
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
7 mei 2018 
 
Aanwezig: 
mevrouw Christel Geerts, burgemeester wd.-voorzitter; 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 Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, 
stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.45 uur 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Foubert IJs bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Foubert IJs bvba, Stationsstraat 127, 9100 Sint-Niklaas, om vanaf 
heden tot eind september 2018 op warme dagen een ijskar op te stellen op het 
Sint-Nicolaasplein, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting 
op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan FreezBe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan FreezBe, p/a Carole De Wilde, Mercatorstraat 2, 9100 Sint-
Niklaas, om op 23 mei 2018, van 11 tot 13 uur op het Stationsplein een infomoment/ 
ludieke actie te organiseren, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. Bij 
slecht weer mag er een tentje worden opgesteld. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan CD&V politica - Vrouw & 
Maatschappij 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan CD&V politica - Vrouw & Maatschappij om op 13 mei 2018, 
in het kader van de 'Zij-Blij'-dag, in de omgeving van de Stationsstraat flyers en badparels uit te 
delen, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en eventueel achtergelaten 
materiaal door de organisatoren wordt opgeruimd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan TISZO vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan TISZO vzw, p/a Wim Raes, Hoge Bokstraat 238, 9111 
Belsele, om op 17 mei 2018, in het kader van de Internationale dag tegen homofoob en 
transfoob geweld: 
-  in de omgeving van de oversteek Stationsstraat/Grote Markt flyers ter beschikking te leggen 

in een standje; 
-  een krijtactie te doen op het pleintje tussen Stationsstraat en het terras van Plaza Central 

aan de Reinaertgalerij; 
-  mits toelating van de uitbater van Plaza Central aan het terras een drietal receptietafels te 

plaatsen en van daaruit bloemen uit te delen aan de voorbijgangers. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan sp.a Afdeling Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan sp.a Afdeling Sint-Niklaas om op 10 mei 2018 rond de Grote 
Markt flyers te verdelen op voorwaarde dat achtergelaten publiciteitsmateriaal wordt 
opgeruimd. 
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Handel en middenstand: organiseren van een garageverkoop: toelating aan Populierenwijk-
comité Belsele 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan het Populierenwijkcomité Belsele, Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele, 
om op 25 augustus 2018 met verschillende bewoners uit de wijk in hun garage en op hun oprit 
een garageverkoop te organiseren. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(reclamevoertuigen en -objecten), aanslagjaar 2018, 21 artikelen voor een bedrag van 
2.673,09 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een kohier inzake de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (uitstallen van koop-
waren), aanslagjaar 2018, 2 artikelen voor een bedrag van 831,60 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (flyeren), 
aanslagjaar 2018, 5 artikelen voor een bedrag van 620 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te 
verklaren. 
 
Artikel 4 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (mobiele 
verkoopsruimten), aanslagjaar 2018, 7 artikelen voor een bedrag van 48,60 EUR, vast te stellen 
en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 5 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (tijdelijke 
opstellingen), aanslagjaar 2018, 5 artikelen voor een bedrag van 58,50 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
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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 366 tot en met 413 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 381 tot en met 437 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: 227 tot en met 230 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
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 414 tot en met 532 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 438 tot en met 569 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: 231 tot en met 250 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 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
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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 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Uitbesteding opmaak evacuatieplannen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
jaarlijks bijkomend een budget van 5.000 EUR te voorzien in het kader van de uitbesteding van 
de digitale opmaak van evacuatieplannen in autocad (of gelijkwaardig programma). 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Christus Koningparochie 
9 april 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 
9 april 2018 van de kerkraad van de Christus Koningparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 23 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 
23 april 2018 goed te keuren. 
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Campagne ‘Word stadsmodel’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
via de stadsmedia een oproep te lanceren aan de inwoners om zich te melden als ‘stadsmodel’. 
 
 
 
Onthaalavond nieuwe inwoners op donderdag 21 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de volgende onthaalavond voor nieuwe inwoners te organiseren op donderdag 21 juni 2018 om 
20 uur in het stadhuis. 
 
 
 
Gildendag Vlaanderen: tentoonstelling Sint-Niklase schuttersgilden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een tentoonstelling over de Sint-Niklase schutters-
gilden in de hal en rechtergang van de neogotische vleugel van het stadhuis van zondag 
9 september tot en met zondag 30 september 2018. De officiële opening vindt plaats op 
zaterdag 8 september 2018 om 11 uur. 
 
