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Op vrijdagnamiddag 24 maart gaan groot 
en klein aan de slag. We zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers in de buurt. Meer info op 
pagina 4.

Kort daarna organiseren we opnieuw  
‘Op z’n Paasbest’ in de Elisabethwijk. 
Benieuwd? Meer info hierover op pagina 2. 
Verder vind je in deze krant nog meer 
weetjes over de buurt.

Veel leesplezier en hopelijk tot op één van 
onze activiteiten.

Siri

We hebben al een aantal mooie dagen 
achter de rug. Dat is goed nieuws voor wie 
het moeilijk heeft de hoge energietarieven 
de baas te kunnen. Hopelijk blijft het nog 
even goed weer want februari en maart 
kunnen venijnig uit de hoek komen.

We willen iedereen danken die aanwezig 
was op onze nieuwjaarsreceptie dit 
jaar. Het was een tijdje geleden, maar 
samen klinken op het nieuwe jaar 
verleer je blijkbaar niet zo snel. We kijken 
ondertussen uit naar de lente en hoe kan 
je die beter starten dan met een Grote 
Lenteschoonmaak.

IEDEREEN MEE



Vorig jaar organiseerde de buurtwerking 

‘Op z’n Paasbest’ in de Elisabethwijk als 

alternatief voor de nieuwjaarsreceptie die dat 

jaar niet kon plaatsvinden (Covid). Dit werd 

toen zo goed onthaald dat we dit initiatief 

willen herhalen. Het is een feest voor zowel 

kinderen als volwassenen. De buurtwerking 

zorgt voor een aantal fijne spelen, bar en dj 

zodat jullie op ons terras (hopelijk) kunnen 

genieten van de eerste lentezon. De toegang 

is gratis, de dranken zijn uiteraard te betalen 

(democratische prijzen). Het gezelschap van 

Servaas de Haas en al het lekkers dat hij bij 

heeft krijgen jullie er gratis en voor niks bij. 

DE ELISABETHWIJK OP Z’N PAASBEST 
Je doet ons een groot plezier om te laten 

weten of je van plan bent langs te komen. 

Zo kan onze paashaas voldoende lekkers 

meebrengen en is onze bar goed gevuld. Laat 

het ons weten vóór 20 maart. Dit kan via mail 

(siri.vanhove@sint-niklaas.be ) of telefonisch/

sms (0485 55 49 83)

WHAT’S GEBUURT

Als buurtbewoners hebben jullie in 

2019 meegedacht en gedebatteerd over 

de herinrichting van de Elisabethwijk. 

Begin 2020 werd het schetsontwerp aan 

jullie voorgesteld met leefbaarheid en 

klimaatbestendigheid als belangrijke 

uitgangspunten. 

De voorbije 2 jaar heeft het stadsbestuur 

de beloofde acties ondernomen om 

het verlies van 115 parkeerplaatsen op 

het openbaar domein te compenseren: 

er zijn contacten gelegd met heel wat 

verschillende private partijen. Deze 

contacten zijn veelbelovend maar bieden 
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op dit moment nog geen zekerheid, o.m. 

omdat die partijen zelf nog aan het bouwen 

zijn aan hun toekomstplannen, omdat de 

oplossing investeringen en dus een hele 

dossieropbouw vereisen. Ook omdat er nog 

wat koudwatervrees is in bepaalde gevallen 

om met de stad in zee te gaan.

De stad zet deze gesprekken zeker verder 

en werkt ondertussen het dossier verder 

technisch uit. Met dit voorbereidende werk 

kan het volgende bestuur onmiddellijk aan 

de slag.

Alvast veel dank voor jullie bijdrage en 

geduld. 

INFRASTRUCTUURUITSTEL HERAANLEG 
ELISABETHWIJK 



LAADPALENINFRASTRUCTUUR 
IN DE ELISABETHWIJK 

GOEGEBUURT
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INFRASTRUCTUUR

De Vlaamse overheid is gestart met de 
uitrol van de installatie van bijkomende 
laadinfrastructuur voor elektrische wagens 
in onze stad. Tot 2025 zullen er, over de 
stad verspreid, een 100-tal palen bijkomen. 
Deze plaatsing is vraag gestuurd; als er 
een aanvraag van een burger komt via hun 
digitale aanmeldloket (www.vlaanderen.be/
publieke-laadpaal-aanvragen), bekijken ze de 
locatie van de aanvraag samen met de stad, 
en gaan ze indien mogelijk over tot plaatsing 
van de laadpaal. Ze stelden hiervoor samen 
met de stad een potentieelkaart op; een kaart 
met mogelijke en wenselijke locaties voor 
laadinfrastructuur.

De aanvraag kan wel enkel gebeuren door 
een burger met een batterij-elektrische 
wagen, geen hybride wagen. Als de aanvraag 
door de Vlaamse overheid als ontvankelijk 
wordt beschouwd, wordt de paal binnen een 
termijn van zes maanden geïnstalleerd.

Daarnaast heeft de stad ook aanvragen 
ingediend voor de installatie van bijkomende 
laadinfrastructuur op strategische locaties 
(centrum-, plein- en randparkings).  

