
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
19 maart 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Willem De Klerck, schepen; de heer Johan Verhulst, 
stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Carl Hanssens, schepen 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
 
Handel en middenstand: wekelijkse rustdag: vraag afwijking: toelating aan E5 Mode 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening afwijking te verlenen van de wettelijke verplichting tot 
wekelijkse rustdag aan de handelszaken gelegen tussen De Meulenaerstraat, Houten Schoen, 
Hoogkamerstraat, Oostjachtpark en Industriepark-Noord voor de periode van 11 t.e.m. 17 april 
2018. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Berkenboom Humaniora 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Berkenboom Humaniora, Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-
Niklaas, om op vrijdagnamiddag 27 april 2018 gebruik te maken van de Grote Markt voor het 
bedekken van een groot logo met dopjes, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd. 
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Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier tweede verblijven 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op tweede verblijven en weekendverblijven, aanslagjaar 2017, 
171 artikels voor een bedrag van 83.000 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken (stedenbouwkundige vergunningen), aanslagjaar 2017, 31 artikelen voor een bedrag 
van 3.298,32 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan studenten Sint-Carolus 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Deborah De Cock en medestudenten, p/a Sint-Carolus, 
Hospitaalstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, om op donderdag 22 maart 2018 van 13 uur tot 14.30 uur 
in de Stationsstraat mensen te interviewen over hun kennis inzake psychiatrie. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 140 tot en met 223 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 119 tot en met 201 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: - 
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Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk 05-02-2018: kennisneming en opdracht 
tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk van 5 februari 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en 
analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 
5 februari 2018. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans vacant te 
verklaren: 
algemene artistieke bewegingsleer  4 uur LS 
algemene muziekcultuur 1 uur LS 
artistieke training  3 uur LS 
dansinitiatie 2 uur LS 
  6 uur LS 
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diatonische accordeon volksmuziek  5 uur LS 
dwarsfluit 1 uur HS 
  15 uur LS 
  7 uur HS 
ensemble volksmuziek  1 uur LS 
fagot 2 uur LS 
gitaar  4 uur LS 
  4 uur LS 
  6 uur LS 
  3 uur HS 
  6 uur LS 
gitaar - pedagogische coördinatie 4 uur HS 
klassieke dans 2 uur LS 
opsteller 1 uur   
  38 uur   
piano  12 uur LS 
  2 uur HS 
  8 uur LS 
samenspel 1 uur LS 
saxofoon 2 uur LS 
saz  4 uur LS 
  1 uur HS 
viool 1 uur LS 

 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende betrekkingen in de stedelijke academie voor schone kunsten vacant te verklaren: 
algemeen beeldende vorming 1 uur LS 
algemeen beeldende vorming 1 uur LS 
  12 uur LS 
  6 uur LS 
  9 uur LS 
  6 uur LS 
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  6 uur LS 
  9 uur LS 
  6 uur LS 
animatiefilm 6 uur LS 
binnenhuiskunst 6 uur HS 
digitale beeldverwerking 2 uur LS 
fotokunst  9 uur HS 
  3 uur HS 
  6 uur HS 
kunstambacht steen-beeld 9 uur HS 
materialenkennis steen-beeld 1 uur HS 
materialenkennis steen-beeld 
pedagogische coördinatie. 2 uur HS 

  3 uur HS 
materialenkennis textiel 2 uur HS 
scenario 1 uur HS 
tekenkunst 10 uur HS 
toegepaste grafiek 3 uur HS 
video- en filmkunst 4 uur HS 
waarnemingstekenen 2 uur HS 

 
 
 
Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De Droomballon 
Nieuwkerken: vacant verklaren betrekkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende betrekkingen in stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele vacant te verklaren: 
leermeester orthodoxe godsdienst 4 uur 
leermeester rooms-katholieke godsdienst 12 uur 
zorgcoördinator 30 uur 
  3 uur 

 
Artikel 2 
volgende betrekkingen in stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken vacant te 
verklaren: 
administratief medewerker 1 uur 
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onderwijzer AN 3,5 uur 
zorgcoördinator 8 uur 
  18 uur 
  3 uur 

 
 
 
Redundantietesten serverruimte stadhuis op 28 mei 2018 van 18 tot 22 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de uitvoering van de testen door de afdeling ICT op maandag 28 mei 2018 
van 18 uur tot 22 uur. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas 
27 januari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
27 januari 2018 van het Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 13 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
13 februari 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Jan de Doper 
12 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
12 februari 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Jan de Doper, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Heilig Hartparochie 
13 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
13 februari 2018 van de kerkraad van de Heilig Hartparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Catharinaparochie 
22 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
22 februari 2018 van de kerkraad van de Sint-Catharinaparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 12 maart 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
12 maart 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Organisatie van 'Herinner je mij' - zondag 3 juni 2018 - parkbegraafplaats Heimolen: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verloop van 'Herinner je mij' dat plaatsvindt op zondag 3 juni 2018 op 
parkbegraafplaats Heimolen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de toekenning van een billijke vergoeding aan Paul Schrijvers 
(ceremoniemeester): 450 EUR; Peter Mangelschots (bezinning): 200 EUR + vergoeding voor 
transport van/naar Leuven; Van Bogaert Corien (zang) + begeleiding piano: 100 EUR; Shahinaz 
(catering versnaperingen): 75 EUR; Lut Vandebos (grafische vormgeving affiche en 
uitnodigingskaart): 145 EUR; Voix-là: nog niet gekend. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: aankopen gietijzeren dompelpomp: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur VFA1801264 van 28 februari 2018 voor een totaalbedrag van 2.942,40 EUR + 
617,90 EUR (21 % btw) = 3.560,30 EUR voor het aankopen van een nieuwe pomp voor het 
pompstation aan het techniekhuis betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Piessens 
Electro Industrie nv, Begijnenstraat 43-47, 9100 Sint-Niklaas. 
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Diensten: uitvoeren keuringen afkoppeling op privaat domein: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/011aa en de raming voor de opdracht 'Uitvoeren keuringen afkoppeling 
op privaat domein', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 27.710 EUR, excl. btw. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgaven voor deze opdracht te verrekenen op de respectieve actie- en ramingnummers 
waarop de hoofdwerken verrekend worden. 
 