 
 
Sinterklaaszoektocht 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de Sinterklaaszoektocht te organiseren van maandag 12 november tot en met woensdag 
5 december 2018 en de prijsuitreiking met kindernamiddag te organiseren op woensdag 
12 december 2018, en daartoe de trouw- en receptiezaal van het stadhuis kosteloos ter 
beschikking te stellen. 
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Artikel 2 
de kinderanimatie te laten verzorgen door Marco Animatie, p/a Kuiperstraat 66 te 9100 Sint-
Niklaas, aan 250 EUR, inclusief btw; het snoepgoed te bestellen bij de Koninklijke Vereniging 
van Meesterbanketbakkers, p/a Knaptandstraat 118 te 9100 Sint-Niklaas, aan 525 EUR, inclusief 
btw; de prijzen te bestellen bij 't Oneindige Verhaal, Stationsstraat 68 te 9100 Sint-Niklaas, aan 
750 EUR, inclusief btw, en het optreden van twee Zwarte Pieten te laten verzorgen door het 
Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen vzw, p/a Eigenlostraat 29 te Sint-Niklaas, aan 200 EUR, 
inclusief btw. 
 
Artikel 3 
kosteloos een drankje aan te bieden aansluitend op de prijsuitreiking, verzorgd door het 
bodepersoneel, en het drukwerk van het zoektochtformulier op 2.000 exemplaren kosteloos te 
laten uitvoeren door reprografie. 
 
 
 
Trip Toegankelijk Toerisme 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Trip Toegankelijk Toerisme op zaterdag 2 juni 2018. 
 
Artikel 2 
de deelnameprijs te behouden op 18 EUR per persoon. De inkomsten uit inschrijving worden 
integraal overgemaakt aan de thesaurie. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met volgende bestellingen: 
-  de bestelling van de autocars bij 't Soete Waeslant, Entrepotstraat 20A te 9100 Sint-Niklaas, 

aan de prijs van 2.120 EUR, btw inclusief; 
-  het bezoek aan Saefthingerhof, Hertog Prosperstraat 20 te 9130 Kieldrecht, aan de prijs van 

786,50 EUR, btw inclusief; 
-  het bezoek aan Munkhaven Cottage Gardens, Binnendijk 87 te 9130 Verrebroek, aan de prijs 

van 520 EUR, btw inclusief; 
-  het middagmaal bij Scaldiana, Gelaagstraat 55 te 9150 Kruibeke, aan de prijs van 2.470 EUR, 

btw inclusief; 
-  de revuevoorstelling bij De Gekke Haan, Hoog Kallostraat 25 te 9120 Beveren, aan de prijs 

van 530 EUR, btw inclusief; 
-  ijsjes bij ijshoeve De Boey, Groenendijkstraat 11 te 9170 Sint-Gillis-Waas, aan de prijs van 

650 EUR, btw inclusief; 
-  Reynaertbonbons bij bakkerij Thierens, Kokkelbeekstraat te 9100 Sint-Niklaas, aan de prijs 

van 260 EUR, btw inclusief; 
-  ballonpralines bij chocolatier Wauters, Ankerstraat 45 te 9100 Sint-Niklaas, aan de prijs van 

80 EUR, btw inclusief. 
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Centraal magazijn: sleutelbeheer: leveren en plaatsen van een bijkomende sleutelkast: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het huidig raamcontract het leveren en plaatsen van een sleutelkast Deister prox 
Safe Maxx voor 64 sleutels voor het centraal magazijn te gunnen aan de firma Lecot nv, 
Vierlinden 7 te 8501 Heule, voor een totaalbedrag van 8.633,60 EUR + 21 % btw = 
10.446,66 EUR. 
Voor het beheren van meerdere proxSafe terminals is er een bijkomende proxSafe commander 
terminal licentie nodig. De eenmalige kostprijs hiervoor bedraagt 175,50 EUR + 21 % btw = 
212,36 EUR. 
 
 
 
Team transport - voertuigen en machines: leveren van bijkomende uitrusting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de levering van een fronthef met bijhorende PTO en bedieningsventiel voor de tractor Case 
Quantum van de afdeling openbaar domein te gunnen aan de Gebr. Van Steerteghem, Sint-
Niklaasstraat 187, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een totaalbedrag van 7.624,50 EUR, btw 
inbegrepen. 
 
 
 
Vraag VVSG tot gebruik van resultaten netheidsindex en data zwerfvuilstudie: toestemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan VVSG om de resultaten van de netheidsindex 2013 en 2015 voor 
de parameter zwerfvuil te gebruiken alsmede de data van Sint-Niklaas uit het onderzoek naar 
zwerfvuil door OVAM van 2013 en 2015. 
 
 
 
Leveringen: ICT: vervangen laptops en desktops: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het vervangen van 5 desktops te gunnen aan de firma IT1 bvba, Industriezone Steenkaaistraat 
14, 9200 Baasrode (Dendermonde), BE 0454 486 768, op basis van de voorwaarden van het 
raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen, voor een totaalbedrag van 4.319,36 EUR + 
907,07 EUR (21 % btw) = 5.226,43 EUR. 
 