De heraanleg van de Elisabethwijk is helaas 
uitgesteld. Maar desondanks kunnen de 
palen ook in deze wijk aangevraagd worden. 
Dus vóór de herinrichtingswerken starten. 
De palen kunnen indien nodig (tijdelijk) 
verplaatst worden.

Meer info over de laadinfrastructuur en 
een antwoord per vraag kan je vinden op: 
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/
mobiliteit/veelgestelde-vragen-over-
laadpalen. 



LEEFBAARHEID
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DE GROTE 
LENTESCHOONMAAK, 
VRIJDAG 24 MAART 

VEEGPLAN

De Gravestraat 22/02 en 21/09

Dokter Van 

Raemdonckstraat
4/5 en 14/11

Koklenberghof 3/5

Kon. Elisabethplein 

en Elisabethlaan
26/4 en 31/10

Mercatorstraat 

(tussen 

Truweelstraat en 

A’pse steenweg)

3/5 en 9/11

Minderbroeders-

straat
2/5 en 8/11

Oude Molenstraat 2/5 en 8/11

Prins Karelstraat 4/5 en 14/11

Prins Leopoldplein 4/5 en 14/11

Prinses Marie-

Joséstraat
22/02 en 21/09

Truweelstraat 27/4 en 7/11

Van 

Havermaetstraat:
2/5 en 8/11 

Van Naemenstraat 3/5 en 9/11

Vijfstraten (tussen 

Truweelstraat en 

R42)

27/04 en 7/11

Net zoals in 2019 slaan de buurtwerking 
en buurtschool Sint-Camillus de handen in 
elkaar om onze buurt netjes te maken. Zo’n 
45 leerlingen en 3 leerkrachten van de school 
staan alvast paraat. Maar de buurtwerking 
is nog op zoek naar buurtbewoners die 
willen meedoen om een beetje mee te 
helpen (kinderen begeleiden en/of zwerfvuil 
ophalen). Het vraagt niet veel van jullie tijd 
en de dankbaarheid is groot.

We starten om 13.15 uur op het Koningin 
Elisabethplein. Daar verdelen we het 
materiaal (grijpstokken, handschoenen, 
zakken, …) en krijgen we ook een 
beetje uitleg van onze wijkploeg die het 
groenonderhoud doet.

Dan gaan we in kleinere groepen elk 
een andere richting uit. Rond 14.45 uur 
verzamelen we op het Prins Leopoldplein 
waar we onze buit laten wegen en de 
buurtwerking een drankje aanbiedt. Einde 
van de actie is voorzien om 15.15 uur.

Kom jij deze actie ondersteunen? Geef dan 
een seintje aan siri.vanhove@sint-niklaas.be 
of bel/sms naar 0485 55 49 83.
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WHAT’S GEBUURT

WIST JE DAT … 

Het was van 18 januari 2020 geleden dat 
er nog eens een nieuwjaarsreceptie kon 
plaatsvinden op het Prins Leopoldplein. 
Het was een blij weerzien. Al kort na 17 uur 
kwamen de eerste bezoekers toe met lekkers. 
Voor nieuwe bewoners was het de kans om 

buurtbewoners te ontmoeten. Het was een 
tamelijk  frisse maar gelukkig ook droge en 
windstille avond. De verse pastinaaksoep 
en glühwein gingen dan ook vlot over de 
toog. Dank aan iedereen die hielp om er een 
geslaagde avond van te maken.

UIT DE OUDE DOOS

het totaal woonaanbod in de Elisabethwijk 1.231 woningen bedraagt. Hiervan zijn 424 
woongelegenheden in appartementen en 807 woongelegenheden in individuele woningen. Maar 
liefst 46% van de huishoudens in de wijk huurt een woongelegenheid.

Bron: Stad in cijfers

Een zicht op het Koningin 

Elisabethplein in het jaar 

1955. Uit het archief van 

voormalig bewoonster 

Rita Lacres.

VERSLAG NIEUWJAARSRECEPTIE 



VEILIGHEID

Door de grote populariteit van 
e-steps en ander gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen is de wegcode 
sinds juli 2022 aangepast om het verkeer 
veilig te houden voor iedereen. Een 
beknopt overzicht van de vernieuwde 
regels.

MINIMUM LEEFTIJD
• Voortaan geldt er een minimumleeftijd 

van 16 jaar.
• Er zijn wel uitzonderingen op specifieke 

plaatsen zoals bv.  (woon) erven, 
speelstraten of voetgangerszones.

• Voor e-deelsteps wordt vaak een 
minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd, 
maar dat kan wisselen van aanbieder 
tot aanbieder. Kijk de algemene 
voorwaarden van de aanbieder goed na.

• Niet-gemotoriseerd step: geen 
minimumleeftijd.

WAAR MAG JE E-STEPS PARKEREN?
• Er zijn specifieke parkeerzones en zones 

met parkeerverbod, beide aangeduid met 
verkeersborden.

• Op plaatsen zonder specifieke 
parkeerzones of borden, mag je nog altijd 
op het trottoir parkeren. Maar je mag met 
je step de doorgang niet belemmeren.

