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Beste buurtbewoner,
De dagen beginnen te lengen, planten krijgen al groene
blaadjes en sommige dagen loopt de temperatuur zodanig
op dat je zou denken dat het al lente is. En toch is dit de
wintereditie van de buurtkrant.
In deze krant berichten we over een aantal activiteiten die
onlangs plaatsvonden. Maar we besteden uiteraard heel
wat aandacht aan de ontwerpschets van de herinrichting
van de wijk. Na een maandenlang proces is er eindelijk
resultaat. We geven een beknopte samenvatting maar voor
meer info kan je een kijkje nemen op www.sint-niklaas.be/
elisabethwijk.
Verder ook aandacht voor nieuws uit de welzijnssector. Zo
is er de opening van dienstencentrum ‘t Lammeken en sociaal restaurant De Variant. Iedereen is er welkom voor een
hapje of een maaltijd. Een ander nieuw en mooi initiatief is
de opening van de Wonderbar in de Bib. En uiteraard kom
je ook wat te weten over de voorbije buurtactiviteiten én
degene die er nog zitten aan te komen.
Veel leesplezier en tot binnenkort.
Siri
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•
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•
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Maak kennis met een aantal buurtbewoners in het boekje ‘Zo is Sint-Niklaas’
De stad heeft een tweede boekje over de mensen van SintNiklaas uitgebracht. Mensen zoals ze echt zijn in de stad
van vandaag. Allemaal apart en bijzonder en toch weer heel
gewoon. 40 inwoners lieten zich fotograferen en vertelden
hun verhaal. Het gaat om bijzondere, droeve, blije gebeurtenissen, maar ook om alledaagse dingen die hen boeien en
bezighouden. In het boek kan je ook kennismaken met
buurtbewoners Jo en Alex, Nuray, Leen en Luc. De campagne ‘Zo is Sint-Niklaas’ wil inwoners aanzetten tot ontmoeting en verbinding in een veranderende stad.
Het boekje is voor de prijs van slechts 5 EUR te verkrijgen in
het stadhuis en in de boekhandels in het centrum van onze
stad.

Voorleesproject Huppel Leest

Zin om samen met je baby en peuter te neuzen in boekjes?
Voorlezen helpt niet alleen taal- en leesvaardigheid, maar
stimuleert ook de emotionele ontwikkeling van kinderen. Het
maakt niet uit welke taal je thuis met je kind praat, we gaan er
samen mee aan de slag. We zingen samen liedjes, ontdekken
versjes, lezen voor en ontdekken zo wat je kind leuk vindt
samen met professionele begeleiding. Voor elke sessie die de
ouders bijwonen, krijgen ze een sticker op hun ‘beurtenkaart’.
Bij 5 verzamelde stickers, mogen ze een boek als cadeau afhalen
in de jeugdafdeling van de stedelijke bibliotheek. Er is koffie en
thee voorzien. Tot dan!
Waar en wanneer?
Basisschool De Tovertuin, Slachthuisstraat 68
Woensdag 4, 11 en donderdag 5, 12, 19, en 26 maart 2020
Speelhuis Huppel, Huis van het Kind, Kazernestraat 35
Donderdag 2 april 2020 van 9.30 tot 10.30 uur
Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3
Zaterdag 7 maart 2020 van 10.30 tot 12.00 uur
Contact: dienst diversiteit, samenleving en preventie
Nele en Helen, 03 778 37 35
diversiteit@sint-niklaas.be

Zaterdag 27 juni, feest op het Prins Leopoldplein (slotevent Warmste Wijk)

Dit jaar komt er een einde aan 4 jaar Warmste Wijk in de
Elisabethwijk. We sluiten feestelijk af met een slotevent op het
Prins Leopoldplein. Het programma staat nog niet volledig op
punt, maar het belooft voor jong en oud een fijne namiddag te
worden. Naast een hapje en een drankje worden er ook workshops, animatie en een evaluatie van het project voorzien. Wat
is er meer nodig voor een zomerse terrasjesnamiddag in de
buurt? Meer info in de volgende buurtkrant of flyer.
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Ruimtes in de Paterskerk krijgen stilaan vorm. Einde werken voorzien
in november dit jaar.
De Paterskerk

Dienstencentrum ‘t Lammeken en
sociaal restaurant De Variant
openen de deuren.

