36 | 0485/55 49 
83. 

2015 | Heraanleg voetpaden 

Binnenkort worden er in onze buurt een aantal voet-
paden heraangelegd. Degene die er het ergst aan 
toe zijn worden eerst aangepakt. Momenteel zijn dat 
de Van Naemenstraat en de Prinses Marie-
Joséstraat. Ten gevolge van het stormweer op 31 
maart zijn de werken aan de gasleiding in de Pr. 
Marie-Joséstraat onderbroken voor enkele weken. 
Dit zal ook zijn weerslag hebben op de timing van 
de heraanleg van het voetpad Over enkele maan-
den wordt duidelijk welke straten er in de buurt nog 
bijkomend worden aangepakt. Dit kan je vernemen 
via onze website of in de volgende buurtkrant. 

Nieuw in de buurt | Lessen capoeira  

 

Capoeira is de officiële gevechtssport en nationaal erf-
goed van Brazilië. Het is een combinatie van dans, 
vechtsport, acrobatie en muziek. 

Sinds kort kan je deze sport leren in vzw Bleek 
(Truweelstraat 122). De lessen worden gegeven door 
instructor Pinel. 

Lessen voor volwassenen: woensdag en vrijdag van 
19u00-20u00 (prijs : 7,5 euro) 

Lessen voor kinderen vanaf 5 jaar: zaterdag van 12u00-
13u00 (prijs: 5 euro)  

De eerste les is gratis. 

Je geeft best een seintje als je voor de eerste keer komt 
op:  0487 41 65 79 of  0486 11 78 50        TDM    
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In het kader van de nieuwe Europese beleidsperiode 
2014-2020 gaan een aantal nieuwe Europese subsidi-
eprogramma’s van start (o.a. Interreg-programma). 
Rode draad in deze programma’s is duurzaamheid. 
Dat kan gaan over verlaging van de CO2-uitstoot en 
energie-efficiëntie / hernieuwbare energie bij bedrijven, 
particuliere woningen, allemaal afhankelijk van het soort 
project. Het huidige premiestelsel bereikt niet iedereen. 
Investeren in duurzame renovatie is bij veel mensen 
geen prioriteit wegens gebrek aan financiële middelen 
maar ook wegens gebrek aan kennis. 

Sint-Niklaas gaat ook een projectvoorstel indienen. 
Om maximaal resultaat te halen focust de stad op 1 
wijk, de Elisabethwijk. De wijk kent een goede mix van 
oudere, alleenstaande en jongere gezinnen, zowel van 
autochtone als allochtone afkomst. Je hebt er waarde-
volle art-decowoningen en arbeidershuisjes. En er is 
een sterke wijkwerking aanwezig wat een meerwaarde 
is voor dergelijk project. Het is ondermeer de bedoeling 
mensen actief te begeleiden in het nemen van duurza-
me maatregelen. Dit kan gaan over een draagvlak cre-
ëren bij bewoners, woningen doorlichten op energiever-
bruik, mensen begeleiden in het nemen van duurzame 
maatregelen, alternatieve financieringsmodellen, …Pas 
in september krijgen we de definitieve bevestiging of 
het project aanvaard wordt. 

Wat als je niet kan wachten ? 

Maar als je dringend moet verbouwen en je niet kan 
wachten op de goedkeuring van dit groepsrenovatiepro-
ject, dan kan je nu al terecht bij de stad voor persoonlijk 
bouwadvies. 

Als inwoner kan je gratis duurzaam bouwadvies krij-
gen van een onafhankelijk architect. Voor elke project 
heb je recht op 2 maal 1,5u. Je kan een afspraak ma-
ken voor de maandelijkse zitdag via www.bouwwijs.be 
(Provincie Oost-Vlaanderen). Deelnemers maken na het 
advies steevast andere keuzes en besparen op die ma-
nier vaak duizenden euro’s. 

In het kader van het klimaatplan ondersteunt de stad 
(milieudienst) verenigingen, scholen en bedrijven bij hun 
bouwplannen. En dit via duurzaam bouwadvies, studie-
kosten, contact met partners en investeerders, commu-
nicatie,… 

Dus heeft je vereniging of bedrijf bouwplannen, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met de milieudienst 
via duurzaamheid@sint-niklaas.be of 03 778 31 90. VS 

Groepsrenovatieproject in de buurt? 