 
 
Diensten: rioproject afkoppelen inlaten Populierenwijk: betaalbaarstelling ereloonnota 
afkoppelingen ontwerper 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ereloonnota voor afkoppelingen, in het kader van het rioproject afkoppelen inlaat 
Populierenwijk, goed te keuren en een bedrag van 32.028,70 EUR, incl. btw, betaalbaar te 
stellen aan het studiebureau Jouret, Klein-Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Diensten: rioproject afkoppelen inlaten Populierenwijk: betaalbaarstelling ereloonnota 
ontwerper 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ereloonnota tot en met voorlopige oplevering, in het kader van het rioproject afkoppelen 
inlaten Populierenwijk goed te keuren en een bedrag van 26.698,56 EUR, incl. btw, betaalbaar 
te stellen aan het studiebureau Jouret, Klein-Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas. 
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Diensten: aanleg oostelijke tangent: studieopdracht erelonen: betaalbaarstelling vorderings-
staat 3 (opmaak masterplan) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende vorderingsstaat 3 voor erelonen (opmaak masterplan) in het kader van het 
ontwerp voor de aanleg van de oostelijke tangent goed te keuren en het bedrag van 
15.700 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van studiebureau SBE nv uit Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Diensten: ICT: verlenging onderhoud Checkpoint: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verlengen van het onderhoudscontract Checkpoint voor de periode 1 mei 2018 tot 1 mei 
2019 te gunnen aan de firma TrueGEN bvba, Noorderlaan 29, 2030 Antwerpen, voor een bedrag 
van 24.575,11 EUR + 5.160,64 EUR (21 % btw) = 29.735,75 EUR. 
 
Artikel 2 
aan de firma TrueGEN bvba tevens 15 True Security Credits (7,5 dagen ondersteuning) te 
gunnen, voor een totaalbedrag van 7.125 EUR + 1.496,25 EUR (21 % btw) = 8.621,25 EUR. 
 
Artikel 3 
op basis van voorgaande bedragen volgende totaalbedragen per entiteit vast te stellen: 
- voor het stadsbestuur: 19.020,07 EUR + 3.994,21 EUR (21 % btw) = 23.014,28 EUR; 
- voor het OCMW: 12.680,04 EUR + 2.662,81 EUR (21 % btw) = 15.342,85 EUR. 
 
 
 
Diensten: ICT: implementatie ITSM servicedesk software: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van de huidige zelfgebouwde ICT-webhelpdesktool te gunnen aan de firma 
OMNINET Technologies nv, Vaartdijk 3 (bus 501), 3018 Leuven, BE 0879.481.380, tegen een 
totaalbedrag van 18.830 EUR + 3.954,30 EUR (21 % btw) = 22.784,30 EUR. Het betreft de 
aankoop van de ITSM-uitbreiding van de Omnitrackersoftware, als uitbreiding op de oorspron-
kelijke opdracht. 



 

11 

 

Werken: Driekoningenstraat: heraanleg voetpad ter hoogte van huisnummers 78-106: defini-
tieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Driekoningenstraat: heraanleg voetpad ter hoogte van huisnummers 78-106' 
definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de borgtocht van 590 EUR, gesteld bij de Deposito- en Consignatiekas, vrij te geven ten gunste 
van Grabeva nv, Olmenstraat 6, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: polyvalente zaal De Klavers: vernieuwen toog en aanpassen berging: definitieve 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Polyvalente zaal De Klavers: vernieuwen toog en aanpassen berging' definitief op 
te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van de borgtocht (Borgstellingskas: STADSKAS) van 1.380 EUR vrij te geven ten 
gunste van Bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2 te 9111 Belsele. 
 
 
 
Werken: SteM: vervangen ramen: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'SteM: vervangen ramen' goed te keuren en het bedrag 
van 5.397 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Dresselaers en zoon 
bvba, Europark-Zuid 7b te 9100 Sint-Niklaas. 
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Werken: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
45.502,72 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Sinaai: integraal inrichten voor buitenschoolse opvang: goedkeuring 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Buurthuis Sinaai: integraal inrichten voor buitenschoolse opvang' definitief op te 
leveren. 
 
Artikel 2 
de borgtocht van 625 EUR, die werd ingehouden van de factuur, vrij te geven ten gunste van 
bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2 te 9111 Belsele. 
 
