
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
16 april 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 Carl Hanssens, schepen; de heer Willem De Klerck, schepen; 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de besloten zitting om 13.30 uur  
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
opstellen van een terras: toelating Pur Sentiment 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Pur Sentiment Comm.V, Dokter Verdurmenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, 
tot het opstellen van een terras ter hoogte van de zaak op hetzelfde adres, onder de volgende 
voorwaarden: 

 de toelating wordt verleend voor de duur van drie zomer- en winterterrasseizoenen; 
 het terras, met een maximale oppervlakte van (14 m x 2 m =) 28 m² moet geplaatst worden 
op de parkeerstrook ter hoogte van het pand; 

 het terras moet om veiligheidsredenen voorzien zijn van een vaste afscheiding tussen het 
terras en de kant van de rijbaan; het is aangewezen daarvoor een houten vloer te plaatsen 
waaraan deze afscheiding kan bevestigd worden; het voorstel zoals door de aanvrager 
ingediend, voldoet aan deze voorwaarde; 

 de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de rust en orde op het terras; dit betekent o.a. 
dat er geen muziek op het terras mag gemaakt worden (geen luidsprekers); 

 de bepalingen van het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar 
domein, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, moeten strikt worden 
nageleefd; 

 het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Beweging.net Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Beweging.net Sint-Niklaas om op 10 mei 2018 een 
partytent, grime- en ballongasstand op te stellen op de hoek Stationsstraat/Grote Markt en 
postkaarten en ballons uit te delen aan de partytent, aan de luifels en aan Het Woord, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: bijkomende toelating aan N-VA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan N-VA Sint-Niklaas om in het kader van 'N-VA toert' met een 
tent, tafels, 
stoelen en een fiets een standplaats in te nemen op zaterdag 28 april 2018 in de 
Gorinchemstraat te Sint-Niklaas voor het houden van een kort spreekmoment, op voorwaarde 
dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan IPC nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan IPC nv, Molenheide 1, 2110 Wijnegem, om op 23 en 26 mei 2018 in 
het stadscentrum flyers en pakjes zakdoekjes uit te delen om reclame te maken voor de opening 
van (Carrefour)New Market, August De Boeckstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het 
advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein voor een bedrag van 200 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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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 250 tot en met 288 van het dienstjaar 2018. 
- facturen: van 250 tot en met 280 van het dienstjaar 2018. 
- vastgestelde rechten: van 132 tot en met 280 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
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. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 9 april 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 
9 april 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Rondetafelgesprekken autoluwe zone Collegestraat en Kroonmolenstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
rondetafelgesprekken te organiseren om de invoering van een autoluwe zone in de College-
straat en de Kroonmolenstraat praktisch af te toetsen bij de bewoners, op maandag 7 mei 2018 
om 19.30 uur in het stadhuis. 
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Voorstelling wijkploeg Priesteragiewijk/Elisabethwijk: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de bewonersvergadering over de gebiedsgerichte werking in de 
Priesteragiewijk/Elisabethwijk op woensdag 23 mei 2018 om 14 uur in zaal Familia. 
 
 
 
Promotie Lentemarkt en Lekker Lokaal: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een persmoment voor de Lentemarkt en het nieuwe 
initiatief Lekker Lokaal op dinsdag 15 mei 2018 om 14 uur in het flexkabinet en met een 
persmoment naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe brochure Lekker Lokaal op 
zondag 20 mei 2018 om 11 uur aan de infotent toerisme op de Lentemarkt. Op beide tijdstippen 
kan een bode worden ingezet voor het schenken van een drankje aan de genodigden. 
 
 
 