Kalender! 

Wil je op de hoogte blijven over onze activiteiten maar 
ook over de Paterssite, het mobiliteitsplan, de volx-
keuken e.d.m. ga dan af en toe een kijkje nemen op  
www.elisabethwijk.be 

29/03/2015 | Nieuwe website 

Bleek |Truweelstraat 122| Joksie komt vertellen 
over haar Vistuin. Met het afval dat ze in het water 
aan haar huisje vindt heeft ze een boeiende moes-
tuin gemaakt. Lees meer op www.bleek.eu 

25/04/2015 | Lezing Joksie Bieseman 

Op zondag 13 september is het Open Monumen-
tendag. Ook de Paterskerk en de Heilig Hartkapel, 
Minderbroedersstraat (rechts van nr. 3) worden in 

het programma opgenomen. Meer info later.  

13/09/2015| Open Monumentendag  

Masereelhuis | Truweelstraat 85 | 20u | Het evene-
ment is na al die jaren uitgegroeid tot een klassie-
ker.  

25/04/2015 |Nacht vd b(r)oze dichters 

Masereelhuis | Truweelstraat 85, 19-20uur 
|inschrijven via volxkeuken@elisabethwijksint-
niklaas of 0485/50 35 77 

Derde zaterdag vd maand |Volxkeuken 

Openlucht filmfestival op het Prins Leopold-
plein. Bij heel slecht weer gaat de voorstelling 
door in de Paterskerk. Meer info later op 
www.cineleopold.be of www.elisabethwijk.be 

1,8,15 en 22/08 2015 | Ciné Leopold 

In de kerk/tuin Paterssite zal er een concert zijn van 
de leerlingen van Kris Matthynssens (onder voorbe-
houd) 

27/06/2015 | Concert voor de buurt 
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TIP! 

De Paterssite, het is een begrip in de buurt. 
Zowel de kerk als de lange kloostermuur zijn 
een belangrijk gegeven in het straatbeeld.  Tot 
1878 was de site in gebruik als kerkhof. De kerk 
en het klooster werden tussen 1925 en 
1927gebouwd door de Paters Mindersbroeders 
in het vooruitzicht van de aanleg van de 
Elisabethwijk. Het stadsbestuur heeft vorig jaar, 
met subsidies van de federale overheid, de site 
aangekocht. Het gaat om de kerk, het klooster, 
zaal Familia, het vroeger bibliotheekfiliaal, de 
parking en tuin. Volgende stap is de opmaak 
van een masterplan. Dit plan moet een rich-
tinggevend en sturend basisdocument worden 
dat zal dienen voor de omvorming van de Pa-
terssite in Sint-Niklaas naar een nieuwe aantrek-
kelijke plek in het centrum van de stad. De ver-
dere (architecturale) uitwerking van projecton-
derdelen hoort niet tot het masterplan. 
 
De opmaak van het masterplan gebeurt in over-
leg met de verschillende partners, binnen een 
participatietraject met de buurt en volgens een 
vooraf vastgestelde planning. De stad vroeg 
Interwaas de coördinatie en regie van dit project 
op te nemen. 
 

Randvoorwaarden en potenties. 

Het masterplan zal rekening houden met de ver-
schillende algemene plannen van de stad zoals 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het 
woonplan, het groenplan (2011) en het speelweef-
selplan (2012) en het mobiliteitsplan (2014). 
 
De site is opgenomen in de Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed. De kerk en kloostermuur 
hebben een beeldbepalende impact op de om-
geving. Vanuit Onroerend Erfgoed zijn aan-
dachtspunten en randvoorwaarden voor de her-
ontwikkeling vooropgesteld :  

 

Een toekomst voor de Paterssite.    

Op onze vernieuwde website centraliseren we alle nuttige info 
over onze buurt; we trachten hiermee de huidige maar ook toe-
komstige buurtbewoners steeds thuis en vertrouwd te laten voe-
len. 

De historiekpagina vertelt het ontstaan van de wijk, de prakti-
sche buurtinfo helpt je wegwijs.  Foto’s leveren het bewijs van 
nostalgie en leuke herinneringen. 