 
 
Werken: site Gerda: aanleg regenwaterriool: betaalbaarstelling vorderingsstaten 11 (nihil) en 
12 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaten 11 (nihil) en 12 in het kader van de opdracht 'Site Gerda: aanleg regenwa-
terriool', samen met de bijhorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door studiebureau Stramien, goed te keuren en het bedrag van 
5.456,53 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Krinkels nv, 
Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel. 
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Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 10 in het kader van de heraanleg van het knooppunt Driekoningen, samen 
met het bijhorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opge-
maakt door Agentschap Wegen en Verkeer, goed te keuren en het bedrag van 237.992,41 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 
8530 Harelbeke. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen ramen centraal magazijn-stadsgarage: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Techniekhuis: vernieuwen ramen centraal magazijn-stadsgarage' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder, zijnde Veisters bvba, Kortrijkstraat 61 te 8550 Zwevegem, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.045 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): goedkeuring vorderingsstaat 18 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 18 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' voor een bedrag van 
119.100,99 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.476.364,22 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 
zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van: 
 
Doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 31 maart 2018: 
1.  Er geldt verbod van doorrij op zaterdag 31 maart van 7 uur tot 10 uur: 

-  in Eigenlostraat: vanaf kruispunt Houten Schoen / Hoge Heerweg / Hoogkamerstraat, 
richting Brandstraat / Eigenlo (Temse), tot Brandstraat / Eigenlo (Temse) (Mogelijk zullen 
de bussen van De Lijn wel uitzonderlijk doorgang verleend worden onder begeleiding van 
de politie om tegen de rijrichting van de renners door Eigenlostraat te rijden.) 

2.  De rijrichting wordt gekeerd op zaterdag 31 maart 2018 van 7 uur tot 10 uur in de Hoge 
Heerweg en 
-  er geldt verbod van doorrij vanaf Industriepark-Noord, richting Houten Schoen / 

Eigenlostraat / Hoogkamerstraat, tot Houten Schoen / Eigenlostraat / Hoogkamerstraat (in 
plaats van verbod van doorrij: vanaf Houten Schoen / Eigenlostraat / Hoogkamerstraat, 
richting Puitvoetstraat / Industriepark-West, tot Industriepark-Noord) 

-  er geldt verplichte rijrichting - eenrichtingsverkeer vanaf Houten Schoen / Eigenlostraat / 
Hoogkamerstraat, richting Puitvoetstraat / Industriepark-West, tot Industriepark-Noord (in 
plaats van verplichte rijrichting – eennrichtingsverkeer: vanaf Industriepark-Noord, richting 
Houten Schoen / Eigenlostraat / Hoogkamerstraat , tot Houten Schoen / Eigenlostraat / 
Hoogkamerstraat. 

 
Doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor eliterenners op zondag 1 april 2018: 
1.  Er geldt parkeerverbod 

* van zaterdag 31 maart 2018 vanaf 20 uur tot en met zondag 1 april 2018 tot 15 uur: 
-  aan Grote Markt: in (volledige) zone vóór stadhuis (zone vóór stadhuis wordt gebruikt 

voor de vip-genodigden) 
-  op Parklaan: tussen rotonde Koningin Astridlaan (N70) / Prins Alexanderlaan (N16) / 

Koningin Astridlaan (N70) en Grote Peperstraat – Grote Markt – Kokkelbeekstraat 
-  aan Grote Markt: tussen Parklaan – doorsteek aan Het Woord en Parkstraat – zone 

vóór stadhuis 
-  in Parkstraat: tussen Grote Markt – zone vóór stadhuis en Onze-Lieve-Vrouwplein 
-  op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen Parkstraat en (rotonde aan) Hofstraat 
-  op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen (rotonde aan) Plezantstraat en Onze-Lieve-

Vrouwstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Grote Markt 
-  aan Grote Markt: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein) 
-  op Parklaan: tussen Kokkelbeekstraat en (rotonde aan) Koningin Astridlaan (N70) – 

Prins Alexanderlaan (N16) – Koningin Astridlaan (N70) 
*  op zondag 1 april 2018 van 8 uur tot 12 uur: 

-  in Hofstraat: vanaf zebrapad aan bushalte (ter hoogte van rust- en verzorgingstehuis 
Het Hof 

-  huisnummer 134) tot Onze-Lieve-Vrouwplein 
*  op zondag 1 april 2018 van 7 uur tot 13 uur: langs beide zijden van de rijbaan: 

-  in Kettermuitstraat: tussen N41 – Waasmunsterse Steenweg / Nieuwe Steenweg 
(Elversele) en Dendermondse Steenweg – Oude Heirbaan (Tielrode) 
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-  in Dendermondse Steenweg: tussen Steenweg Hulst-Lessen (Elversele) – 
Kettermuitstraat – Oude Heirbaan (Tielrode) en Tereken – Kapelstraat 

P.S. aan Tereken: GEEN PARKEERVERBOD tussen Dendermondse Steenweg – 
Kapelstraat en Prinses Josephine Charlottelaan (N70) – Koningin Astridlaan (N70) 

-  in Hertjen: tussen Koningin Astridlaan (N70) – Brugsken – Prins Boudewijnlaan (N70) 
en Hertenhof – Houten Schoen – Damstraat 

-  in Houten Schoen: tussen Hertenhof – Hertjen – Damstraat en Hoge Heerweg – 
Hoogkamerstraat – Eigenlostraat 

-  in Eigenlostraat: tussen Houten Schoen – Hoge Heerweg – Hoogkamerstraat. 
2.  Er geldt verbod van doorrij 

* op zondag 1 april 2018 van 7 uur tot 14 uur: 
-  op Parklaan: tussen rotonde Koningin Astridlaan (N70) – Prins Alexanderlaan (N16) – 

Koningin Astridlaan (N70) en Moerlandstraat 
-  op Parklaan: tussen Moerlandstraat en rotonde Koningin Astridlaan (N70) – Prins 

Alexanderlaan (N16) – Koningin Astridlaan (N70) 
*  op zondag 1 april 2018 van 6 uur tot 14 uur: 

-  op Parklaan: tussen Moerlandstraat en Grote Markt 
-  aan Grote Markt: tussen Parklaan – doorsteek aan Het Woord en Parkstraat – zone 

vóór stadhuis 
- in Parkstraat: tussen Grote Markt – zone vóór stadhuis en Onze-Lieve-Vrouwplein 
-  op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen Parkstraat en rotonde Hofstraat / Plezantstraat 
-  op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen rotonde Plezantstraat / Hofstraat en Onze-Lieve-

Vrouwstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Grote Markt 
- aan Grote Markt: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein 
-  op Parklaan: tussen Grote Markt en Moerlandstraat 

*  op zondag 1 april 2018 van 10 uur tot 12 uur: 
-  in Kettermuitstraat: vanaf N41 – Waasmunsterse Steenweg – Nieuwe Steenweg 

(Elversele), richting Hogenakkerstraat (Tielrode) – Oude Heirbaan (Tielrode) – 
Dendermondse Steenweg, tot Hogenakkerstraat (Tielrode) – Oude Heirbaan (Tielrode) 
– Dendermondse Steenweg 

- in Dendermondse Steenweg: vanaf Kettermuitstraat – Steenweg op Lessen (Elversele) 
– Oude Heirbaan (Tielrode), richting Tereken - Kapelstraat, tot Tereken – Kapelstraat 

-  aan Tereken: vanaf Dendermondse Steenweg – Kapelstraat, richting Koningin 
Astridlaan (N70) – Prinses Josephine Charlottelaan (N70), tot Koningin Astridlaan (N70) 
– Prinses Josephine Charlottelaan (N70) 

-  in Hertjen: vanaf Koningin Astridlaan – Brugsken – Prins Boudewijnlaan (N70), richting 
Hertenhof - Houten Schoen - Damstraat, tot Hertenhof – Houten Schoen - Damstraat 

-  in Houten Schoen: vanaf Hertenhof – Hertjen – Damstraat, richting Hoge Heerweg – 
Hoogkamerstraat – Koningin Astridlaan 

-  in Eigenlostraat: vanaf Houten Schoen – Hoge Heerweg – Hoogkamerstraat, richting 
Eigenlo (Temse) – Brandstraat, tot Eigenlo (Temse) – Brandstraat. 

 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerwet. 
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Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Wielertoeristen: fietstocht: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan mevrouw Marleen Van Cleemput tot het afpijlen van de fietstocht 
voor wielertoeristen op zaterdag 16 juni 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 14 juni 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 18 juni 2018 gebeuren, zoniet zal 

dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

-  de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

-  tijdens deze doortocht moeten de deelnemers zich houden aan het verkeersreglement; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt - Stationsplein - Stationsstraat 

- Ankerstraat - Nieuwstraat - Parkstraat - Kokkelbeekstraat - Hendrik Heymanplein - 
Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Verslag dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 14 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 
14 december 2017. 
 
 
 
 



 

17 

 

Bijzondere procedure: stadsbestuur: Grote Markt: kennisname openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het sluiten van het openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuwe rechtervleugel (stadswinkel, 
stadsarchief en kantoren), Grote Markt 1, Sint-Niklaas, en van het overmaken van de gevraagde 
stukken aan het Departement Omgeving. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Grote Markt 6, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Grote Markt 6, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Economie: aanvraag tot socio-economische vergunning: Aldi nv Erpe-Mere, Papenakkerstraat 
25: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag tot socio-economische vergunning voor de vestiging van een 
Aldi-filiaal met vestigingsplaats Papenakkerstraat 25 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de vraag tot socio-economische vergunning voor de vestiging van een 
Aldi-filiaal met vestigingsplaats Papenakkerstraat 25 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
dat het verlenen van deze vergunning geenszins uitspraak doet omtrent een toekomstige 
stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning voor deze handelsvestiging. 
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Beslissing in beroep: Maepo nv: Grote Markt: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen waarin de beslissing 
van de deputatie houdende het verlenen van een vergunning aan Maepo nv, Herpelstraat 4 te 
9688 Schorisse, tot het verbouwen van een horecaruimte naar garage, Grote Markt 44 te 9100 
Sint-Niklaas, sectie E nr. 2021 f, werd vernietigd. 
 
 
 
Muziekmaatschappijen: subsidie en beurtregeling 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met volgende beurtregeling voor de vaste opdrachten in 2018: 
-  voor de twee harmonieën van Sint-Niklaas centrum: 

-  donderdag 1 november: herdenkingsplechtigheid op parkbegraafplaats Tereken: 
Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst; 

-  zondag 11 november: herdenking van de Wapenstilstand: Koninklijke Harmonie De 
Kunstvrienden; 

-  voor de twee fanfares van de deelgemeenten: 
-  zondag 25 februari: carnavalsstoet Belsele: Konininklijke Fanfare Sinte-Cecilia-Belsele; 
-  zondag 7 oktober: statiekermis Nieuwkerken: Koninklijke Fanfare De Eendracht-

Nieuwkerken. 
 
Artikel 2 
een subsidie van 2.083 EUR toe te kennen aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden, de 
Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst, de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia-Belsele 
en de Koninklijke Fanfare De Eendracht-Nieuwkerken. 
 
Artikel 3 
de vergoeding voor de bijkomende opdrachten vast te stellen op 425 EUR. In dit bedrag zijn de 
kosten verbonden aan de twee consumpties per muzikant inbegrepen. Voor de manifestaties 
waarvoor het stadsbestuur enkel de consumpties betaalt, wordt één consumptie voor al de 
muzikanten gelijkgesteld met een vergoeding van 50 EUR. 
 
Artikel 4 
voor 2018 volgende bijkomende opdrachten toe te wijzen: 
-  opluistering herdenkingsplechtigheid oud-strijders op zondag 13 mei: Koninklijke 

Socialistische Harmonie De Toekomst; 
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-  opluistering nationale feestdag op zaterdag 21 juli: Koninklijke Socialistische Harmonie De 
Toekomst; 

-  opluistering Barbarafeest van de brandweer op zaterdag 1 december: Koninklijke Harmonie 
De Kunstvrienden. 

