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Sinds 2017 behartigt de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas 
(Bepasin) de belangen van de bedrijven in de Sint-Niklase 
kmo-zones. Een moeilijk beheersbare inbrakengolf was in 
2017 de directe aanleiding voor de oprichting van Bepasin. 

Een betere beveiliging van de industrieparken was al langer 
een thema bij heel wat bedrijven in Sint-Niklaas. In 2017 kwam 
het tot een triest hoogtepunt, met een grote ramkraak op de 
toonzaal van fietsenfabrikant Van Den Berghe in het Industrie-
park-Noord, de tweede in amper een maand tijd. Dieven gin-
gen er in een nacht vandoor met 25 peperdure racefietsen. Een 
buit van zowat 100.000 euro. Genoeg redenen om voortaan de 
krachten te bundelen, vonden een aantal bedrijfsleiders. Jo-
ris Thijs, Carl Seys, Edgard Van Den Berghe, Jan De Rudder, 
Marc Michiels, Vera Beck zetten de schouders onder het eerste  
Bepasin-bestuur. In die beginfase waren dertien bedrijven be-
trokken bij de oprichting van de vzw.  

Onderlinge samenwerking
Eén van de prioriteiten was een betere beveiliging van de be-
drijvenparken, om het aantal inbraken en diefstallen een halt toe 
te roepen. “Maar het gaat niet alleen daarover. We willen met 
Bepasin vooral door onderlinge samenwerking een meerwaarde 
creëren voor de bedrijven zelf. Heel concreet kan dat gaan over 
gezamenlijke initiatieven op vlak van beveiliging, parkeer- en mo-
biliteitsbeleid tot het efficiënter gebruik van ruimte. Via Bepasin 
wordt die samenwerking mogelijk, waarbij ook het stadsbestuur 
een belangrijke partner is. Door regelmatig netwerkmomenten in 
te lassen, leren we elkaar beter kennen, vergroten we de samen-
werking en spelen we beter in op gezamenlijke opportuniteiten.” 
Intussen is Bepasin uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 
140 aangesloten bedrijven uit de achttien kmo-zones. “Dat heb-
ben we vooral te danken aan de enorme bewustwording bij de 
ondernemingen in de industrieparken. Door samen te werken, 
kunnen we veel meer bereiken. Zo eenvoudig is het.”

Bepasin speelt als organisatie met meer 
dan 140 aangesloten bedrijven in op de 
actuele noden. En in tijden van schaar-
ste op de arbeidsmarkt komt het invul-
len van vacatures hoog op de prioritei-
tenlijst. In plaats van af te wachten, nam 
Bepasin zelf het initiatief. Het bracht 
begin 2022 voor het eerst een infobro-
chure uit met een overzicht van actuele 

vacatures van haar leden, onder de titel 
‘Wie wil nu niet dichter bij huis werken?’. 
Het gaat zowel om jobs waar werkzoe-
kenden kunnen instappen zonder voor-
opleiding, als om jobs voor hoogopge-
leide, gespecialiseerde profielen. De 
brochure werd gedrukt op 50.000 exem-
plaren en via postbedeling verspreid. 

Vlaams minister voor Sport Ben Weyts 
(N-VA) had vorig jaar zijn mooiste 
sportoutfit uit de kast gehaald om in 
Sint-Niklaas het ‘Loopbaan Stadsbos 
Puitvoet’ officieel in te lopen. Het is een 
initiatief dat werknemers van bedrijven 
moet aanzetten om meer te bewegen. 
“Bedrijven hebben baat bij fitte werkne-
mers. En daarmee zijn we aan de slag 
gegaan”, aldus de minister. 

In het Puitvoetbos zijn twee parcours uit-
gestippeld: de blauwe lus met de naam 
‘Loopbaanonderbreking’, goed voor 2 

kilometer of 3.075 stappen, en de oranje 
lus ‘Jogbreak’, 4.810 meter lang of 7.700 
stappen. Ook Bepasin zette er mee de 
schouders onder. “

Met een recent vernieuwde website 
zetten we als organisatie al onze leden 
en onze evenementen in de kijker. Wil 
je weten waar Bepasin voor staat en op 
welke manier het lidmaatschap jou con-
creet vooruit kan helpen? Lees er alles 
over op www.bepasin.be. 
Ook op Linkedin zijn we actief, met 
meer dan 600 volgers. Wat daar be-

weegt, kun je volgen via www.linkedin.
com/company/bepasin-vzw-bedrijven-
parken-sint-niklaas. 
En wil graag nog meer op de hoogte 
blijven van alles wat reilt en zeilt bij de 
leden in de Sint-Niklase industriepar-
ken? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief, 
met een frisse blik op het nieuws van en 
voor onze leden! 