Artikel 2 
het vervangen van 13 laptops te gunnen aan de firma RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42 
(Industriezone Zenneveld), 1654 Huizingen, BE 0429 037 235, op basis van de voorwaarden van 
het raamcontract van de stad Brugge, voor een totaalbedrag van 9.685,95 EUR + 2.034,05 EUR 
(21 % btw) = 11.720 EUR. 
Dit omvat ook een uitbreiding van de standaardgarantie tot 3 jaar. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: uitvoeren van proeven: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van proeven in het kader van het rioproject Vossekotstraat te gunnen aan Labo 
De Vlieger, Herenweg 10, 8300 Knokke-Heist, voor het bedrag van 12.566 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
63.091,16 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 265.768,14 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van De Vos Petrus en zoon bvba, Pollarebaan 7 
te 9400 Ninove voor de opdracht 'Herstellen leien daken diverse gebouwen' voor een bedrag 
van 12.950,92 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring verrekening 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1bis van de opdracht 'Herstellen leien daken diverse 
gebouwen' voor het totaalbedrag in meer van 9.375 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 12,5 werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: vernieuwen voetpaden in diverse straten: betaalbaarstelling vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaat 3 voor het vernieuwen van de voetpaden in diverse straten in het kader van het 
raamcontract voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden en 
andere verhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmer-
king te nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren 
en een bedrag van 48.611,66 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
rioolherstelling Tereken 123: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het herstellen van de riolering ter hoogte van Tereken 123 en deze werken 
te laten uitvoeren in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen 
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aan rioleringen door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. Na 
uitvoering zal de factuur betaalbaar worden gesteld door het college. 
 
 
 
Werken: rioproject N70 (zwembad-Singel): afkoppelingen op particulier domein: betaalbaar-
stelling facturen Aquafin nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende facturen van Aquafin nv in het kader van het uitvoeren van de afkoppelingen 
voor het rioproject N70 (zwembad-Singel) goed te keuren en de respectievelijke bedragen van 
4.874,75 EUR, btw verlegd, en 2.790,97 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van 
Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Werken: Rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoekstraat): betaalbaarstelling vorderings-
staten 15end en 15.2end en OH 1 (nihil) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaten 15end, 15.2end en OH1 (nihil) in het kader van het rioproject N70 (tussen 
Ster en Kwakkelhoekstraat), samen met de bijbehorende processen-verbaal van voor betaling in 
aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Sweco (voormalig Grontmij) uit 
Gent, goed te keuren en de respectievelijke bedragen van 51.542,26 EUR en 43.947,40 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 
2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2 - meerwerken: vervangen voetpad school: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: vervanging voetpad school van de opdracht 
'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag in meer van 2.268,75 EUR, btw verlegd, en 
deze werken te laten uitvoeren door Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 Verrebroek. 
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Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2 - meerwerken: beplanting parking Vleeshouwersstraat: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het meerwerk: beplanting parking Vleeshouwersstraat van de 
opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag in meer van 5.382 EUR, btw 
verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek. 
 
 
 
Werken: pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer: goedkeuring vorderingsstaat 2 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de eindstaat van Parketidee, Nieuwkerkenstraat 129 te 9100 
Nieuwkerken, voor de opdracht 'pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer', waarin het eind-
totaal wordt vastgesteld op 16.806,87 EUR, btw verlegd, en waarvan nog 7.543,83 EUR, btw 
verlegd, moet betaald worden. 
 
 
 
Werken: pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer - goedkeuring voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer' voorlopig op te leveren. 
 
 
 
Werken: wegenis- en rioleringswerken in Raapstraat en Bellestraat: goedkeuring definitieve 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Wegenis- en rioleringswerken in Raapstraat en Bellestraat' definitief op te leveren. 
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Artikel 2 
de tweede helft van borgtocht nr. 12/151709 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - 
Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 88.720 EUR, vrij te geven ten gunste van Vangeel 
Wegenbouw, Bleukenlaan 19 te 2300 Turnhout. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 12 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 12 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 122.029,20 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 
8530 Harelbeke. 
 