Deelname vakantiebeurs Antwerpen 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de deelname aan het vakantiesalon Antwerpen van 24 tot en met 
27 januari 2019. Daartoe wordt een bedrag van 2.278,43 EUR, btw inclusief, betaald aan 
Conceptum Exhibitions nv, Brusselsesteenweg 539 te 3090 Overijse. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de inzet van leerlingen van het zesde jaar toerisme van de Onze-Lieve-
Vrouw Presentatie, mits akkoord van de onderwijsinstelling en mits begeleiding door ten minste 
één lid van het team toerisme. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de opbouw, permanentie en afbouw van de toeristische infostand door het 
personeel van het team toerisme en het verzorgen van het vervoer van het beurs- en standma-
teriaal door het team transport. 
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Deelname vakantiebeurs Brussel 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de deelname door het team toerisme aan het vakantiesalon te Brussel van 
7 tot en met 10 februari 2019, mits betaling van het standgeld van 2.401,85 EUR, btw inclusief, 
aan Fisa Operations nv, Atomiumplein 1, BP 505 te 1020 Brussel. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de inzet van leerlingen van het zesde jaar toerisme van de Onze-Lieve-
Vrouw Presentatie, mits akkoord van de onderwijsinstelling en mits begeleiding door ten minste 
één lid van het team toerisme. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de opbouw, permanentie en afbouw van de toeristische infostand door het 
personeel van het team toerisme en het verzorgen van het vervoer van het beurs- en standma-
teriaal door het team transport. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, Eandis, 
Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange Nieuwstraat 106 te 2000 Antwerpen, 
Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, en Telenet bvba, Liersesteenweg 4 te 
2800 Mechelen, tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de 
lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad - verrekening 15: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 15: sanitaire toebehoren van de opdracht 'Renovatie 
kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in min van 1.952,58 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Uilenstraat, Rode Aardestraat en deel Meesterstraat: goedkeuring vorde-
ringsstaat 16 (OH3) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 16 (OH3) van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 
te 2627 Schelle, voor de opdracht 'Rioproject Uilenstraat, Rode Aardestraat en deel Meester-
straat' voor een bedrag van 658,66 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken 
van 943.340,34 EUR, btw verlegd. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door VMM, 
A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2 - meerwerken: aanleggen plantvakken met beukenhaag 
Vleeshouwersstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: aanleggen plantenvakken met beukenhaag 
Vleeshouwersstraat, van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag in 
meer van 1.894 EUR, btw verlegd, en deze te laten uitvoeren door Van Den Berghe nv, Aven 
Ackers 7 te 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Werken: sportcentrum De Witte Molen: vernieuwen sportvloer in hal 2: definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Sportcentrum De Witte Molen: vernieuwen sportvloer in hal 2' definitief op te 
leveren. 
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Artikel 2 
de tweede helft van borgtocht nr. 2016.06.21.006 (Deposito- & consignatiekas) van 2.940 EUR 
vrij te geven ten gunste van G.A.W., Noorderlaan 24 te 2970 Schilde. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerk: verbeteringswerken tussenstrook 
fietspad Marktstraat: plaatsen geleidehekwerk met haag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het meerwerk: verbeteringswerken tussenstrook fietspad Markt-
straat: plaatsen geleidehekwerk met haag in het kader van de opdracht 'collector Ossenhoek 
(via Aquafin)' voor het totaalbedrag in meer van 12.105,08 EUR, btw verlegd, en deze werken te 
laten uitvoeren door de aannemer Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor boomverzorging, bomenonderzoek, snoeiwerken en 
vellingen: perceel 5 - deelopdracht 3 en perceel 4 - deelopdracht 2: vastlegging kredieten: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kredieten vast te leggen voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor boomverzorging, 
bomenonderzoek, snoeiwerken en vellingen: perceel 5 - deelopdracht 3 en perceel 4 - 
deelopdracht 2' voor de respectievelijke bedragen van 1.000 EUR, btw verlegd en 3.266 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: renovatie kantoren stadswerkplaatsen fase 1a: aanstellen veiligheidscoördinator: 
betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'renovatie kantoren stadswerkplaatsen fase 1a: 
aanstellen veiligheidscoördinator' goed te keuren en het bedrag van 4.113,41 EUR, incl. btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van V.E.T.O & Partners, Houtemstraat 25, 9860 Oosterzele. 
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Diensten: rioproject Heimolenstraat: aanstelling veiligheidscoördinator: betaalbaarstelling 
factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur in het kader van de opdracht 'Rioproject Heimolenstraat: aanstelling 
veiligheidscoördinator' goed te keuren en het bedrag van 9.944,16 EUR, incl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van V.E.T.O. & Partners, Houtemstraat 25 te 9860 Oosterzele. 
 
Artikel 2 
voor de werken ten laste van Aquafin, het aandeel in de veiligheidscoördinatie, zijnde 
4.458,72 EUR, incl. btw, terug te vorderen van Aquafin. 
 
 
 
Diensten: ICT: burgerloket Vlaanderen: koppeling MAGDA en DOSIS (PoC): gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het bouwen van een proof of concept voor het burgerloket. 
 
Artikel 2 
het opzetten van een interface met het MAGDA-platform en het opzetten van een proof of 
concept betreffende de webservicekoppeling met DOSIS (Dossier Status Informatie Systeem) te 
gunnen aan de firma Omninet Technologies nv, Vaartdijk 3 (bus 501) 3018 Leuven, BE 0879 481 
380, voor een totaalbedrag van 21.060 EUR + 4.422,60 EUR (21 % btw) = 25.482,60 EUR. 
 
 
 
Kernversterkende premie: renovatiepremie en starterspremie Regentieplein 1 bus 1: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een 
renovatiepremie toe te kennen van max. 10.000 EUR aan Scrapyard bvba, vertegenwoordigd 
door de heer Jo Van Bockstal, Spoorweglaan 12, 9100 Sint-Niklaas, voor het renoveren van de 
horecazaak Marcel in het focusgebied, met name Regentieplein 1 bus 1 in Sint-Niklaas. 
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Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende een starterspremie toe te kennen van 
3.450 EUR aan Scrapyard bvba, vertegenwoordigd door de heer Jo Van Bockstal, Spoorweglaan 
12, 9100 Sint-Niklaas, voor het starten van de horecazaak Marcel in het focusgebied, met name 
Regentieplein 1 bus 1 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 54: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 7 maart 2018 tot en met 
26 maart 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het afschaffen van waterloop 54, gelegen 
ter hoogte van Hofstraat te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 78: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 7 maart 2018 tot en met 
26 maart 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het deklasseren van een deel van water-
loop 78, gelegen ter hoogte van Grote Heimelinkstraat te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 88: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 7 maart 2018 tot en met 
26 maart 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
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Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het afschaffen van waterloop 88, gelegen 
ter hoogte van Kleine Breedstraat en Prins Boudewijnlaan te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Westerlaan 12, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Westerlaan 12, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Westerstraat 31, 9100 Sint-
Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Westerstraat 31, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - De Backer Pierre: verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Pierre De Backer, Bosstraat 35, 9111 Belsele, tot het verder exploiteren 
van een manege, gelegen aan Bosstraat 35+, 9111 Belsele, vergunning te weigeren voor de 
grondwaterwinning met een debiet van 750 m³/jaar. 
 