‘t Lammeken moet samen met sociaaI restaurant De
Variant een nieuw begrip worden in de buurt. Iedereen is er welkom voor een waaier aan activiteiten
maar ook voor een lekkere lunch, een knabbel en
een leuke babbel. Net als vroeger staat er ook een
bad- en doucheruimte ter beschikking.
In het sociaal restaurant kan je van maandag tot
zaterdag elke middag gaan eten. Traditioneel wordt er
tussen de middag van 11 tot 14 uur een driegangenmenu
geserveerd, met soep of een voorgerecht, een hoofdgerecht
en een dessert. Maar je kan er ook enkel een dagschotel
eten, indien je dat wenst aangevuld met een voorgerecht
of een dessert. Wie een Sint-Niklase kansenpas of een
restaurantpas heeft geniet van voordeeltarieven. Op donderdag wordt in het restaurant ook een vegetarisch menu
geserveerd.
De Variant is tegelijk een bistro waar je de hele dag terecht
kan voor een geurende koffie of thee, een verfrissend
drankje en een keur aan zoete lekkernijen als pannenkoeken, Brusselse wafels en ijscoupes. Je kan er ook
genieten van een snack of een belegd broodje met een
slaatje. Je kan er voor een betaalbare prijs ook een feestje
geven, en daarvoor al dan niet een beroep doen op de
catering van De Variant.

De vernieuwde Paterskerk krijgt stilaan vorm. Aan
de tuinzijde werden het dak en de gevels ondertussen gerenoveerd. Ook de eerste glas-in-loodramen werden teruggeplaatst, mooi ingewerkt in
dubbel glas met goede energetische en akoestische prestaties. Begin januari startte de aan
nemer met de werken aan de straatzijde.
De meest spectaculaire werken gebeuren nu aan
de binnenkant. De nieuwe box met inkom, keuken, sanitair en vergaderzaal werd ondertussen
opgebouwd. Hierdoor krijgen de verschillende
ruimtes stilaan hun definitieve vorm. Ook de
werken aan elektriciteit, verwarming en ventilatie
schieten stilaan uit de startblokken.
Jammer genoeg ontdekten we dat de toren in
veel slechtere staat is dan oorspronkelijk gedacht.
Een grondige renovatie ervan is noodzakelijk.
Naast de onvermijdelijke meerkosten leidt dit ook
tot vertragingen. Vermoedelijk zal de kerk pas in
november klaar zijn.
Wonen op de site
Tegelijkertijd wordt er ijverig verder gewerkt aan
de realisatie van het woonprogramma. De SNMH
(Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting)
engageerde zich om op de plaats van het vroegere
klooster ca. 12 sociale huurappartementen te
realiseren. Voor de andere woonvleugel lanceerden
we een oproep naar kandidaten voor de realisatie
van een coöperatief woonproject. De procedure
loopt nog maar binnenkort hoor je hier ongetwijfeld
meer over.
We hopen voor beide woonprojecten in 2021 te kunnen starten met de bouwwerken, na de ingebruikname van de kerk.

Een driegangenlunch kost 9 EUR (met kansenpas 6,40
EUR, restaurantpas 3,50 EUR). Een dagschotel kost 7 EUR
(met kansenpas 4,50 EUR, restaurantpas 2,60 EUR).
Bistro De Variant is open van maandag tot en met vrijdag
van 10 tot 17.30 uur, zaterdag van 11 tot 16 uur.
Restaurant De Variant is open van maandag tot en met
zaterdag van 11 tot 14 uur. Beide zijn gesloten op zon- en
feestdagen.

Meer info op www.denazalee.be
Adres: Lamstraat 23
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WAT’S GEBUURD?
Afterwork party was een fijne kennismaking
Vrijdag 25 oktober was er een afterwork party in het infopunt Elisabethwijk. De Warmste Wijk was namelijk in de
prijzen gevallen en wilde dit met de buurtbewoners vieren.
Er was een foodtruck met mosselen en frietjes, heerlijke
cocktails én mocktails (niet alcoholische cocktails). Maar je
kon er ook gewoon een glaasje cava, pintje of frisdrankje
drinken. Dj’s zorgden voor fijne plaatjes en veel sfeer.