Bepasin brengt 
infobrochure 
uit met vacatures 

Ideale work-out in nieuw 
loopbaanbos Puitvoet 
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5 jaar terug in de tijd: 
Inbrakengolf brengt oprichting 
Bepasin in stroomversnelling 

JAARPARTNERS

MET DANK AAN

A D V E R T I S I N G
Meer dan renoveren alleen

Accuria • Alfa Scandinavian Translation • Alge-
mene Bouwwerken Steven Kegels • Algemene 
Steiger Verhuur • Alinco • Aluminium Konstruktie 
Verschueren • Anka • Aptec Diagnostics • ARQ 
Architectenstudio • Autobedrijf Franckaert • AVA 
papierwaren • Aximet • BAG-Macben   • Bank 
J.Van Breda & C°  • B.Art interieur • Bedrijven-
centrum Waasland • Belfius Sint-Niklaas  • BIMC 
• Bistro Flo&Co, Wase tennisclub • Blue Sky 
Computing • Bureau Coppens • Business Bike 
Solutions • Cardon & Partners • Cemco • Choco-
laterie Guylian • Cock’s Vleeswaren • Confiserie 
Thijs • Conway • C2store • Dataplan Waasland 
• D&D Distributie • De Autospecialist • Dege-
lin Media • Den Azalee  • D’Hooge 3 • Digital 
Design • Drukkerij Room • Dullaert & Partners  • 
E5-Fashion • Elaut  • Elvepa • EM Group • Era 
Wonen • Euro Tap Rent  • Expo Experts • Febelco  
• Food & Passion • Foubert ijs • Freya Coppens 
Advocaat • Fujifilm  • Garage Boel • Garage Cor-
nu • Garage De Witte nv • Garage J. De Groof • 
Garage Lockefeer  • Garage Mertens  • Garage 
Van Hoecke (Imacar) • Ghemko •  • Gilbert De 
Clercq •  • Growl • H & V  • Hedin Automotive  • 
Hello Airco • Het Metaal  • Hestor • HIP  • Hotel 
Serwir Renardeau • Hubert De Backer • Hurray 
distribution • Ideal Pool  • ING • ING Finanza-
waas • Inis Advocaten • Integri  •   • ITE-Tools  •  
• Jobo Werkkledij • Joossens sanitair  • Joti Trans 
• Kaefer Belgie  • Kantoor Windey • KBC bank 
en verzekeringen • Keukenhome • Koklenberg  • 
KTC Wase • Laswerken Bellon  • Liantis • Ludwig 
Motors  • Luxwood • MAC Allaeys • Metaco  • 
Microtherm  • Miele Center Mariman • Miraxvit 
Glasbouw • Mirec • Moore Belgium • MVH Secu-
rity • NC-therm • Niko Group  • OM Collective • 
One-Advertising • PEC International  • Piessens 
Electro Industrie • Polares Trusted Financial Part-
ners bv • Powerrr  • Pro-Wash • Randstad • Rena 
Plus • Saad-Besseleers  • Sabcobel • SBAT • SBE 
• SFSB • Solvers.ai • Spectre Advisory  • Stad 
Sint-Niklaas – Techniekhuis • Standaard Boek-
handel  • Steylaerts • Stuer-Egghe  • SVK • The 
Van Company • Tifre  • Transport De Cock • TVH 
Equipment • VAB-Rijschool  • Vaerewyck • Van 
Den Berghe  • Van Den Branden • Van Hoecke • 
Van Kasteren • VC-Wood  • VDAB Arbeidsmarkt-
beheer – Sint-Niklaas / Dendermonde • VdH mail 
en marketing logistics • Vennens EMI • VF Europe 
ABX • VGD • Vitafor • Viventa • Voka-KVK Ant-
werpen-Waasland • Waas Ballon  • Waaslandmo-
biel  • Waasland Security • XsolveIT 

Bepasin informeert



In de Sint-Niklase industrieparken is 
in 2019 een BIN-Z van start gegaan, 
een buurtinformatienetwerk voor 
bedrijven. Daarmee ging Bepasin de 
strijd aan met de inbrakengolf in de 
industrieparken. 