 
 
Werken: Clement Heirmanstraat: aanleg kus- en rijzone: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Clement Heirmanstraat: aanleg kus- en rijzone' definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van borgtocht nr. 726-8143665-13 (Borgstellingskas: KBC Bank en Verzeke-
ringen) van 2.610 EUR, vrij te geven ten gunste van de firma De Roeck - Teugels, Samelstraat 44 
te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwing hoogspanningscabine: plaatsen stalen buitendeur: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'plaatsen stalen buitendeur' in het kader van de vernieuwing van de hoogspan-
ningscabine op de site techniekhuis te gunnen aan de firma Dilien metaalwerken nv, Centrum 
Zuid 3219 te 3530 Houthalen, voor het bedrag van 4.702,88 EUR, btw verlegd. 
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Werken: techniekhuis: vernieuwen ramen centraal magazijn-stadsgarage: goedkeuring 
verrekening 1: plaatsen screen raam garage 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: plaatsen screen raam garage, van de opdracht 
'Techniekhuis: vernieuwen ramen centraal magazijn-stadsgarage' voor het totaalbedrag in meer 
van 795 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: Cadzandstraat, Kwade Plas, Bekelstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaten 1 en 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaten 1 en 2 voor de cementbetonherstellingen in Cadzandstraat, Kwade Plas/ 
Oude Kroonstraat en Bekelstraat in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van 
onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, goed te keuren en de 
respectievelijke bedragen van 1.750,10 EUR en 35.093,44 EUR, btw verlegd, betaalbaar te 
stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: plaatsen nieuwe sturing deur + onderhoudscontract assistentie 
3 jaar: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het plaatsen van een nieuwe sturing op de deur in het kinderdagverblijf Driekoningen met een 
onderhoudscontract assistentie voor 3 jaar te gunnen aan de firma Kone Belgium nv, 
Bretagnestraat 24 te 1200 Brussel, voor de bedragen van: 
- 4.195 EUR, btw verlegd (sturing deur); 
- 270,67 EUR, incl. btw (onderhoudscontract, bedrag voor 1 jaar). 
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Diensten: rioproject collector Ossenhoek: bijkomende opdracht ontwerper voor afkoppelingen: 
betaalbaarstelling vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vorderingsstaat 3 van de bijkomende opdracht voor de ontwerper voor afkoppelingen in het 
kader van het rioproject collector Ossenhoek, goed te keuren en een bedrag van 13.259,50 EUR, 
excl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van Studiegroep Irtas. 
 
 
 
Diensten: borstelen en vegen van verhardingen in het kader van preventieve onkruidbestrijding: 
vrijgave borg 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vrijgave te verlenen van 2.570 EUR, dit is de borgtocht met referentie 726906027166 gesteld 
bij KBC Bank nv, Kortrijksesteenweg 1100 te 9051 Gent, voor het uitvoeren van de opdracht 
'borstelen en vegen van verhardingen in het kader van preventieve onkruidbestrijding' die is 
gegund aan de firma Aquamella bvba, Gontrode Heirweg 132 te 9090 Melle. 
 
 
 
Diensten: studieopdracht technieken: raamovereenkomst: deelopdracht basisschool De Droom-
ballon Nieuwkerken: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de uitslag van de aanbesteding de kredieten vast te leggen ten gunste van EDV 
Engineering bvba, Stapelplein 32 te 9000 Gent, ten bedrage van 7.974,29 EUR + 1.674,60 EUR 
(btw 21 %)= 9.648,89 EUR, voor de herinrichting en uitbreiding van de woning Gyselstraat 33 
voor de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. 
 
 
 
Diensten: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: uitvoeren asbestonderzoek puingranulaat: 
betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de ingediende factuur voor het uitvoeren van een asbestonderzoek op puingranulaat in het 
kader van het rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat goed te keuren en het bedrag van 
2.740 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen ten gunste van ABO, Derbystraat 55 te 9051 Gent. 
 
 
 
Diensten: rioproject Bellestraat, Raapstraat en Kleine Heimelinkstraat: betaalbaarstelling 
factuur fase definitieve oplevering ontwerper 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur tot fase definitieve oplevering in het kader van het rioproject Bellestraat, 
Raapstraat en Kleine Heimelinkstraat goed te keuren en het bedrag van 5.907,68 EUR, btw 
inbegrepen, betaalbaar te stellen ten gunste van studiebureau Evolta, Damstraat 220 te 9180 
Moerbeke. 
 