Artikel 2 
voor de aanvraag van Pierre De Backer, Bosstraat 35, 9111 Belsele, voor het verder exploiteren 
van een manege, gelegen aan Bosstraat 35+, 9111 Belsele, vergunning te verlenen voor een 
grondwaterwinning met een debiet van 720 m³/jaar en de overige aangevraagde activiteiten, 
voor een onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere 
voorwaarden en aandachtspunten. 
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Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 1 - mededeling kleine verandering: 
beslissing deputatie: Sports and Leisure Group nv: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen d.d. 29 maart 2018 
houdende het verlenen van een akteneming geldend als vergunning aan stadsbestuur Sint-
Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het veranderen van een gemeentelijke werkplaats, 
gelegen aan Industriepark-Noord 4-6, 9100 Sint-Niklaas. De vergunning wordt verleend voor 
een termijn tot het einde van de lopende vergunning, nl. 10 juni 2035, mits voldaan wordt aan 
de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. 
 
 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale installatiepremie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale installatiepremie van 1.000 EUR per woning of in totaal 2.000 EUR betaalbaar te stellen 
op rekening BE86 0910 1250 5450 en dit voor de woningen: 

Regentiestraat 78 b2, 9100 Sint-Niklaas; 
Vinkenlaan 5 b3, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
Eigen machtiging: Durme vzw: Liniedreef: vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Durme vzw, Molsbergenstraat 1 te 9160 Lokeren, tot 
het overwelven van een gracht, bouwen van een kijktoren en vellen van bomen, Liniedreef te 
Sinaai, sectie D nrs. 243 b, 243/3, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevings-
ambtenaar. 
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Bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijkingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Aldi, 
Keerstraat 4 te 9420 Erpe-Mere, tot het uitbreiden van een handelszaak en verbouwen van de 
gevel, Plezantstraat 268/270 te Sint-Niklaas, sectie A nr. 937 d4, f4 op basis van het verslag van 
de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Monikids nv, Heidebaan 41 te 9100 Sint-Niklaas, tot 
het plaatsen van een watertank, Heidebaan 45 te Sint-Niklaas, sectie B nr. 1055 b, op basis van 
het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
 
 
 
Bijzondere procedure: OCMW: Bokkenhof: advies college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van het OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas, tot 
het bouwen van 15 assistentiewoningen, Bokkenhof te Sint-Niklaas, sectie D nr. 823 l, en een 
voorwaardelijk gunstig advies te verlenen, in het kader van een bijzondere procedure, op basis 
van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Op basis van het 
aanvullend advies van de dienst projecten openbaar domein moet er op het terrein geen 
infiltratievoorziening geplaatst worden op voorwaarde dat RWA aangesloten wordt op de 
buffering (wadi's) van het naastliggende Gerdapark. Er is bij het ontwerp van het Gerdapark 
immers rekening gehouden met de buffering voor voorliggend project. 
 
 
 
Scouts 'd Olmen: openluchtcinema: 19 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van de openluchtcinema op zaterdag 19 mei 2018 op de terreinen van 
scouts d'Olmen, Iepenstraat 78c, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan scouts d'Olmen 
voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Nieuwstraat: buurtfeest: 3 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurfeest door Buurtcomité Nieuwstraat, p/a 
Nieuwstraat 46, 9100 Sint-Niklaas in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 35 tot 
huisnummer 46 op zondag 3 juni 2018, en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  parkeer- en verbod van doorrij te voorzien in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 35 

tot huisnummer 46; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Knaptandstraat: Knaptandfeesten: 28 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Knaptandfeesten door Buurtcomité Knaptandstraat, 
p/a Knaptandstraat 151, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 28 juli 2018 in de Knaptandstraat 
tussen de Blokmakerstraat en de Sint-Antoniusstraat en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- toelating te verlenen voor voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeer- en verbod van doorrij te voorzien in de Knaptandstraat van huisnummer 137 tot 

huisnummer 193, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Feestcomité Sint-Rochushof: lentefeest: 02 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een lentefeest door Feestcomité Sint-Rochushof, p/a 
Sint-Rochushof 21, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 2 juni 2018 op het Sint-Rochusplein te Sint-
Niklaas en hiervoor: 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
- 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. 
 
 
 
Ontvangst 'S-Plus' op zaterdag 13 april 2019 naar aanleiding van 75-jarig bestaan: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
'S-Plus', afdeling Sint-Niklaas, p/a Heidebloemstraat 119 A, 9100 Sint-Niklaas te ontvangen in 
het stadhuis op zaterdag 13 april 2019 om 15 uur, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van 
de vereniging. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen en de bevoegde schepen 
om een toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
na afloop een receptie aan te bieden. 
 
 
 
Organisatie vaderlandse herdenkingsplechtigheden op zondag 13 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende vaderlandslievende herdenkingsplechtigheden gegroepeerd te laten plaatsvinden op 
zondag 13 mei 2018: 
-  de reeds gezamenlijk georganiseerde plechtigheid van de plaatselijke afdelingen van het 

Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Albert I en het Koninklijk Verbond der 
Veteranen van Koning Leopold III; 
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-  de bloemenhulde van de plaatselijke afdeling van het Nationaal Verbond der Weggevoerden 
en Werkweigeraars ter herdenking van de bevrijding uit de kampen; 

-  de plechtigheid ter nagedachtenis van de inwoners van Breda; 
-  de plechtigheid ter herdenking van de burgerlijke oorlogsslachtoffers, 
en hieraan zijn medewerking te verlenen. 
 