Een BIN voor zelfstandige onderne-
mers, of een BIN-Z, dat bestond nog 
niet in Sint-Niklaas. Het kwam er in de 
zomer van 2019, meteen voor álle in-
dustrieparken van Sint-Niklaas. Een 
betere beveiliging van de industrie-
parken is en blijft een belangrijk thema 
bij Bepasin. De opstart van een buurt-
informatienetwerk was een logische 
stap. “Op die manier verhogen we het 
veiligheidsgevoel in de industriepar-
ken, bevorderen we de sociale controle 
en kunnen we veel sneller en gerichter 

inspelen op verdachte handelingen en 
calamiteiten”, klinkt het. Bij verdachte 
feiten wordt de politie op de hoogte 
gebracht, die vervolgens beslist om het 
buurtinformatienetwerk te gebruiken 
om te communiceren naar de aangeslo-
ten bedrijven. En het maakte de voor-
bije jaren meteen een verschil. 

BIN-Z maakt verschil: 
Bepasin strijdt tegen 
inbraken met 
buurtinformatienetwerk 

Bepasin werkte in 2018 samen met het 
stadsbestuur mee aan de herontwikke-
ling van het Industriepark-Noord. Met 
het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 
wilde de stad de verouderde kmo-zo-
ne nieuw leven inblazen. Zo werden 
de bouwhoogtes van de bedrijven op-
getrokken. De hoogtelimiet lag op ne-
gen meter, dat werd 12 meter en op 
sommige locaties mag voortaan zelfs 
tot 30 meter hoogte worden gebouwd. 

Een belangrijke insteek was ook om 
milieuvriendelijke en toekomstgerichte 
ingrepen te stimuleren. Door efficiënt 
en flexibel om te gaan met de ruimte 
ontstaat de mogelijkheid om een net-
werk van zachte doorsteken te creëren. 
Door de bedrijven samen te brengen en 
samen te laten werken, wil het stadsbe-
stuur gemeenschappelijke doelstellin-
gen realiseren.

Bepasin ijvert mee 
voor meer ruimte 
om te ondernemen

WE GELOVEN ROTSVAST IN 
DE KRACHT VAN SAMENWERKING

EN GEDEELDE KENNIS
Peter Van Hoecke, CEO Van Hoecke NV

Onderlinge samenwerking loont. 
Toen het voor klanten moeilijk werd 
om het bedrijf van Wilfried Gijbels 
in het Oostjachtpark te bereiken, 
schoot Bepasin meteen te hulp om 
een oplossing aan te reiken. 

“In 2018 verhuisde ik met mijn bedrijven 
Macben en Betonadvies Gijko van de 
TTS-zone in Temse naar het Oostjacht-
park in Sint-Niklaas”, vertelt Wilfried 
Gijbels. “Op deze plek in de kmo-zone 
bleek het er echter vaak behoorlijk cha-
otisch aan toe te gaan, door het verkeer 
naar de autokeuring en de rijschool. 
Heel vaak stond er een lange rij auto’s 
aan te schuiven voor de autokeuring. 
Mijn bedrijf is echter recht tegenover de 
autokeuring gevestigd. Klanten dachten 
vaak dat er een file was in de kmo-zone. 
Ze schoven mee aan in die lange wacht-
rij of keerden terug. We waren op heel 
wat momenten dus quasi onbereikbaar. 
Op de dag dat ons bedrijf een belangrij-
ke audit kreeg, was dat opnieuw zo. Die 

dag besefte ik dat er echt een oplossing 
moest komen.” 