Plantenmarkt was een succes
Op zondag 1 december vond er een heuse plantenmarkt
op het Prins Leopoldplein plaats. De weersvoorspelling was
niet optimaal en het was dus afwachten hoeveel volk zou
langskomen. Maar een half uur vóór de start daagden de
eerste buurtbewoners op. De verse thee, koffie en boterkoeken stonden zelfs nog niet klaar en de belangstelling
nam enkel maar toe. Om twaalf uur was het voorbij. Bijna
300 bomen en struiken hebben een thuis gevonden in de
buurt. De tuinen van de buurtbewoners zijn de grootste
groenzone in de wijk. Een kleine fruitboom, stekelbesjes of
frambozenstruikjes, ze helpen bij het aantrekken van vlinders en bijen. Dank aan iedereen die langskwam en zijn of
haar steentje wil bijdragen om de wijk groener te maken.
Nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein
Weer of geen weer, de nieuwjaarsreceptie op het Prins
Leopoldplein is ondertussen een traditie. Het feestje kwam
iets trager op gang dan vorig jaar maar rond 18 uur was er
al volop sfeer. Naast jenever, cava, glühwein, verse soep en
thee kon je dit jaar ook een overheerlijke mockail drinken.
De alcoholvrije cocktail viel heel goed in de smaak. Dit
jaar was er ook ‘een delegatie’ buurtbewoners uit de Oude
Molenstraat afgezakt. Het viel ook op dat nieuwe buurtbewoners het een fijne gelegenheid vinden om zo een aantal
buurtbewoners te leren kennen.
Alle dranken behalve de cava waren gratis. De opbrengst
van de cava, samen met een aantal vrije giften, gaan naar
de organisatie van Bal Cirqu l’air deze zomer. Op die manier
kunnen we hopelijk ook dit jaar opnieuw een fijn programma in elkaar steken. Het is ongelofelijk, maar op één avond
haalden we maar liefst 396 EUR op. Heel veel dank aan
iedereen die een bijdrage gaf of een glaasje dronk.
Tot slot geven we nog graag het recept van onze mocktail
mee: neem een mooi glas en vul de bodem met grenadine. Doe er vervolgens een eetlepel granaatappelpitjes
bij en twee partjes bloedsinaasappel. Giet daarover de
alcoholvrije cava. Afwerken kan met een takje tijm. Het ijs
lieten we deze receptie achterwege, maar in de zomer is
dat zeker en vast een aangenaam extraatje.
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Nieuwe openingsuren Welzijnshuis

KALENDER

Vanaf januari 2020 heeft het welzijnhuis nieuwe
openingsuren.
Onthaalbalie en Postpunt
Maandag van 8.30 tot 12.30 uur.
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur.

Woensdag,
donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Sociale dienstverlening (raadpleging maatschappelijk
assistent)
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 12 uur.
Dinsdag van 16.30 tot 19 uur, enkel op afspraak.

Openingsuren Loket kinderopvang en onderwijs
Maandag van 8.30 tot 12 uur.
Dinsdag van 8.30 tot 12 uur en 16.30 tot 19 uur.
Woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur.
A: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
T: 03 778 66 66
E: welzijnshuis@sint-niklaas.be
W: www.sint-niklaas.be

Kom naar de Wonderbar!
Vanaf dinsdag 10 maart is iedereen welkom in de Wonderbar. Deze wonderlijke plek vind je in de cafetaria van
de hoofdbib, op de eerste verdieping.
De Wonderbar wordt uitgebaat door mensen met een
beperking met ondersteuning van vrijwilligers.
Elke dinsdag, woensdag en vrijdag kan je hier in de namiddag koffie of thee van Van Pouck komen drinken met
een lekker gebakje.
Dit project is een samenwerking tussen de stad en het
OCMW van Sint-Niklaas, Vesta, het Dagcentrum en de
Klokke.
Voor meer info, bel naar 03 778 37 26 of mail naar wonderbar@sint-niklaas.be

Bal Cirqu l’air, alvast een tipje van de
sluier

Ook het programma van Bal Cirqu l’air ligt nog niet
volledig vast. Wat we wel al kunnen zeggen is dat als het
weer wat meezit, zaterdag 29 augustus één van de zwoelste avonden ooit op het Prins Leopoldplein kan worden.
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een handje
willen helpen. Zin om mee te doen, mail dan naar siri.
vanhove@sint-niklaas.be. Je bent niet alleen verzekerd
voor lichamelijke ongevallen maar ook van de appreciatie
van vele medebewoners.
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13-03-2020 | Quiz Sint-Camillus | Zaal Familia |
Truweelstraat 138 | 20-23 uur
Een fijne quiz voor jong en oud. Inschrijven kan bij
johanvonck@telenet.be. Meer info op pagina 8.

21-03-2020 | Volxkeuken | Truweelstraat 85 | 19
uur
Die dag staat er Chili Con Carne op het menu. Prijs: 5
EUR (3 EUR met kansenpas). Meer info op pagina 8.

11-04-2020 | Repair Café | Zaal Familia | Truweelstraat 138 | 16-20 uur
Geef je kapotte spullen een tweede kans en kom langs.