Artikel 2 
bloemen neer te leggen aan de verschillende monumenten en de kosten voor de organisatie 
van deze plechtigheden op zich te nemen, zijnde 425 EUR voor de harmonie, 900 EUR voor de 
busmaatschappij, 560 EUR voor de bloemen, 250 EUR voor de fotograaf en 200 EUR voor de 
belegde sandwiches. 
 
Artikel 3 
de aanwezigen na afloop van de academische zitting in het stadhuis een drankje en belegde 
sandwiches aan te bieden. 
 
 
 
Aanbieden drink naar aanleiding van 75-jarig bestaan van Koninklijk Feest- en Sportcomité 
Molenhoek Sinaai op zaterdag 21 juli 2018 om 19 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
glazen en drank ter beschikking te stellen van het Koninklijk Feest- en Sportcomité Molenhoek 
Sinaai op zaterdag 21 juli 2018 naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de vereniging. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen en schepen Van Peteghem 
om een toespraak te houden op zaterdag 21 juli 2018 om 19 uur, waarbij de verzilverde schotel 
en de medailles overhandigd zullen worden. 
 
 
 
Ontvangst Amedee Verbruggenkring Nieuwkerken naar aanleiding van 50-jarig bestaan op 
vrijdag 15 juni 2018 om 19 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de Amedee Verbruggenkring, p/a Slagmolenstraat 48, 9100 Nieuwkerken, te ontvangen in het 
oud-gemeentehuis Ten Bos, op vrijdag 15 juni 2018 om 19 uur, naar aanleiding van het 50-jarig 
bestaan van de vereniging. 
 



 

16 

 

Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen en schepen Charlier om 
een toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
aan de aanwezigen een drink aan te bieden. 
 
 
 
Academische zitting 'Wase Vriendenkring Para-Commando' op 15 december 2018 om 14 uur, 
naar aanleiding van 50-jarig bestaan van de vereniging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de trouwzaal ter beschikking te stellen van de 'Wase Vriendenkring Para-Commando', p/a 
Theofiel Ellegierslaan 27, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 15 december 2018 om 14 uur voor de 
organisatie van een academische zitting naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de vereni-
ging. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden. 
 
 
 
Gebruik trouw- en receptiezaal door BNP Paribas Fortis op 14 juni 2018 om 19 uur voor een 
meeting over de digitale wereld: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de trouw- en receptiezaal ter beschikking te stellen van BNP Paribas Fortis, p/a Houtbriel 7, 
9100 Sint-Niklaas, op donderdag 14 juni 2018 om 19 uur voor een meeting over de digitale 
wereld met als gastspreker minister De Croo. 
 
Artikel 2 
hiervoor het commercieel tarief aan te rekenen, nl. 491,70 EUR (trouwzaal: 276 EUR + 
receptiezaal: 103,50 EUR + inzet personeel: 112,20 EUR). 
 
Artikel 3 
de verbruikte dranken tijdens de receptie nadien aan te rekenen. 
 
Artikel 4 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen. 
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Straatcomité Schongaustraat: buurtfeest: 08 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Straatcomité Schongaustraat, p/a Schongaustraat 19, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest op 8 juli 
2018. 
 
 
 
Westerbuurt Herleeft vzw: Statie West 2018: 19 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Statie West door Westerbuurt Herleeft vzw, p/a Westerlaan 8, 9100 
Sint-Niklaas, op zaterdag 19 mei 2018 op de parking van SVK in de Aerschotstraat 114 te Sint-
Niklaas: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien op het Westerplein op de parkeerplaatsen naast het fietspad; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq, 15min i.p.v. 100 dB(A)LAeq,60min zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
SBE nv: 30 jaar SBE: 29-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ’30 jaar SBE’ op vrijdag 29 juni 2018 door SBE nv, p/a Slachthuisstraat 
71, 9100 Sint-Niklaas, in ’t Bau-huis te Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van 
een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en het inrichten van een eetgelegenheid op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
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Rocky Events: 'Grote Rommelmarkt': diverse data: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de ‘Grote Rommelmarkt’ door Rocky Events, p/a Bethanienlei 25, 2980 
Zoersel, op zondag 13 januari, 3 februari, 3 maart, 31 maart, 13 oktober en 10 november 2019 
in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van dienst belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Betaalbaarstelling tweede schijf infrastructuursubsidie aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de betaalbaarstelling van een tweede schijf van de nieuwbouwsubsidie aan KLJ Sinaai van 
11.588,74 EUR goed te keuren. 
 
 
 
Tijdelijke bruikleen aan het War Heritage Institute: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
veertien objecten in bruikleen te geven aan het War Heritage Institute, Jubelpark 3, 1000 
Brussel, voor de expo '’14-’18 Heritage' van 6 september 2018 tot en met 23 september 2019, 
mits een verzekering van nagel tot nagel voor een totaalbedrag van 1.350 EUR. 
 
 
 
Principe en organiseren van een Popraad: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het principe om een Popraad te organiseren op 14 mei 2018 om 20 uur in 
De Foyer, Paul Snoekstraat 1 te Sint-Niklaas. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan om aan de deelnemers van de Popraad in De Foyer een drankje aan te bieden. 
 