• Je mag niet op het fietspad, een gewone 
parkeerstrook of op de rijbaan parkeren.

Het is verboden om passagiers te 
vervoeren op een e-step (dat geldt trouwens 
ook voor niet gemotoriseerde steps).

VOOR E-STEPS GELDEN DEZELFDE 
REGELS ALS VOOR FIETSERS
• Je mag niet op het voetpad rijden.
• Je moet het fietspad gebruiken. Of rechts 

op de rijbaan rijden als er geen fietspad is.
• Een zebrapad is bedoeld voor 

voetgangers, dus niet voor jou als 
bestuurder van bv. een e-step.
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VERNIEUWDE REGELS
VOOR DE E-STEP
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VEILIGHEID

IN VOETGANGERSZONES
• Hier mag je alleen rijden met je e-step als 

er ook fietsers zijn toegelaten.
• Dat staat altijd op het verkeersbord bij het 

begin van de voetgangerszone.
• Je moet er altijd stapvoets rijden. 

SNELHEID BEPERKT TOT 25 KM/U
• Met een e-step die sneller dan 25 

km/u kan rijden, mag je dus niet op de 
openbare weg rijden (let erop bij de 
aankoop!).

• Snelheidslimieten zijn vastgelegd in de 
verkeersregels en/of worden aangeduid 
door verkeersborden en wegmarkeringen 
en gelden ook voor de e-step. Bv. in een 
woonerf mag je maar 20 km/u.

De algemene snelheidsregels in de wegcode 
(art. 10), gelden voor álle bestuurders, dus 
ook die van de e-step. Dat betekent:
• geen anderen in gevaar brengen door 

je snelheid, in het bijzonder de meest 
kwetsbaren (voetgangers, fietsers, 
kinderen, senioren, personen met een 
beperking).

• snelheid aanpassen aan de 
weersomstandigheden, de staat van de 
weg, de drukte van het verkeer.

• geen ongevallen veroorzaken of het 
verkeer hinderen door je snelheid.

• in alle omstandigheden kunnen stoppen 
voor een hindernis die je kunt voorzien.

VERLICHTING IS VERPLICHT 
• tussen het vallen van de avond en het 

aanbreken van de dag.
• én in alle omstandigheden wanneer je niet 

verder dan 200 m kan zien. 

TOT SLOT
Als gebruiker van een e-step ben je een 
kwetsbare weggebruiker en raden we je 
aan om je voldoende te beschermen. Je kan 
bovendien makkelijk uit evenwicht geraken 
bij een onverwacht obstakel onderweg. Dat in 
combinatie met de snelheid die je haalt, kan 
voor valpartijen zorgen die hard aankomen 
en ernstige gevolgen hebben. Een helm, 
fluohesje en/of reflecterende accessoires zijn 
niet verplicht, maar wel sterk aan te raden.  

Bron en foto’s: Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde



Siri Van Hove
Buurtwerkster
0485 55 49 83 
siri.vanhove 
@sint-niklaas.be

Jan Van den 
Bossche
Wijkinspecteur
03 760 65 20
pz.stniklaas.wijk@
police.belgium.eu

Gerrit Heirbaut
Voorzitter 
bewonerscomité
info@elisabethwijk.be

Tijs Van 
Hoyweghen
Straathoekwerker
0496 58  31 33
tijs.vanhoyweghen 
@sint-niklaas.be

Colofon
Buurtkrant met steun 
van het Sint-Niklase 
stadsbestuur, dienst 
diversiteit, samenleving 
en preventie, cel 
buurtwerk

Werkten mee aan deze 
krant: 
Esther Jehaes, Miquel Pots, 
Paul De Malsche en Siri Van 
Hove.

Vormgeving: Graffito

Vrijdag 24 maart | Grote Zwerfvuilactie | 
Elisabethwijk | gratis 

Samen met 45 leerlingen van 

buurtschool Sint-Camillus gaan we op 

pad om onze buurt netjes te maken. We 

starten om 13.15 uur op het Koningin 

Elisabethplein en eindigen rond 

14.45 uur op het Prins Leopoldplein. 

Inschrijven kan via siri.vanhove@sint-

niklaas.be Meer info op pagina 4. 

Zaterdag 1 april | Paasbest | Prins 
Leopoldplein | van 14 tot 17 uur | 
gratis

Klaar voor een fijne namiddag met de 

buren? Spel en plezier voor jong en oud. 

Meer info op pagina 2.

Zaterdag 26 augustus | Bal Cirqu 
l’air: feesten onder zeil | gratis 

Dit keer opnieuw feest op het Prins 

Leopoldplein. Animatie voor jong en 

oud, muzikaal optreden, lekker eten. 

Zondag 27 augustus | Bal Cirqu 
l’air  | rommelmarkt en open bar 
op het Leopoldplein | 12 uur (onder 
voorbehoud) 
Iedereen welkom op ons zonnig terras. 

Onze bar is open.

Zondag 29 oktober | Het 
Buurtkwartier | 10 tot 13 uur 
De buurtwerking nodigt jullie opnieuw 

uit in de Paterskerk. Onder voorbehoud.
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