 
 
Diensten: vernieuwen duiker op spoorlijn 59 thv Valkstraat - Moortelhoekstraat: actualisatie 
dossier: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om het dossier voor het onderdoorpersen van het spoor tussen de Valkstraat en 
de Moortelhoekstraat te laten actualiseren door studiebureau Jouret voor de prijs van 
3.525 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Fietsbeleid: promoties fietsstad: goedkeuring betaling vrijwilligers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de inzet van bezoldigde vrijwilligers voor de verwerking van de stemmen 
alsook het voeren van de fietspromotie. 
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Openbare verlichting: betaalbaarstelling factuur kleine werken aan de openbare verlichting 
eerste kwartaal 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur nr. 0099817040 voor de kleine werken aan de openbare verlichting voor het eerste 
kwartaal 2018, voor een bedrag van 6.790,67 EUR + 1.426,04 EUR (21 % btw verlegd) = 
8.216,71 EUR, betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
 
Openbare verlichting: Van Naemenstraat: verledden openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verledden van de openbare verlichting in de Van Naemenstraat en de 
werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een bedrag van 
2.267,64 EUR + 476,20 EUR (21 % btw verlegd) = 2.743,84 EUR. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de deels verplaatste donderdagse markt op 
donderdag 10 mei 2018 naar Hendrik Heymanplein: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
verplaatste donderdagse markt op donderdag 10 mei 2018: 
 
GROTE MARKT: 
Er geldt parkeerverbod op donderdag 10 mei 2018 tussen 3 uur en 15 uur: 
- op Grote Markt: op parkeerplaatsen in volledige zone vóór stadhuis 
Er geldt verbod van doorrij op donderdag 10 mei 2018 tussen 3 uur en 15 uur: 
- op Grote Markt: in volledige zone vóór stadhuis 
 
HENDRIK HEYMANPLEIN: 
Er geldt parkeerverbod op donderdag 10 mei 2018 tussen 3 uur en 15 uur: 
- op Hendrik Heymanplein:  
  - op rijbaan tussen Grote Markt en de Castrodreef; 
  - op helft van parkeerplein. 
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Er geldt verbod van doorrij op donderdag 10 mei 2018 tussen 3 uur en 15 uur: 
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan tussen Grote Markt en oprit naar parking van 'Den Hof' 
(ACW/CM), in beide richtingen; 
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan vanaf Hovenierstraat tot aan de Castrodreef. 
Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op 
donderdag 10 mei 2018 tussen 3 uur en 15 uur: 
- op Hendrik Heymanplein:  
  - op rijbaan van de Castrodreef tot oprit naar parking van 'Den Hof' (ACW/CM); 
  - op rijbaan van Monseigneur Stillemansstraat, richting bibliotheek, tot vóór kruispunt. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
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: Comité ter Heropleving van de 
Wielersport (CHW): vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan het Comité ter Heropleving van de Wielersport tot het afpijlen van de 
wielerwedstrijd GP gemeente Beveren op maandag 2 juli 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 29 juni 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op dinsdag 3 juli 2018 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2018; 

-  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; 

-  schade aan vegetatie moet te allen tijde vermeden worden; 
-  het stiltegebied (Liniedreef, Aartdreef, Hooidreef en de dijk van het Kanaal van Stekene) 

moet vermeden worden; mogelijke afwijkingen van de voorgestelde route mogen niet door 
deze kwetsbare gebieden lopen; 

-  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 fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
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-  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 
wegbeheerder. 
 
 
 
Vergadering gecoro 31 mei 2018: kennisneming agenda 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de gecoro op donderdag 31 mei 2018 
om 19 uur in de vredeszaal in het stadhuis. 
 
 
 
Jobbeurs op 13 november 2018 in 't Bau-huis: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om zijn medewerking te verlenen aan de jobbeurs op dinsdag 
13 november 2018 in 't Bau-huis. 
 
 
 
Ondersteuning van de landbouw- en tuinbouwsector: betaalbaarstelling subsidie aan Land- en 
Tuinbouwcentrum Waasland voor prijskamp voor stamboekvee 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de prijskamp voor stamboekvee van de 3 runderrassen op zondag 6 mei 
2018 in het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland een financiële ondersteuning te voorzien en 
een toelage van 2.000 EUR betaalbaar te stellen aan het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, 
Weverstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas. 
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Vormgeving Realty beurs op 16 en 17 mei 2018 in Tour & Taxis Brussel: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vormgeving en inhoud, aangeleverd door King George, van de stand op 
de Realty beurs 2018 in Tour & Taxis te Brussel. 
 
 
 