 
 
Promotie eindejaarswerken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan Portus Berkenboom om een etalagepop te plaatsen: 
- van 16 tot 24 april 2018 in het stadhuis; 
- van 24 april 2018 tot 2 mei 2018 in de stedelijke openbare bibliotheek. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
vrijstelling: interpretatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in afwachting van een definitieve aanpassing van het belastingreglement ter zake, de term 
"geklasseerd pand", zoals opgenomen in artikel 6 § 2.A van het belastingreglement op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein als volgt te interpreteren: 
er wordt rekening gehouden met de aard van de werken om vrijstelling te verlenen; in alle 
gevallen moeten deze werken gericht zijn op de instandhouding van de erfgoedwaarden: 

in het geval van "monumenten" kan het ook over interieurwerken gaan, omdat het interieur 
mee beschermd is; 

in de andere gevallen kan alleen vrijstelling verleend worden als het gaat over gevelwerken. 
 
Artikel 2 
aan de gemeenteraad voor te stellen het belastingreglement op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein te wijzigen.  
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Café 't Oud Geel: aanrekening 
belasting: intrekking beslissing van 26 maart 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
zijn beslissing van 26 maart 2018 om aan de zaakvoerder van Café ’t Oud Geel, Breedstraat 237, 
9100 Sint-Niklaas, voor het gebruik van het openbaar domein (grasveld) op zaterdag 12 mei 
2018 en vrijdag 18 mei 2018 een belasting van 150 EUR per dag aan te rekenen, in te trekken, 
en aan betrokkene kosteloos toelating te verlenen om op die dagen op het grasveld aan de 
hoek van de Magnolialaan met de Breedstraat, een barbecue te organiseren ter gelegenheid van 
het feest van de voetbalclub en van de pronostiekclub, op voorwaarde dat het eerder gegeven 
advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Invordering herstelkosten - schade openbaar domein Sint-Gillisbaan 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de herstellingskost van 1.410,70 EUR in te houden op de gestorte waarborg 
van 1.920 EUR van de bouwheer Advocatenkantoor Pieter Wauman bvba, Zamanstraat 66B3 te 
9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Jobstudenten: voorstel tot invulling en uitbreiding van het contingent 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanstelling van jobstudenten in 2018 voor de cluster techniek goed te keuren: 
- team feestelijkheden: 3 maanden (juli, augustus en september); 
- team feestelijkheden (manifestaties): 1 maand; 
- dienst schoonmaak: 4 maanden (4 x HT in juli en 4 x HT in augustus); 
- dienst openbare werken: 2,5 maanden (juli, augustus en 2 weken in september); 
- team openbare reinheid: 6 maanden (juli en augustus); 
- team polyvalente wijkploegen: 8 maanden (juli en augustus). 
De bijkomende maanden ten opzichte van het budget van 2018 worden gecompenseerd via het 
reguliere personeelsbudget en via niet-invulling van het toegestane contingent seizoen. 
De uitbreiding van het aantal maanden tewerkstelling voor jobstudenten wordt enkel toege-
staan voor het jaar 2018. 
 
Artikel 2 
dat de selectie zal gebeuren cfr. de rechtspositieregeling (artikel 34): 
-  Een dienstorder wordt verspreid onder de personeelsleden. 
-  Een externe oproep wordt gepubliceerd voor de vacatures. 
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- Overeenkomstig actieplan 38 van het Witboek (werkgroep diversiteit) zal mondelinge 
toelichting worden gegeven aan de werklieden over de procedure voor jobstudenten. 

Vaststelling voorwaarden: 
- minstens 16 jaar zijn bij indiensttreding; 
-  minstens 18 jaar zijn voor opvang en begeleiding van kinderen. 
De kandidaten die nog niet tewerkgesteld werden als jobstudent zullen worden uitgenodigd 
voor een interview. Nadien zal een voorstel aan het bestuur voorgelegd worden rekening 
houdend met: 
-  beschikbaarheid van de kandidaten; 
-  motivatie van de kandidaten; 
-  bekwaamheid van de kandidaten. 
 
 
 
Actieplan rond de kerncompetentie 'samenwerken': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het jaaractieplan rond de kerncompetentie 'samenwerken' goed te keuren. Het actieplan bestaat 
uit vorming en ontmoeting. 
Ontmoeting 
- lunchvergaderingen georganiseerd per cluster om iedereen te laten kennismaken met één of 

andere dienstverlening; 
-  artikelenreeks rond goede samenwerkingsverbanden in het personeelsblad; 
-  sensibiliseringsactie rond het verpersoonlijken van je outlookmail door een foto. 
Vorming voor de verschillende doelgroepen 
- alle medewerkers 
- interactieve vorming voor alle medewerkers door Imboorling bvba 
-  leidinggevenden 
-  verplichte vorming voor leidinggevenden: 'verbindend communiceren': 1 dag 
-  vrijblijvend vorming voor leidinggevenden rond hoe omgaan met roddelcultuur, 

intrapersoonlijke conflicten en met medewerkers met weerstand: 1 dag; 
-  intervisiesessies in het kader van de visietekst rond leidinggeven zullen zich ook toespitsen 

op de kerncompetentie samenwerken: halve dag; 
-  voor teams die er nood hebben aan een teamverdieping: interactief vormingspakket 'Naar 

een hecht team' door Itinera (Career Management Services, Britselei 15, 2000 Antwerpen): 
1 dag. 

Externe firma's zullen worden aangeschreven volgens de principes van overheidsopdrachten. 
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Rondrit langs de werven voor gemeenteraadsleden en pers op dinsdag 15 mei 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een rondrit langs de werven te organiseren voor gemeenteraadsleden en pers op dinsdag 
15 mei 2018 vanaf 19.30 uur. 
 