De aanwezige geveltuintjes en toeristische wandeling zijn enke-
le realisaties van onze actieve buurtwerking; maar iedereen kan 
ook meevolgen en bij interesse ook deelnemen aan actuele acti-
viteiten zoals ons zomers filmfestival Ciné Leopold of de herin-
richting van de Paterssite. 

Met onze website hopen we buurtbewoners beter en frequenter 
te informeren  en kijken we uit naar meer betrokkenheid  en in-
teractie.  Onze papieren buurtkrant en de diverse flyers blijven 
de weg naar ieders brievenbus vinden, maar worden nu aange-
vuld met info op deze site en mogelijk bijkomende sociale me-
dia: e-mail nieuwsbrieven, Twitter mededelingen, etc. 

Tenslotte kan onze eigen buurtwerking nu ook makkelijker aan-
gesproken worden voor suggesties en reacties, … en dankzij dit 
moderne kanaal zullen de vele creatieve ideeën, helpende han-
den, hulpbehoevenden, kortom alle buurtbewoners en hun wen-
sen elkaar nog makkelijker vinden. 

Niets blijft aangenamer om elkaar te treffen op één  van onze 
pleintjes, tijdens onze nieuwjaarsreceptie, volxkeuken, of in één  
van onze straten, maar mocht je de weg kwijt raken kan je altijd 
terecht op ons adres:  

 

GH 

Nieuwe website voor de Elisabethwijk.  

Een nieuwe digitale thuis voor en door buurtbe-

woners 

www.elisabethwijk.be 
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  Toelichting opzet van het masterplan 

• Op de site bevond zich in de 19de eeuw het tweede kerkhof van Sint-Niklaas. Het kerkhof blijft bij voorkeur 
onaangeroerd. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij ondergrondse werken.  

• De gesloten kloostermuur aan de Truweelstraat dient behouden te blijven.  
• Het kerkgebouw kan een herbestemming krijgen maar de ingrepen aan de kerk aan straatzijde dienen tot een 

minimum beperkt te blijven. 
• Aan de tuinzijde is een iets grotere vrijheid voor ingrepen aan het kerkgebouw aanvaardbaar. 
 
De Patersite is zoals Sint-Rochus en VTS-site aangekocht met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie 
(dienst grootstedenbeleid). De ondersteuning wordt geregeld via het ‘contract duurzame stad’. In dit contract wor-
den een aantal strategische en operationele doelstellingen vastgelegd voor het project die zullen vertaald moeten 
worden in het masterplan voor de site. 
 
De operationele doelstellingen voor deze site zijn: 
• verhogen van het aanbod aan woningen in de binnenstad op basis van een gezonde sociale mix; 
• onderzoek naar vernieuwende woonvorm op de site; 
• maximaal integreren van energiezuinige technieken; 
• creatie van publiek toegankelijk groen; 
• verhogen doorwaadbaarheid van de stad; 
• revalorisatie van het bouwkundig erfgoed door renovatie en herbestemming en re-integratie in het stedelijk 

weefsel. 
 

Hoe aanpakken? 

 
Er worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd, te starten met een bouwtechnisch, constructief, functio-
neel en bouwhistorisch onderzoek. Op basis hiervan kan een beslissing worden genomen over het behoud of 
sloop van de gebouwen in functie van de bruikbaarheid voor de gewenste functies. 
 
Een tweede onderzoek is het stedenbouwkundig onderzoek. De site zal onderzocht en gekaderd worden binnen 
het volledige bouwblok en de onmiddellijk omgeving.  
Dit onderzoek leidt tot het nagaan van de mogelijkheden van de site, vertrekkende vanuit de volgende uitgangspun-
ten, ambities en randvoorwaarden. 
• Het project zal ontwikkeld worden als een vernieuwend en voorbeeldstellend project voor andere 

(inbreidingsgerichte) projecten in de binnenstad. 
• De herontwikkeling van de site voor aantrekkelijk stedelijk wonen zal rekening houden met de randvoorwaar-

den voor duurzame ontwikkeling. 
• Er wordt bij opmaak van het masterplan rekening gehouden met de historiek van de site. Het behoud en de 

herbestemming van de kerk en het klooster vormen belangrijke aandachtspunten. 
• Het behouden en versterken van de bestaande functies van de site zoals collectief wonen en gemeenschaps-

voorzieningen ten gunste van de buurt, de traditie van de Paters Minderbroeders indachtig.  
 