Budgetwijziging voor aankoop wisselstukken parkeerautomaten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
via een budgetwijziging het budget van actienummer 2018141665 'Parkeerautomaten 
vervangen' over te zetten naar actienummer 2018160236 'Parkeerautomaten onderhouden' dit 
voor het aankopen van wisselstukken voor de parkeerautomaten. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 122: 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 28 maart 2018 tot en met 
16 april 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verplaatsen van waterloop 122, 
gelegen ter hoogte van Houten Schoen te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 53: 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 28 maart 2018 tot en met 
16 april 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 53, gelegen 
ter hoogte van Bremstraat te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 1 – beslissing deputatie: Rooms Johan: 
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 
29 maart 2018 voor het verlenen van een vergunning aan Rooms Johan, Waterschootstraat 17, 
9111 Belsele, tot het bouwen van 2 paardenstallen, het bouwen van een landbouwloods, het 
bouwen van een afdak, het aanleggen van een buitenpiste en voor de ingedeelde inrichtingen 
of activiteiten van een rundveehouderij aan Waterschootstraat 17, 9111 Belsele. De vergunning 
wordt deels verleend en deels geweigerd, voor onbepaalde duur, met uitzondering van de 
grondwaterwinning dewelke voor een termijn van 6 jaar wordt vergund (28 maart 2024), mits 
voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden en aandachtspunten. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: Air Liquide: grondgebied Sinaai/Belsele: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om advies in 
het kader van een aanvraag om omgevingsvergunning op naam van Air Liquide Industries 
Belgium nv, Noordersingel 19 te 2140 Borgerhout, voor het aanleggen van een zuurstofleiding 
Temse - Zelzate (compressiestation) op het grondgebied van Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Celsius Waasland nv, Kapelstraat 100 te 9100 Sint-
Niklaas, tot het heraanleggen van een containerstelplaats, voornoemd adres, sectie D nrs. 1155 
r, 1151 a, 1174 d, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
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Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Plezantstraat 338, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Plezantstraat 338, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Beslissing in beroep: KLF Invest: Eikenlaan: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het zonder voorwerp te verklaren, door de deputatie, van het beroep dat 
KLF Invest instelde tegen het weigeringsbesluit tot het verkavelen van een terrein in twee 
loten, Eikenlaan te Belsele, sectie A nr. 750 b. 
 
 
 
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 Small 
Transport Systems, Dorpsplein 1 te 9940 Evergem, tot het verbouwen van een meergezins-
woning, Grote Markt 32 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 1612 l, op basis van het verslag van de 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem: klasse 1: beslissing in beroep: Edison Energy 
bvba, Arkestraat zn: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing in beroep van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw van 13 april 2018 tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen van 8 september 2011, houdende het verlenen van een milieuvergunning aan 
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Edison Energy bvba voor het exploiteren van een windturbinepark met drie windturbines 
gelegen aan Arkestraat zn, 9111 Belsele. Het beroep wordt gedeeltelijk gegrond verklaard en de 
bestreden beslissing wordt gewijzigd. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 9: 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 11 april 2018 tot en met 
30 april 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot: 
- het inbuizen van een deel van het nieuwe tracé van waterloop 9; 
- het verplaatsen van een deel van waterloop 9; 
- het aanbrengen van een oeverversteviging aan waterloop 9; 
- het kruisen van waterloop 9 met spoorweg en gewestweg Westelijke Tangent 
ter hoogte van Stationswegel, 9111 Belsele. 
 
 
 
Eigen machtigingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
-  Tandartshuis De Mast, Heimolenstraat 134 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een 

tandartsenpraktijk met woongelegenheid, na het slopen van de bestaande bebouwing, 
Schoonhoudtstraat 45 te Belsele, sectie C nr. 1096 g; 

-  Stadsbestuur, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het vernieuwen van een fietspad, 
Hulstbaan te Sinaai, sectie B nr. 583 f. 

 
 
 
Doneren afgevoerde niet-verkochte bibliotheekboeken aan Rata’s Animal Shelter uit Belsele : 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het doneren van ongeveer tweehonderd afgevoerde, niet-verkochte 
bibliotheekboeken aan Rata’s Animal Shelter uit Belsele voor zijn boekenverkoop eind mei 
2018. 
 
 
 
Dag van de Brandweer op zaterdag 01-12-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde programma van de Dag van de Brandweer op zaterdag 
1 december 2018: 
-  10.00 uur: bijeenkomst in de brandweerkazerne, Nijverheidsstraat 33; 
-  10.40 uur: optocht naar de Sint-Nicolaaskerk onder begeleiding van een muziekmaat-

schappij; 
-  11.00 uur: eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden korpsleden in de Sint-

Nicolaaskerk of de burgerlijke plechtigheid in het stadhuis (deelname naar keuze) en 
aansluitend bloemenhulde aan het heldenmonument, Houtbriel, gevolgd door schouwing 
van het korps voor het stadhuis; 

-  nadien ontvangst in het stadhuis met de gebruikelijke toespraken, de overhandiging van de 
eretekens aan de verdienstelijke korpsleden en het aanbieden van een drink. 

 
Artikel 2 
ingevolge de beurtregeling tussen de harmonies van Sint-Niklaas het muzikaal opluisteren van 
deze plechtigheid toe te vertrouwen aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden als 
verplichte opdracht in ruil voor de jaarlijkse subsidie. 
 