 
 
Financiële analyse reprografie en offerteaanvraag huur kopieertoestellen: kennisneming en 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de financiële analyse van de reprografie. 
 
Artikel 2 
de algemene offerteaanvraag voor het huren van kopieertoestellen voor de reprografie goed te 
keuren. 
 
 
 
Diensten: ICT: deelname raamcontracten Kortrijk (Smart City toolbox): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het vrijblijvend instappen op de opdrachtencentrales van de bestaande 
contracten betreffende de Smart City toolbox van de stad Kortrijk, zijnde volgende opdrachten: 
- 2017/1292: Raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen via datastromen van gsm-

netwerkoperatoren: gegund aan Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel; 
-  2017/1291: Raamovereenkomst passantentellingen via (wifi)sensoren: gegund aan Citymesh 

nv, Pathoekeweg 9B (bus 006), 8000 Brugge; 
-  2017/748: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van een e-

depot: gegund aan de firma Datable (Henk Vanstappen), Bloemstraat 24-26, 2140 
Antwerpen; 

-  2017/746: Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van datamining en 
data-analyse: gegund aan KPMG-GIM-TenForce consortium, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel; 
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-  2017/738: Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk 
camerabewakingssysteem en bijhorende datagerelateerde diensten: gegund aan RTS bvba, 
Paddevijverstraat 56A, 8900 Ieper; 

-  2017/728: Raamovereenkomst voor ondersteuning door specialisten op vlak van informatie-
veiligheid, gegund aan Apogado cvba, Nattehofstraat 33B, 2800 Mechelen. 

 
 
 
Diensten: politiezone: virtualisatie van de ISLP-omgeving en opschoning bekabeling datacenter: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het virtualiseren van de ISLP-omgeving van de politie te gunnen, op basis van het raamcontract 
van Vito betreffende hardware/software (en bijhorende diensten) voor datacenters, aan de firma 
Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek, BE 0427 388 334, voor een 
maandelijks bedrag van 805,66 EUR + 169,19 EUR (21 % btw) = 974,85 EUR. 
Over de ganse looptijd (60 maanden) bedraagt het totaalbedrag 57.232,87 EUR (inclusief btw). 
 
Artikel 2 
het eenmalig inventariseren en labelen van de bekabeling van de technische ruimte van de 
politiezone te gunnen, op basis van het raamcontract van Vito betreffende hardware/software 
(en bijhorende diensten) voor datacenters, aan de firma Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3, 1120 
Neder-Over-Heembeek, BE 0427 388 334, voor een bedrag van 3.678,67 EUR + 778,52 EUR 
(21 % btw) = 4.451,19 EUR. 
 
 
 
Diensten: communicatie: promotiefilm stad Sint-Niklaas: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de productie van een promotiefilm van en voor de stad Sint-Niklaas, op basis van de ingediende 
offerte, te gunnen aan de firma Cronos Public Services nv, Veldkant 33a 2550 Kontich, 
BE0458.085.765, voor een totaalbedrag van 16.875 EUR + 3.543,75 EUR (21 % btw) = 
20.418,75 EUR. 
De firma heeft tevens volgende richtprijzen voor extra afnames opgegeven: 
- trailer: 1.200 EUR (exclusief btw); 
- verkorte versie: 900 EUR (exclusief btw); 
- anderstalige versies (Duits, Engels, Frans): 300 EUR (exclusief btw) per taal. 
 
 



 

24 

 

Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: heraansluiting op private hoogspan-
ningscabine op elektriciteitsdistributienetwerk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'heraansluiting op private hoogspanningscabine op het elektriciteitsdistributie-
netwerk' in het kader van het vernieuwen van de hoogspanningscabine op de site techniekhuis 
te gunnen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 36.423,97 EUR, 
incl. btw. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 april 2018, 
opgesteld door de ontwerper, architect Sara De Boodt, Guido Gezellelaan 48 te 9100 Sint-
Niklaas. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde INTER-FAST, Schaarbeekstraat 40 te 9120 
Melsele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 130.839,35 EUR, excl. btw 
(27.476,26 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018170157 - ramingnummer 2018170228. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: vastlegging bijkomende kredieten vernieuwen voetpaden Hemelsbreedte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vernieuwen van de voetpaden in de Hemelsbreedte te laten uitvoeren door de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het raamcontract 
aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen en dit 
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volgens dezelfde werkwijze als in de Clementwijk en hiervoor de nodige bijkomende kredieten 
vast te leggen, zijnde 45.000 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de aanpassing van de rijweg ter hoogte van huisnummers 60 en 76. 
 
Artikel 3 
in te gaan op de vraag van de bewoners om ter hoogte van Hemelsbreedte 8 een voetpad te 
voorzien. 
 
Artikel 4 
de verhardingen heraan te leggen op basis van de bestaande toestand. 
 
 
 
Werken: sportcentrum Ter Beke Sinaai: terreinverlichting oefenterreinen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: terreinverlichting oefenterreinen' (scenario 1) te 
gunnen aan de firma De Cock & Partners bvba, Steenborgweert 18 te 2060 Antwerpen, voor het 
bedrag van 49.523,75 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Strategisch project 2018 en mobiliteitsproblematiek N70: principieel akkoord met medewerking 
aan project en deelname overlegvergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de provincie Oost-Vlaanderen voor medewerking aan het strategisch 
project 'Op weg naar een gedragen visie voor de Wase Archipel, de motor voor een kernverster-
kend stedelijk netwerk Sint-Niklaas - Beveren'. 
 