 
 
Artikel 5 
de bijkomende opdracht voor de opluistering van de optocht naar de verschillende monumen-
ten ter gelegenheid van de Vredefeesten, in 2018 op zondag 2 september, zoals vorige jaren toe 
te vertrouwen aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden. Aangezien dit een zware optocht 
is, wordt hiervoor een vergoeding van 1,5 opdracht toegekend, nl. 638 EUR. 
 
Artikel 6 
in 2018 aan de Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst een toelage van 50 EUR per 
muzikant toe te kennen voor de aankoop van nieuwe uniformen. 
 
 
 
Kermis Puivelde: financiële tussenkomst in het kermisprogramma van 12-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Albertsvrienden vzw, p/a Kruisstraat 14, 9111 Belsele, een tussenkomst van 12.000 EUR toe 
te kennen, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, voor de organisatie van Puivelde 
kermis 2018. Het tekort van 3.000 EUR wordt gecompenseerd binnen de budgetten van de 
kermissen. 
 
 
 
Katholieke Werken van Tereken vzw: Terekenfeesten: 19-08-2018 tot 25-08-2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Terekenfeesten door Katholieke Werken van Tereken vzw, p/a 
Prinses Josephine Charlottelaan 93, in feestzaal ‘Ons Huis’ van zondag 19 augustus 2018 tot 
zaterdag 25 augustus 2018, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Sini-beach vzw: beachvolleyhappening: 22-06-2018 tot 26-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de ‘Beachvolleyhappening’ door Sini-beach vzw, p/a 
Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, van vrijdag 22 juni 2018 tot dinsdag 26 juni 2018 op de 
Grote Markt te Sint-Niklaas en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid en een gelegenheidstapperij 

zonder sterke dranken; 
-  parkeerverbod te voorzien in de zones links en rechts van het stadhuis, waarbij enkel 

geparkeerd mag worden met kaart 'organisatie Beachvolley', 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Gouwhuis Karree: Afterparty Scoutatlon: 28-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Afterparty Scoutatlon’ door Gouwhuis Karree, p/a Kazernestraat 38, 
9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 28 april 2018 in Gouwhuis Karree, Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterk dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min i.p.v. 

100 dB(A)LAeq,60min en dit tot 3 uur i.p.v. tot 5 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Vrije Radio Belsele vzw: Zomerkermis Belsele: 06-06-2018 tot 12-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Zomerkermis Belsele’ door Vrije Radio Belsele, p/a 
Ringovenlaan 36, 2845 Niel, van woensdag 6 juni 2018 tot dinsdag 12 juni 2018 in Belseledorp 
en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
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-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min op vrijdag 8 juni 2018 tussen 19 uur en 24 uur en op zondag 10 juni 
2018 tussen 15.30 uur en 24 uur; 

- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
100 dB(A)LAeq,60min op zaterdag 9 juni 2018 tussen 21.30 uur en 3 uur i.p.v. tot 4 uur zoals 
oorspronkelijk werd aangevraagd; 

-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in Belseledorp zoals aangegeven op het 
situeringsplan in bijlage, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Ilse Dullaert: Zidde gij oek van Sinnekloas?: 19-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Zidde gij oek van Sinnekloas’ door Ilse Dullaert op zaterdag 19 mei 
2018 op het scoutsterrein van Tereken Sint-Jozef, Tereken 33b te Sint-Niklaas: 
-  geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen (de organisatie diende een dossier in om in 

aanmerking komen voor een subsidie voor evenementen); 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
De Statievrienden: wijkbarbecue: 30-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een wijkbarbecue door De Statievrienden, p/a 
Heihoekstraat 20, 9100 Nieuwkerken, op zaterdag 30 juni 2018 op het Schuttershof te 
Nieuwkerken en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  parkeerverbod te voorzien op het Schuttershof ter hoogte van huisnummer 8 tot 22 op 

30 juni en 1 juli 2018; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Catering Noor Food Gifts and More: Ramadan Bazaar ladies only: 12-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Ramadan Bazaar ladies only’ door Catering Noor Foods Gifts and more, 
p/a Bloemenfonteinstraat 9F, 2300 Turnhout, op zaterdag 12 mei 2018 in ’t Bau-huis, 
Slachthuisstraat 60 te Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een 
eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Willem De Klerck, schepen verlaat de zitting 
 
Jin Sint-Niklaas: Scoutatlon: 28-04-2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Scoutatlon door Jin Sint-Niklaas, p/a Vijfstraten 39B, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 28 april 2018 in provinciaal recreatiedomein De Ster, Lange Rekstraat 30, 
9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
Willem De Klerck, schepen betreedt de zitting 
 
 
Collectiebeleid: aankoop schilderijen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het drieluik 'Guantanamo' aan te kopen bij de kunstenaar André Heye, Koebrugstraat 21, 9190 
Stekene, voor een bedrag van 4.500 EUR. 
 
Artikel 2 
een lot kunstwerken vervaardigd door Nicolas Lahaye aan te kopen bij Rik Bosteels, Onze-Lieve-
Vrouwplein 4, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 3.200 EUR. 
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Collectiebeleid: afstotingsbeleid: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de procedure 'afstotingsbeleid' die door het stedelijk museum is opgesteld 
en in de toekomst zal gevolgd worden bij het afstoten van museumobjecten. 
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor Modelspoorclub Het Spoor: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een MobExpo 2018 door Modelspoorclub Het Spoor op 21 en 22 april 
2018 in 't Bau-huis een tegemoetkoming in de huur te verlenen van 25 %, zijnde 1.331 EUR. De 
tussenkomst wordt uitbetaald na de activiteit. 
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor de Sint-Niklase Kanarie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een siervogeltentoonstelling door de Algemene Ornithologische Bond 
van België in samenwerking met De Sint-Niklase Kanarie van 12 tot en met 17 december 2018 
in 't Bau-huis een tegemoetkoming in de huur te verlenen van 25 %, zijnde 2.420 EUR. De 
tussenkomst wordt uitbetaald aan De Sint-Niklase Kanarie. 
 