Uiteindelijk hoefde Wilfried Gijbels die 
oplossing niet zó ver te zoeken. “Me-
teen na onze verhuis naar Sint-Niklaas 
ben ik lid geworden van Bepasin. Tij-
dens een netwerkmoment bracht ik dit 
probleem ter sprake. En toen is het snel 
gegaan. De nodige contacten werden 
gelegd, ook met de stad, om een op-
lossing uit te werken. Die kwam er met 
de inrichting van een extra oprit voor au-
to’s. Dat verhoogde de capaciteit voor 
wachtende auto’s aan de autokeuring, 

waardoor personenwagens niet meer 
op straat hoefden aan te schuiven, vlak 
voor mijn bedrijf. 

Voor vrachtwagens is er duidelijke sig-
nalisatie geplaatst, met de vraag om 
links van de straat aan te schuiven en 
de toegang tot de bedrijven aan de 
rechterkant niet te verhinderen. De si-
tuatie is voor mij heel snel uitgeklaard, 
in 2019 al.
Dat er met Bepasin een aanspreekpunt 
is, waar je meteen in overleg kan gaan, 
is heel waardevol. Voor mij heeft Bepa-
sin meteen zijn nut bewezen.”

“Als stadsbestuur willen we innovatief 
en duurzaam ondernemen stimuleren. 
We hebben voor een richting gekozen 
met de ruimtelijke economische studie, 
om flexibel te kunnen inspelen op de 
economische trends en evoluties van de 
toekomst, en om voluit verder te groei-
en als bedrijfsvriendelijke centrumstad”, 
stelt schepen voor Lokale Economie Ine 
Somers (Open Vld). “Een goed en am-
bitieus beleidsplan is belangrijk, maar 
zonder ondernemers zet je als stad 
geen stappen vooruit. 

Ondernemers zijn immers de actoren 
op het veld. Zij maken onze economie, 
zij werken en doen werken. En daarom 
is Bepasin ook zo waardevol. Ik heb een 

rechtstreeks aanspreekpunt. Bepasin 
is bovendien een heel belangrijke ge-
sprekspartner, bij het aftoetsen en het 
uitvoeren van dat ondernemersvrien-
delijk beleid. We hebben driemaan-
delijkse overlegmomenten, waar ik 
direct feedback krijg over alles wat on-
dernemers aanbelangt. Op die manier 
maken we samen werk van het econo-
misch toekomstverhaal van Sint-Ni-
klaas. En last but not least, het men-
selijke contact en de fijne gesprekken 
tijdens de Ken je buur-activiteiten zijn  
enorm verrijkend. 

Ik geniet van de dynamiek en de positie-
ve vibes, ook bij het informele overleg 
met alle ondernemers uit onze stad!”

“Chaotische situatie in kmo-zone 
raakte snel opgelost”: hoe Wilfried 
Gijbels via Bepasin een oplossing vond 
voor fileprobleem Oostjachtpark

“Samen met ondernemers werken 
aan economisch toekomstverhaal” 

Even 
eenvoudig 
als geniaal: 
‘Ken je buur’ 
Wat is er efficiënter dan een goed 
gesprek, face to face? Even een-
voudig als geniaal zijn daarom 
de ‘Ken je buur’-momenten van 
Bepasin. Ondanks alle techno-
logische vooruitgang is het nog 
steeds de meest succesvolle ma-
nier om elkaar te leren kennen en 
tot een optimale samenwerking 
te komen. 

Tot voor kort kenden we onze ei-
gen buren in de industrieparken 
niet of nauwelijks. Daarom gre-
pen we met Bepasin terug naar 
deze laagdrempelige, informele 
netwerkmomenten. Twee uur-
tjes, op een plek in één van de 
industrieparken, met een kort 
en krachtig openingswoordje en 
verder een kennismaking met 
een hapje en drankje. Meer hoeft 
het niet te zijn om je buren te  
leren kennen. 

Het heeft de voorbije jaren ge-
leid tot een pak meer onderlinge 
contacten en samenwerking. Het 
maakt immers een gigantisch ver-
schil om de mens achter het be-
drijf te kennen. De populaire ‘Ken 
je buur’-momenten, met telkens 
zo’n 50 à 70 aanwezige onder-
nemers, hebben ook het aantal 
leden bij Bepasin fors de hoogte 
in gejaagd. Want wie wil daar nu 
niet graag bij zijn? 

Alle info over het volgende ‘Ken 
je buur’-moment via bepasin.be. 