Artikel 2 
deel te nemen aan het overleg op 16 mei 2018 om 9.30 uur bij Interwaas om samen na te den-
ken over de aanpak en mogelijke oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek langsheen de 
N70 en het strategisch project om de samenwerkingsverbanden in het Waasland te versterken. 
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Patrimonium: persoonlijke rechten: concessieovereenkomst NMBS fietspad Nieuwkerken - 
Beveren: hernieuwing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan de concessieovereenkomst met NMBS nv, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, 
betreffende het gebruik van stroken grond voor het fietspad tussen de Nieuwkerkenstraat en de 
Zandstraat (gemeentegrens Beveren), te hernieuwen met ingang vanaf 1 maart 2018. 
 
Artikel 2 
de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst vast te stellen. 
Een exemplaar van dit ontwerp van overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
 
 
Patrimonium: Industriepark-Noord 5a: faling Libridis nv: kennisneming en vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat Libridis nv, Industriepark-Noord 5a, 9100 Sint-Niklaas, failliet 
verklaard werd en dat er een curator werd aangesteld. 
 
Artikel 2 
een overleg te organiseren met Distrimedia nv, de curator en ING om eventuele mogelijkheden 
tot verderzetting van de activiteiten op de site Industriepark-Noord 5a, 9100 Sint-Niklaas, te 
bespreken. 
Volgende personen zullen namens de stad hierbij aanwezig zijn: 
- Johan Verhulst, stadssecretaris; 
- Peter Buysrogge, schepen; 
- Carl Hanssens, schepen; 
- Nicole Delforge, raadsman stad; 
- Davy Baetens, deskundige patrimonium. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: aankoop perceel en toegangsweg Heimolenstraat voor 
compensatie ontbossingen in natura: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
niet akkoord te gaan met de aankoop van de percelen kadastraal gekend 4de afdeling, sectie D, 
nummers 2041Z en 2041A02, met een totale oppervlakte van 5.149 m² en gelegen aan de 
Heimolenstraat, van het OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Patrimonium: toekomst gebouwen Sint-Jozefstraat 3 en 4: principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om de woningen Sint-Jozefstraat 3 en 4 na aankoop te slopen in het 
kader van de realisatie van de nieuwe rechtervleugel van het stadhuis. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de afdeling plannen en ontwikkelen (patrimonium) om het nodige te 
doen om tijdig de opzeg te geven van de lopende huurovereenkomsten in het kader van de 
geplande sloopwerken. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om voor de huurders van Sint-Jozefstraat 3 en 4 woonbegeleiding te voorzien 
bij het zoeken naar een nieuwe woonst en een financiële tegemoetkoming te doen d.m.v. het 
betalen van een bedrag gelijk aan 3 maanden huur op het moment dat de huurders hun flat 
verlaten. 
 
 
 
Patrimonium: toekennen renteloze leningen: kennisneming en principiële vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel volgende renteloze leningen toe te staan: 
-  een renteloze lening ten bedrage van 75.000 EUR, terugbetaalbaar op 20 jaar, aan De Olmen 

vzw, Sparrenhofstraat 117 te 9100 Sint-Niklaas, voor de bouw van een nieuw scoutslokaal op 
de terreinen van scouts D'Olmen, gelegen Iepenstraat 78C te 9100 Sint-Niklaas; 

-  een renteloze lening ten bedrage van 100.000 EUR, terugbetaalbaar op 10 jaar, aan 
De Gemeenschap vzw, Nieuwe Molenstraat 118 te 9100 Sint-Niklaas, voor de aankoop van 
de gelijkvloerse verdieping van het pand gelegen Mercatorstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas, en 
het uitvoeren van enkele inrichtingswerken; 

-  een renteloze lening ten bedrage van 50.000 EUR, terugbetaalbaar op 15 jaar, aan Het Spoor 
vzw, Zamanstraat 51a te 9100 Sint-Niklaas, voor de aankoop van het pand gelegen 
Zamanstraat 51a, 9100 Sint-Niklaas. 
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Door de verenigingen moet een notaris naar keuze aangesteld worden voor de opmaak van een 
ontwerpakte. Als borgstelling moet ook een hypothecair mandaat gevestigd worden. De notaris 
moet bevoegd zijn om de akte te verlijden op het grondgebied van de stad. Na ontvangst van 
het ontwerp van akte zal dit voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 2 
via budgetwijziging van juni 2018 de extra nodige kredieten te voorzien. 
 
 
 
Resultaten tellingen en stand van zaken doorgaand vrachtverkeer Nieuwkerken: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de uitgevoerde tellingen in verband met het vrachtverkeer op de N451. 
 
 
 
Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de gemeenteraad in zitting van 27 april 2018 voor te stellen: 
- het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere 

wijzigingen op te heffen wat betreft volgende straten: 
- Antwerpse Steenweg; 
- Breedstraat; 
- Dokter Van Raemdonckstraat; 
- Klein-Hulststraat; 
- Koningin Elisabethlaan; 
- Lamstraat; 
- Lindenstraat; 
- Mercatorstraat; 
- Oude Molenstraat; 
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg); 
- Twijnderijstraat; 

-  het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere 
wijzigingen aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten: 
- Antwerpse Steenweg; 
- Breedstraat; 
- Dokter Van Raemdonckstraat; 



 

29 

 

- Klein-Hulststraat; 
- Koningin Elisabethlaan; 
- Lamstraat; 
- Lindenstraat; 
- Mercatorstraat; 
- Oude Molenstraat; 
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg); 
- Twijnderijstraat. 