 
 
Organisatie buitenspeeldag 2018: praktische uitwerking: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven om specifieke activiteiten te organiseren op het openbaar domein, met name 
in het Romain De Vidtspark, op de Castrohof, op het Sint-Nicolaasplein en op de Grote Markt. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan om speelstraten te organiseren in de Destelwijk, Rolliersstraat, Gyselstraat, 
Beenaertwijk en Gladiolenstraat. 
 
Artikel 3 
de deelnemers te laten verzekeren door de stad. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: lezingen op 20 en 28 maart 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de twee lezingen op 20 en 28 maart 2018 in het auditorium Greta Weyn van de stedelijke 
academie voor schone kunsten, respectievelijk door Rob Van der Elsen en Dries Depoorter, goed 
te keuren. 
 
 
 
Bezoeken assistentiewoningen grondgebied Sint-Niklaas: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de organisatie van ontmoetingsmomenten in de assistentiewoningen in 
Sint-Niklaas vanaf maart 2018. 
 
 
 
Samenwerking met Poolstok in kader van de selecties voor moeilijk in te vullen functies: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen om via Poolstok op zoek te gaan naar kandidaten voor moeilijk in te 
vullen functies. 
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Markttekening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor de realisatie van een markttekening als start van de wervingscampagne voor 
de publieksprijs fietsstad 2018 te gunnen aan de firma Luckytree, Isidoor de Vosstraat 98, 9040 
Gent, voor het bedrag van 4.428,60 EUR, inclusief btw. De tekening wordt aangebracht naar 
aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 1 april 2018. 
 
 
 
Concept videoclip ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
het concept voor de videoclip ‘Zo is Sint-Niklaas’ goed te keuren. 
 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 maart 2018: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Filip Herman, Ali Salhi en 
Frans Wymeersch voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 23 maart 2018, van de leden van 
het college die deze punten zullen behandelen en van de diensten die een antwoordnota zullen 
opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
 
Diensten: aanstellen ontwerper voor rioproject Molenwijk: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/010so en de raming voor de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor 
rioproject Molenwijk', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 75.000 EUR, excl. btw. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer 2018142664 – ramingnummer 
2018143256. 
 
 
 
Diensten: ICT: omschakelen van de remote sites naar Proximus Explore: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het koppelen van de overblijvende remote sites te gunnen aan de firma Proximus nv, Koning 
Albert II-laan 27, 1030 Brussel, BE 0202 239 951. 
Het betreft 11 sites voor het stadsbestuur en 3 sites voor het OCMW, tegen een setupkost van 
137,50 EUR (exclusief btw) en een maandelijkse kost van 124,13 EUR (exclusief btw) per site. 
De totaalkost over 5 jaar bedraagt zo 87.990,50 EUR + 18.478,01 EUR (21 % btw) = 
106.468,51 EUR voor het stadsbestuur en 22.755,90 EUR + 4.778,74 EUR (21 % btw) = 
27.534,64 EUR voor het OCMW, of 128.494,98 EUR (inclusief btw) in totaal. 
 
Artikel 2 
het OCMW op de hoogte te brengen van zijn beslissing. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor verbeteringswerken aan diverse wegels: wegel Grote Baan 83-
105 en dreef Vos Reinaert: herstel onverharde weg: goedkeuring deelopdracht 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan: 
-  de weg ter hoogte van Grote Baan 83-105 nu reeds te herstellen met steenslag voor het 

bedrag van 8.500 EUR, btw verlegd; 
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-  de weg ter hoogte van Grote Baan 83-105 in de toekomst te asfalteren voor het bedrag van 
15.000 EUR, btw verlegd, en de bouwaanvraag op te starten; 

-  de dreef naar de Vos Reinaert te herstellen met steenslag, voor het bedrag van 5.800 EUR, 
btw verlegd. 

 
Artikel 2 
de verbeteringswerken met steenslag in beide wegels te laten uitvoeren door de firma 
Greenroad, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen, in het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor verbeteringswerken aan diverse wegels'. 
 
 
 
Werken: sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage oefenterreinen jeugd: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2018, 
opgesteld door de dienst projecten openbaar domein. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage oefenterreinen jeugd' te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Hebbelinck Filip, 
Hillarestraat 47 te 9160 Lokeren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
53.404,60 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 3 
de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2018/002aa. 
 
Artikel 4 
de uitgave te verrekenen op het actienummer 2018150134, ramingnummer 2018150448. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen 
of herstellen van diverse straten 2018: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten 2018 in het kader van het raamcon-
tract voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen te laten uitvoeren door 
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E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 
318.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Leveringen: speeltoestellen Clementwijk en Edmond Meertplein: goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-019/OVA/speeltoestellen/SVB-RDW en de raming voor de opdracht 
'Speeltoestellen Clementwijk en Edmond Meertplein', opgesteld door de dienst overheids-
opdrachten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve 
raming bedraagt 55.000 EUR (btw incl.). 
 