Vervolg Paterssite 

 

Colofon  

Werkten mee aan deze krant: Gerrit Heirbaut, Gudrun Van Den Bulck, Toon De Malsche, Bart Casier, Johan Vonck , Veerle Stuer en Siri Van Hove. Foto’s: Paul De 
Malsche, Ivan Baetens, Johan Vonck. V.U.: Sofie Heyrman, Schepen sociale zaken, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.  

 

Tijs Van Hoyweghen  

 Straathoekwerker 

0496 58 31 33 

Tijs.vanhoyweghen@sint-
niklaas.be 

Gerrit Heirbaut 

Voorz. bewonerscomité 

info@elisabethwijk.be 

www.elisabethwijk.be 

Marc Gielen 

 wijkagent 

0498 58 09 69 
politie.elisabethwijk@sint-niklaas.be 

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een 
(alternatieve) collectieve woonvorm (samenhuisproject) gekoppeld 
aan behoud en versterking van de buurtfunctie  evenals de verschil-
lende mogelijke vormen van ter beschikking stellen van de site. 

• Het project is geselecteerd als één van de pilootprojecten 
‘gemeenschappelijk eco-wonen’, wat betekent dat door Bond Be-
ter Leefmilieu en Samenhuizen vzw een trajectbegeleiding wordt 
voorzien voor geïnteresseerde kandidaatgroepen.  

• Wonen is de hoofdfunctie van het herontwikkelingsproject. Het pro-
ject zet in op kwalitatief en aantrekkelijk stedelijk wonen. In totaal 
kunnen potentieel +/- 40 woongelegenheden gerealiseerd worden. 
Daarvan wordt één derde voorbehouden voor sociale woningen. 

• De binnenzone wordt als aantrekkelijke (publieke) ruimte ingericht 
en opengesteld voor de buurt.  

• De stad heeft zich bij de aankoop geëngageerd voor een ontwikke-
ling van de site ten gunste van de buurt. Aan de verenigingen van 
de wijk zal infrastructuur ter beschikking gesteld worden voor hun 
activiteiten (volgens de algemene voorwaarden van de stad). 

• Het autoverkeer op de site wordt zoveel mogelijk beperkt. Op de 
site wordt de eigen parkeerbehoefte (rekening houdend met de ver-
schillende typologieën ) opgevangen. De behoefte aan en mogelijk-
heden voor buurtparkeren worden onderzocht. De realisatie van 
doorsteken voor zachte weggebruikers wordt nagegaan.  

 
Vanuit de stedenbouwkundige analyse en rekening houdend met bovenstaan-
de ambities en uitgangspunten worden verschillende evenwaardige ontwikke-
lings- en programmavoorstellen in scenario’s uitgewerkt en voorgelegd. Per 
scenario wordt een haalbaarheidsstudie opgemaakt. 
Inspraak en participatie komen als horizontaal beleidsthema bij de verschil-
lende beleidsthema’s in het Witboek voor de bestuursperiode 2013 – 2018 
terug. Maatschappelijke betrokkenheid, participatie en coproductie krijgen dus 
vanaf de start een volwaardige plaats in het ontwikkelingsproces.  
Ook communicatie is cruciaal. Een duidelijke communicatievisie en –plan 
voor het realisatietraject zijn daarom eveneens onderdeel van het masterplan. 
 
Dit alles moet na afweging en bespreking leiden tot één finaal masterplan. 
Het masterplan dient afgewerkt tegen deze zomer, waarna het aan de ge-
meenteraad zal worden voorgelegd. Dit voorjaar komt er nog een participatie-
moment (vermoedelijk 21 juni). 
 
Tekst: Bart Casier       Foto’s: Paul De Malsche 
 

Via de website www.elisabethwijk.be trachten wij u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden over het project. Op de website vind je ook een beeldver-
slag met interviews van de aanwezigen. 

Siri Van Hove  
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Siri.vanhove@sint-niklaas.be 