27-06-2020 | Slotevent Warmste Wijk | Prins Leopoldplein | 11-15 uur
Een namiddag met fijne workshops voor jong en oud,
eten en drankjes en uiteraard de resultaten van 4 jaar
Warmste Wijk.

29-08-2020 | Bal Cirqu l’ air: feesten onder zeil |
Prins Leopoldplein | 14-2 uur | gratis toegang
Een dag en avond vol animatie, show en plezier. En dit
voor jong en oud. Meer info in de volgende buurtkrant.

30-08-2020 | Bal Cirqu l’air: feesten onder zeil |
Prins Leopoldplein | 12.30-18 uur | gratis toegang
Kom genieten van een heerlijke maaltijd en een fijn optreden. Meer info in de volgende buurtkrant.

Elke derde zaterdag van de maand | Volxkeuken |
Masereelhuis | Truweelstraat 85
Een organisatie van het masereelhuis. Inschrijven kan
via volxkeuken@elisabethwijk.be of via het nummer
0471 59 26 52
Prijs: 5 EUR (3 EUR met kansenpas). Meer info op pagina 8.
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SCHETSONTWERP ELI
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ERP ELISABETHWIJK
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Samen werken aan de wijk van morgen: herinrichting Elisabethwijk
Zondag 9 februari werd de ontwerpschets gepresenteerd in zaal Familia.
Meer info: www.sint-niklaas.be/elisabethwijk

Zondag 9 februari was het eindelijk zover. In zaal Familia was het resultaat te zien van bijna een half jaar
analyseren, brainstormen, overleggen, scenario’s aftoetsen, herwerken, evalueren ...om uiteindelijk te komen
tot een schetsontwerp dat de wijk aangenamer, groener en verkeersluwer moet maken. Er was heel wat
belangstelling en het was duidelijk dat het schetsontwerp niemand onberoerd liet. Sommigen vinden het
ontwerp en de visie erachter ronduit geweldig, anderen waren overwegend positief maar zijn ongerust wat
het parkeren betreft en een aantal mensen vindt het maar niks. Voor wie er niet bij was geven we graag een
kort overzicht van het resultaat.
Het Koningin Elisabethplein wordt ruimer en de randen maken vanaf nu mee deel uit van het plein. Er
komen wadi’s (natuurlijke wateropvang) waar kinderen kunnen spelen en een centraal speel-, sport- en ontmoetingsplein. Er komt een afzonderlijk compact voetbalveld en basketterrein. Aan de kant van het binnenbouwblok (kant startend met huisnummer 1) komt een parkeerzone met bomen.
Ook de pleinrand van het Prins Leopoldplein wordt ruimer (deel van het woonerf) en voorzien van wadi’s.
Er komt een centrale ontmoetingsplek en een trapveld met ruimte voor een verplaatsbare shelter (overkapping). Er is ook een speelzone.
Het is de bedoeling dat de pleinen klimaatrobuust worden. Dit door onder meer bloemperken, opvang en
infiltratie van het hemelwater in groene wadi’s, groenslingers, natuurspeeltuin, nestgelegenheid en insectenhotel.
Over beide pleinen is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De meeste straten worden éénrichtingsverkeer (behalve de Koningin Elisabethlaan, Mercatorstraat en de Truweelstraat. De Oude Molenstraat
wordt gedeeltelijk éénrichting). Het weren van het doorgaand verkeer op beide pleinen zal, naast het verhogen van de verkeersveiligheid (voor onder meer de spelende kinderen), ook een positieve invloed hebben
op de sociale veiligheid rond de pleinen.
Tijdens het ontwerpproces werden de bestaande bomen aan een grondige analyse onderworpen. Uitgangspunt hierbij is de bestaande bomen maximaal te behouden. Voor het ontwerp op het Koningin Elisabethplein moeten 3 bomen in functie van het ontwerp gerooid worden. Verder wordt nog bekeken welke zieke
bomen eventueel moeten vervangen worden. Indien dit noodzakelijk zou blijken gebeurt dit stapsgewijs.
In ieder geval worden er 111 nieuwe bomen geplant. De structuur van de inplanting van de platanen op het
Prins Leopoldplein blijft behouden.
De Prinses Marie-Joséstraat en de Prins Karelstraat krijgen beide het karakter van een woonerf. De straten
worden groener door bomen, plantvakken en geveltuinen.
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In totaal creëren we op de pleinen 216 overdekte fietsparkeerplaatsen, aangevuld met 38 fietsbeugels in de straten.
Het aantal autoparkeerplaatsen wordt teruggebracht naar 86 stuks. Op het Prins Leopoldplein 16 stuks, op het Koningin Elisabethplein 34, Prinses Marie-Joséstraat 16 en tenslotte 20 plaatsen in de Prins Karelstraat. De stad engageert
zich om het verlies aan parkeerplaatsen elders in de wijk te compenseren. Door deze reeks van maatregelen stijgt het
groenaandeel in de wijk van 30 naar maar liefst 42% of een toename van de groene onverharde ruimte met 40%. Ruimte
die we broodnodig hebben om de klimaatuitdagingen in de stad aan te gaan en die tegelijk zorgt voor een zeer aangename
omgeving om te vertoeven, voor jong en oud.
Op termijn trachten we ook de overige straten van de Elisabethwijk, mits kleinere ingrepen, aangenamer in te richten
zodat ze niet langer enkel op doorgaand verkeer gericht zijn.
Je kan de volledige presentatie bekijken op www.sint-niklaas.be/elisabethwijk.
Op het Kon. Elisabethplein kan je het ontwerp op een paneel bekijken. Op een bord op het Prins Leopoldplein staan afbeeldingen van hoe de omgeving er in de toekomst zal uitzien. De realisatie van deze plannen is voorzien in 2023.
Opmerkingen en suggesties over het schetsontwerp kan je mailen naar communicatie@sint-niklaas.be.