 
 
Diensten: beleidsondersteuning: aanstellen dienstverlener voor de voorbereiding van 
workshops en leadfacilitatie in het kader van 'slimme stad': wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (17.000 EUR + 3.570 EUR (21 % btw) = 20.570 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het aanstellen van een dienstverlener voor de voorbereiding van workshops 
en de leadfacilitatie in het kader van 'slimme stad'. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 

vertegenwoordiger team beleidsondersteuning; 
vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 
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Leveringen: dienst beheer openbaar domein: vervangen zitmaaier met cabine: nieuwe 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-060/OVA/zitmaaier cabine/TV-LH-CQ van 15 maart 2018 en de raming 
voor de opdracht 'Leveren zitmaaier met cabine', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten 
en administratie goed te keuren en de lastvoorwaarden vast te stellen zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
24.793,39 EUR + 5.206,61 EUR (21 % btw) = 30.000 EUR waardoor de opdracht gegund kan 
worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst beheer openbaar domein 
en het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
 
 
 
Diensten: ICT: opmaak IT roadmap 2020 (luik infrastructuur): gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitwerken van een concrete roadmap te gunnen aan de firma Real Dolmen, A. Vaucamps-
laan 42, 1654 Huizingen, BE 0429.037.235, tegen een totaalbedrag van 15.501,28 EUR + 
3.255,27 EUR (21 % btw) = 18.756,55 EUR en op basis van de voorwaarden van het 
raamcontract van de stad Brugge. De studie is ingeschat op 17 dagen. 
De afdeling ICT wenst deze deels te bekostigen door gebruik te maken van een bestaand 
servicecontract (collegezitting van 10 april 2017) waar nog een bedrag openstaat van 
6.888 EUR (exclusief btw). Dit leidt tot een restbedrag van 8.613,28 EUR + 1.808,79 EUR (21 % 
btw) = 10.422,07 EUR. 
 
Artikel 2 
de (ICT-diensten van de) gemeenten Beveren en Lokeren te informeren over deze gunning in 
het kader van de wens tot een nauwere samenwerking en het streven naar een uniforme IT-
infrastructuur. 
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Diensten: plannen en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor opmaak van plan-MER en rup 
AZ Nikolaas: uitbreiding opdracht: principe en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden, de indicatieve raming (24.040,20 EUR + 5.048,44 EUR (21 % btw) = 
29.088,64 EUR) en de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekend-
making, vast te stellen voor de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot de opmaak van 
een plan-MER, een ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorende onteigeningsplan voor de 
herlokalisatie van AZ Nikolaas. 
 
Artikel 2 
gelet op het ingediende voorstel en gelet op het feit dat het bedrag van de initiële opdracht 
niet wordt overschreden met meer dan 50 %, de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot 
de opmaak van een plan-MER, een ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorende onteigenings-
plan voor de herlokalisatie van AZ Nikolaas te gunnen aan de firma Antea Group nv, Roderveld-
laan 1 te 2600 Berchem, namelijk de firma waaraan de originele opdracht werd gegund, tegen 
een bedrag van 24.040,20 EUR + 5.048,44 EUR (21 % btw) = 29.088,64 EUR. 
 
 
 
Diensten: techniekhuis (fase 2): renovatie techniekhuis fase 2: bijkomend ereloon voor fase 3: 
gunning en betaalbaarstelling schijf schetsontwerp 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ontwerpopdracht van fase 3 van de renovatie van het techniekhuis, gaande van schetsont-
werp tot aanbesteding, te gunnen aan Low Architecten bvba, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 
Antwerpen. Pas bij gunning van het voorwaardelijk lot, zal ook het resterend ereloon (vanaf 
aanbesteding, over uitvoering tot definitieve oplevering) toegewezen worden. 
 
Artikel 2 
de eerste schijf van 5 % voor het schetsontwerp, zijnde 9.094,48 EUR, excl. btw, reeds betaal-
baar te stellen te gunste van de ontwerper. 
 
 
 
Aankoop herbruikbare tassen voor de marktactie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor een bedrag van 3.170,20 EUR 2.000 herbruikbare tassen aan te kopen bij de firma ACP, 
Richard Caluwaertsstraat 11, 2880 Bornem, voor de marktactie op 5 juli 2018. 
 
 
 
Deelname aan Realty Beurs op 16 en 17 mei 2018 in Tour & Taxis Brussel: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
deel te nemen aan de Realty beurs 2018 op 16 en 17 mei 2018 in Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 
1000 Brussel. 
 
 
 
Fietsbeleid: overkapping fietsenstalling achterzijde van het station Sint-Niklaas: principiële 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principiële goedkeuring te hechten aan de overkapping van de fietsenstalling langsheen de 
achterzijde van het station, en deze opdracht uit te besteden. 
 
 
 
Wijkcirculatie: voorleggen krijtlijnen toegangsreglement voor autoluwe zones aan bewoners/ 
handelaars van de betrokken straten: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principiële goedkeuring te hechten aan het voorleggen van de krijtlijnen van het toegangs-
reglement voor de autoluwe zones aan de handelaars/bewoners van de Collegestraat en 
Kroonmolenstraat. 
 
 
 
Visienota Baanwinkels N70: antwoorden provincie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de antwoorden geformuleerd door de provincie Oost-Vlaanderen op de 
bijkomende vragen/opmerkingen van het college van burgemeester en schepenen in verband 
met de visienota Baanwinkels N70. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - wijzigen voorwaarden: Wase 
Modelhelicopterclub vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Wase Modelhelicopterclub vzw, Fortenstraat 95, 9250 Waasmunster, voor het 
wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden van een vergund terrein voor modelhelicopters 
aan Bergstraat zn, 9111 Belsele, gedeeltelijk toe te staan. 
 