 
 
Ontvangst laureaten van de arbeid op dinsdag 29 mei 2018 om 19 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ontvangst van de laureaten van de arbeid te organiseren op dinsdag 29 mei 2018 om 19 uur 
in het stadhuis (vredeszaal). 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden en aan de aanwezigen een 
drankje aan te bieden. 
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Volkskunstgroep Boerke Naas: meiboomplanting: 13 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de jaarlijkse meiboomplanting op zondag 13 mei 2018 
van 13 tot 18 uur in de evenementenzone in het Romain De Vidtspark door Volkskunstgroep 
Boerke Naas, p/a Pastoor De Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde 
dat de adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Waasland-Beveren: Eindeseizoensetentje: 20 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het eindeseizoensetentje door Waasland Beveren, p/a 
Baron Dhanisstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 20 mei 2018 in Café Derby, Knaptandstraat 
213, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor parkeerverbod- en verbod van doorrij te voorzien in de 
Knaptandstraat (deel richting oud kerkhof) ter hoogte van huisnummer 312 tussen 8 uur en 
23 uur en voor de uitbreiding van het terras, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd. 
 
 
 
Jaarlijkse bedevaart Rieme/Oostakker zondag 13 mei 2018: geen afvaardiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen delegatie af te vaardigen om het stadsbestuur te vertegenwoordigen tijdens de 68ste 
bedevaart Rieme/Oostakker op zondag 13 mei 2018 om 10 uur in het Nationaal Executieoord 
van Oostakker. Er zal namens de stad een gerbe worden neergelegd tijdens de bloemenhulde. 
 
 
 
Gebruik trouw- en vredeszaal door de Rotaryclub op dinsdag 9 oktober 2018 om 20 uur: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de trouw- en vredeszaal ter beschikking te stellen van Rotaryclub Sint-Niklaas, p/a Koningin 
Astridstraat 14, 9250 Waasmunster, op dinsdag 9 oktober 2018 vanaf 20 uur voor de uitreiking 
van de Rotaryprijs aan de meest verdienstelijke leerling van het laatste jaar secundair onderwijs 
van Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
voor het gebruik van de zalen (trouw- en vredeszaal) en voor de inzet van personeel (één 
persoon gedurende twee uur) het geldende retributietarief aan te rekenen, namelijk het niet-
commercieel tarief (278,30 EUR). 
 
Artikel 3 
de burgemeester af te vaardigen voor de verwelkoming en schepen Heyrman voor de toespraak. 
 
 
 
Buurtcomité Wegvoeringsstraat-Gasmeterstraat: subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan Buurtcomité 
Wegvoeringsstraat-Gasmeterstraat voor de nieuwjaarsreceptie die plaatsvond op zaterdag 
17 februari 2018. 
 
 
 
Buurtgemeenschap Hoveniersstraat/Baron Dhanisstraat: subsidie buurtgerichte actie: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtgemeenschap Hoveniersstraat/Baron Dhanisstraat, p/a Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-
Niklaas, een subsidie buurtgerichte actie toe te kennen voor de organisatie van haar activiteit 
op zondag 10 juni 2018. 
 
 
 
Buurtcomité Gavermolenstraat 456: buurt petanque: 24 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan Buurtcomité Gavermolenstraat 456, p/a Gavermolenstraat 27, 9111 Belsele, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit 
(petanque) op zondag 24 juni 2018. 
 
 
 
Afvaardiging +honderdjarig bestaan Stenenmuurfeesten op zaterdag 19 mei 2018 om 19 uur: 
aanduiding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
schepen Geerts af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen op de Stenenmuurfeesten 
op zaterdag 19 mei 2018 om 19 uur. 
 
Artikel 2 
schepen Geerts de verzilverde schotel en de medailles te laten overhandigen aan het bestuur 
van de vereniging naar aanleiding van het +honderdjarig bestaan van de vereniging. 
 
 
 
Groote Foorfeest: prijsvraag starthelling: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor het plaatsen van een starthelling tijdens het Groote Foorfeest op 5, 6 en 7 mei 
2017 te gunnen aan de firma Stage Renting, Centrum-Zuid 1054 te 3530 Houthalen-Helchteren, 
voor een bedrag van 2.950 EUR + 619,50 EUR (21 % btw) = 3.569,50 EUR. 
 
 
 
Buurtcomité Bomenwijk: nieuwjaarsdrink: 2 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een nieuwjaarsdrink door Buurtcomité Bomenwijk, p/a 
Berkenlaan 31, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 2 februari 2019 op het plein in de Berkenlaan en 
de oprit van Berkenlaan 23 te Sint-Niklaas 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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-  verbod van doorrij te voorzien in de Berkenlaan ter hoogte van huisnummers 5 tot 30, tussen 
16 uur en 24 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal pas in januari 2019 worden voorgelegd en uitbetaald. 
 