De wijzigingen werden opgenomen in de bijlage. 
 
 
 
Principiële vraag: Schautteet: Schrijberg: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door de heer Schautteet voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 9 woongelegenheden en 14 garageboxen op een perceel gelegen aan 
de Schrijberg te Belsele, 9de afdeling, sectie A, nr. 1047E, en geen principieel akkoord te 
verlenen. 
Een meergezinswoning met 2 bouwlagen en eventueel een gedeeltelijke derde bouwlaag kan 
wel, met een maximale verharding in de voortuinstrook van 50 %. 
 
 
Principiële vraag: Brabo nv Heidebaan: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld voor het bouwen meergezinswoning met 19 woon-
gelegenheden aan de Heidebaan, 6de afdeling, sectie B, nr. 1227B, en geen principieel akkoord 
te verlenen. 
 
 
Principiële vraag: Borin en Houtmeyers: Heidebaan: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door de heer Borin voor het bouwen van een meer-
gezinswoning met 11 woongelegenheden aan de Heidebaan, 6de afdeling, sectie B, nr. 1230 t, 
en geen principieel akkoord te verlenen. 
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Artikel 2 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door de heer Houtmeyers voor het bouwen van een 
praktijk en 2 woongelegenheden aan de Heidebaan, 6de afdeling, sectie B, nr. 1230 t, en een 
principieel akkoord te verlenen onder voorwaarden. 
 
 
 
Vergunnen: akte in functie van de ventweg langsheen de Singel in het kader van het rup 
Stadswand Singel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het principe om het uitbreken van de parkeerplaatsen aan Singel 11 en 
Oude Molenstraat 124/Singel 13 en de aanleg van de ventweg in synergie te laten gebeuren. 
 
Artikel 2 
bij akkoord van de bijgevoegde overeenkomsten geen herstelvordering bij het parket in te 
leiden en de gerechtelijke procedures te stoppen. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 1: beslissing deputatie: Etablissementen J. Maes zonen 
nv: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 
15 maart 2018 inzake het verlenen van de omgevingsvergunning aan Etablissementen J. Maes 
zonen nv, Reedonk 12, 2680 Bornem, voor het exploiteren van een onbemand tankstation aan 
Gentse Baan 55+, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
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1. Stationsstraat 116A, 9100 Sint-Niklaas; 
2. Stationsstraat 118, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling wegens overmacht voor volgende panden: 
1. Stationsstraat 116A, 9100 Sint-Niklaas; 
2. Stationsstraat 118, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Aanvraag subsidie evenementen: Statie West 19 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het subsidiereglement voor evenementen een subsidie van 2.000 EUR toe te 
kennen aan Westerbuurt Herleeft vzw, Westerplein 5, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van 
Statie West op 19 mei 2018. 
 
 
 
Nieuwbouwsubsidie aan Scouts & Gidsen D'Olmen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitia-
tieven principieel akkoord te gaan met de ondersteuning van het nieuwbouwproject van S&G 
D'Olmen met een nieuwbouwsubsidie van 100.000 EUR bij multifunctioneel gebruik. De 
subsidie wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van een 
bouwvergunning. 
 
 
 
Nieuwbouwsubsidie aan jeugdhuis De Gemeenschap: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatie-
ven principieel akkoord te gaan met de ondersteuning van jeugdhuis De Gemeenschap vzw met 
een nieuwbouwsubsidie van 100.000 EUR bij multifunctioneel gebruik voor de aankoop van een 
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pand aan de Mercatorstraat. De subsidie wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde 
van het sluiten van de aankoop. 
 
Artikel 2 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatie-
ven een voorschot van 50 % of 50.000 EUR op de nieuwbouwsubsidie betaalbaar te stellen aan 
het jeugdhuis. 
 
 
 
Oprichten van een tijdelijk bouwdorp en gocartparcours op site Ter Beke door speelpleinwer-
king Spenoazi: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de oprichting van een tijdelijk bouwdorp en gocartparcours op de site Ter 
Beke door Speelpleinwerking Spenoazi. Volgende voorwaarden moeten worden gerespecteerd: 

 er mogen geen putten gemaakt worden, voor welk doeleinde ook; 
 na elke speeldag moet het bouwdorp grondig geïnspecteerd worden, zodat geen werktuigen 
(hamers, nagels, e.d.) achterblijven op het terrein; 

 losse materialen (planken, balken, e.d.) moeten na elke speeldag in de afgebakende zone van 
het bouwdorp worden opgeborgen. 

 binnen de vooropgestelde zone worden afspraken gemaakt over de opstelling van het 
gocartparcours met de verantwoordelijke van de sporthal en de voetbal. 

 
 
 
Aanleg trage verbinding Vinkenlaan tot binnengebied Christus Koning en omgevingswerken: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van een trage weg en de omgevingswerken aan het binnengebied aan de Christus 
Koningkerk goed te keuren voor een geraamd bedrag van 54.450 EUR, incl. btw. 
 
Artikel 2 
de omgevingswerken aan de site gebruik te maken om een nivellering van het grasterrein 
achter Christus Koningkerk, geraamd op 7.030,10 EUR, incl. btw, uit te voeren. 
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Stedelijke academie voor schone kunsten: tentoonstelling 'd'Academie pakt uit II': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de tentoonstelling 'd'Academie pakt uit II' van de 
stedelijke academie voor schone kunsten van 27 april tot en met 13 mei 2018 in de rechter-
vleugel van het stadhuis Parkstraat 12-14-16. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