Artikel 2 
volgende bijzondere voorwaarde: 

Er mag enkel gevlogen worden op zon- en feestdagen van 13 uur tot 19 uur en op woensdagen 
zaterdagnamiddagen van 13 uur tot 18 uur, boven het vergund perceel 937B, voor zover dit géén 
verboden zones zijn volgens omzendbrief 'GDF-01 modelluchtvaartuigen' 

In april, mei en juni mag er niet gevlogen worden met modelhelicopters met ontploffingsmotor. 
te vervangen door: 

Voor toestellen met verbrandingsmotor: 
o Er mag enkel gevlogen worden op zon- en feestdagen van 13 uur tot 19 uur en op woensdag- en 
zaterdagnamiddagen van 13 uur tot 18 uur, boven het vergund perceel 937B, voor zover dit géén 
verboden zones zijn volgens omzendbrief 'GDF-01 modelluchtvaartuigen'. 
o In april, mei en juni mag er niet gevlogen worden. 

Voor elektrische toestellen: 
o Buiten de maanden april, mei en juni mag er alle dagen worden gevlogen van 13 uur tot 22 uur, 
boven het vergund perceel 937B, voor zover dit géén verboden zones zijn volgens omzendbrief 'GDF-
01 modelluchtvaartuigen'. 
o In april, mei en juni mag er enkel gevlogen worden op zon- en feestdagen van 13 uur tot 19 uur en 
op woensdag- en zaterdagnamiddagen van 13 uur tot 18 uur, boven het vergund perceel 937B, voor 
zover dit géén verboden zones zijn volgens omzendbrief 'GDF-01 modelluchtvaartuigen'. 
 
 
 
Eigen machtiging: Mastastruct: Nieuwkerkenstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de aanvraag van Mastastruct, Aven Ackers 20 te 9130 Verrebroek, tot het aanleggen van een 
verharding (reg.), Nieuwkerkenstraat 35 te Nieuwkerken, sectie B nrs. 371/02 g, 371 k, te 
weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Principiële vraag: Canto Europe bvba: De Meulenaerstraat/Houten Schoen: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het overleg tussen het team vergunnen en Canto Europe bvba met 
betrekking tot de percelen met kadastrale gegevens 2de AFD, Sectie C, nrs. 645R, 645P en 645Y 
en een principieel akkoord te verlenen voor het ontwikkelen van de percelen onder boven-
genoemde voorwaarden. 
 
 
 
Eigen machtiging: Verdicon: Dries: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Verdicon, Ankerstraat 104 bus 2 te 9100 
Sint-Niklaas, tot het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte, na het slopen van 
de bestaande bebouwing, Dries 27 te Sinaai, sectie B nr. 25 c, op basis van het verslag van de 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Eigen machtiging: Arga bvba: Prinses Josephine Charlottelaan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Arga bvba, Mandenmakerstraat 6 te 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van 
publiciteit, Prinses Josephine Charlottelaan 106 te Sint-Niklaas, sectie D nr. 682 e, e², f, s, te 
weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
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Beslissing in beroep: Medizi: Parklaan: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het besluit van de deputatie houdende inwilliging van het beroep dat 
Medizi instelde tegen het weigeringsbesluit tot het plaatsen van publiciteit aan Parklaan 90B te 
Sint-Niklaas, sectie D, 1190L3. 
 
Artikel 2 
als vergunningverlenend bestuur geen procedure tot nietigverklaring bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen in te stellen. 
 
 
 
Kermis Nieuwkerken: datum kermis Nieuwkerken 2019 en omschrijving datumbepaling: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat de septemberkermisweek in Nieuwkerken steeds plaatsvindt de tweede zondag van 
september tot en met de derde zondag. 
 
Artikel 2 
dat in 2019 en wanneer de septemberkermis in Nieuwkerken samenvalt met de Vredefeesten de 
kermis en de georganiseerde randanimatie van de stad kunnen geprogrammeerd worden in het 
eerste weekend van de kermis. De wielerwedstrijden kunnen plaatsvinden tijdens het tweede 
weekend van de kermis. 
 
 
 
Programma en raming Vredefeesten en Villa Pace 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het start- en einduur van de afwijking op de geluidsnormen voor Villa Pace, podium 
Krankenhaus in het Romain De Vidtspark, vast te leggen op respectievelijk 18 uur en 1.30 uur. 
 
Artikel 2 
het programma van de Vredefeesten en Villa Pace 2018 goed te keuren. De Vredefeesten vinden 
in 2018 plaats van 31 augustus tot en met 2 september. 
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Aanvraag projectsubsidie voor de preventie van en de omgang met polarisering op school 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van een projectsubsidie voor de preventie van en de omgang 
met polarisering op school bij het Departement Onderwijs. 
 
 
 
Buitenschoolse opvang: omzetting jongerenbonus naar reguliere subsidies: behoud van 
contingent voormalige medewerkers Generatiepact: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen om de voormalige jongerenbonussubsidies die werden omgezet naar 
reguliere subsidies aan te wenden als personeelsbudget voor de vervanging van de voormalige 
twee medewerkers Generatiepact en hiervoor vanaf april 2018 twee deeltijds medewerkers 
schoonmaak aan te werven die naast de huidige medewerkers schoonmaak worden ingezet 
specifiek op de locaties van buitenschoolse groepsopvang. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen om de voormalige jongerenbonussubsidies die werden omgezet naar 
reguliere subsidies aan te wenden voor de aanwerving van een voltijds klusjesman ter vervan-
ging van de huidige medewerker Generatiepact die als klusjesman wordt ingezet en een andere 
medewerker Generatiepact die logistieke taken op zich neemt, en dit op het moment dat deze 
medewerkers uit dienst gaan of ten laatste op 1 januari 2019, wanneer de contracten vervallen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16.15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