COLOFON

Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Paul De Malsche, Tamara Van Hout, Wim Olivié, Liesbeth Lisaerde, Dirk Loir, Gudrun Van den Bulck en Siri Van
Hove.
V.U.: Sofie Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

Jan Van den Bossche |
wijkinspecteur

0475 97 02 94
pz.stniklaas.wijk
@police.belgium.eu

Gerrit Heirbaut | voorzitter
bewonerscomité

info@elisabethwijk.be

Siri Van Hove | buurtwerkster

0485 55 49 83
03 778 37 36
siri.vanhove@sint-niklaas.be

Tijs Van Hoyweghen | straathoekwerker

0496 58 31 33
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
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PARKEERPLAATSEN: donkerkleurige rechthoeken

VERKEERSCIRCULATIE: rood = éénrichtingsverkeer

10

Untitled-1 10

25/02/2020 11:03:32

FIETSPARKEERPLAATSEN: zwarte lijnen

BOMENBESTAND: lichtgroen = nieuwe bomen
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NIEUWS!
Repaircafé | 11 april 2020 | 13-17 uur | Zaal
Familia | Truweelstraat 138 | gratis
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die
draaien om (samen) repareren. Je neemt van thuis kapotte
spullen mee. Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, zijn gereedschap en materiaal aanwezig om
alle mogelijke reparaties uit te voeren aan kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed ... Ook zijn
er deskundige vrijwilligers met wie je samen aan de slag
gaat. Zij hebben reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets
heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt
ook altijd inspiratie op doen aan de leestafel, waar boeken
over repareren en klussen ter inzage liggen. Data: 11 april,
13 juni in zaal Familia (aan de Paterskerk), telkens van 13
tot 17 uur.
Buurtquiz | 13 maart | 20-23 uur | Zaal Familia |
Truweelstraat 138
Op 13 maart organiseert het oudercomité van buurtschool
Sint-Camillus opnieuw een quiz. Elk jaar doen er een aantal
buurtbewoners mee. De quiz is uitdagend maar haalbaar,
zelfs voor de niet geoefende quizzer ! Vind je niet onmiddellijk een buurtbewoner om mee te doen? Lanceer dan eens
een oproep op Hoplr.
Schrijf vlug in voor een ploegje (max 4 personen).
Mail naar johanvonck@telenet.be.
Plaats: Zaal Familia in de Truweelstraat. Deelnameprijs is 20
EUR (per ploeg), te betalen ter plaatse. Tot dan!
Volxkeuken | elke derde zaterdag van de

maand | 19 uur | Masereelhuis | Truweelstraat
85
De volxkeuken in het Masereelhuis draait de komende
maanden alweer op volle toeren.
Dit staat de volgende maanden op het menu:
Zaterdag 21 maart: Chili Con Carne. Kok Luc.
Zaterdag 18 april: Choclos Chileense rijstschotel. Kok Karin.
Zaterdag 16 mei: Indische lamskorma met rijst en chutney.
Kok Mette.
Zaterdag 20 juni: kip met een slaatje en kroketjes. Koks zijn
Rene, Liesbeth en co.
Prijs: 5 EUR (kansenpas 3 EUR). Inschrijven gebeurt via een
doodle. Wil je opgenomen worden in de mailing, laat het
dan weten via volxkeuken@elisabethwijk.be. Je kan ook telefonisch inschrijven via het nummer 0471 59 26 52.
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