 
 
Buurtcomité Sparrenhof: zomerburenborrel: 24 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de zomerburenborrel door Buurtcomité Sparrenhof, p/a 
Sparrenhofstraat 184, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 24 juni 2018 in de Sparrenhofstraat ter 
hoogte van huisnummers 150 tot 184 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Sparrenhofstraat ter hoogte van huisnummers 124 tot 

206 tussen 13 uur en 21 uur; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Amici Del Forno: Goestink op de Castrohof 25 tot 27 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Goestink op het de Castrohof van vrijdag 25 mei 2018 
tot zondag 27 mei 2018 door Amici Del Forno VOF, Guido Gezellelaan 21, 9100 Sint-Niklaas, en 
hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  parkeerverbod te voorzien op 12 plaatsen in de de Castrodreef naast het de Castrohof van 

25 mei 2018 tot 27 mei 2018, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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SICK Belgium: SICK Inspiration Day: 12 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van SICK Inspiration Day door SICK Belgium, p/a Doornveld 10, 1731 Asse, 
in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten 
van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een 
eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
JOC Troelant: schuimfuif: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de schuimfuif door JOC Troelant, p/a Wijnveld 99, 9112 Sinaai, op 
zaterdag 8 september 2018 in JOC Troelant, Vleeshouwersstraat 4C, 9112 Sinaai, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: modeshow: 16 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een modeshow door de stedelijke academie voor 
schone kunsten, p/a Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 16 juni 2018 in het 
techniekhuis, Industriepark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Retro Radio De Vlaamse Radioverza vzw: ruilbeurs: 20 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van een ruilbeurs door Retro Radio De Vlaamse Radioverza vzw, p/a Asbroek 
9, 2230 Herselt, op zaterdag 20 oktober 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60 te Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
De Schakel vzw: OLF Nieuwkerken: 29 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de OLF Nieuwkerken door De Schakel vzw, p/a Huis ten Halve 43, 9100 
Nieuwkerken, op vrijdag 29 juni 2018 op het terrein van De Schakel vzw, Heihoekstraat 204b, 
9100 Nieuwkerken: 
-  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 een muziekactiviteit met volgend afbouwscenario: 

-  tussen 20.00 uur en 03.30 uur: 100 dBA Leq60; 
-  tussen 03.30 uur en 03u45 uur: 95 dBA Leq15; 
- tussen 03.45 uur en 04.00 uur: 85dBA Leq15; 

-  parkeerverbod te voorzien in de Heihoekstraat vanaf het station van Nieuwkerken tot aan de 
ovonde van De Ster, tussen 17.30 uur en 6 uur; 

-  verbod van doorrij te voorzien in de Heihoekstraat vanaf de Anthonis De Jonghestraat tot aan 
de ovonde van De Ster, tussen 17.30 uur en 6 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Vos Reinaert vzw: frisbeetornooi: 12 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een frisbeetornooi door Vos Reinaert vzw, p/a Kouterstraat 76, 9111 
Belsele, op zaterdag 12 mei 2018 in de Cadzandstraat 11B, 9112 Sinaai, toelating te verlenen 
voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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FC Karree: jaarlijks eetfestijn: 2 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het jaarlijks eetfestijn van FC Karree, p/a Smisstraat 107, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 2 juni 2018 op het terrein van Scouts Tereken, Tereken 33b, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Priodrive in samenwerking met Vlaamse Stichting Verkeerskunde: Dag van de motorrijder: 
31 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de dag van de motorrijder door Priodrive in samen-
werking met Vlaamse Stichting Verkeerskunde, p/a Louis Paul Boonlaan 21B, 9111 Belsele, op 
zondag 31 maart 2019 op de Grote Markt te Sint-Niklaas. Het gevraagde parkeerverbod voor het 
stadhuis, met de bedoeling vrije toegang te hebben tot het marktplein is niet noodzakelijk. De 
dynamische palen zullen op de dag van het evenement naar beneden gelaten worden zodat het 
marktplein vlot op- en afgereden kan worden. 
 
 
 
ACV Oost-Vlaanderen: Bruggen en Wegen: 23 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Bruggen en Wegen’, een studiedag georganiseerd door ACV Oost-
Vlaanderen, p/a Poel 7, 9000 Gent, op 23 november 2018 in 't Bau-huis, toelating te verlenen 
voor het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Horeca Stationsplein: Fiësta Esplanada: 24 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Fiësta Esplanada door Horeca Stationsplein, p/a 
Heidebaan 2, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 24 juni 2018 op het Stationsplein te Sint-Niklaas en 
hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  parkeerverbod te voorzien op de parkeerplaatsen aan het Stationsplein ter hoogte van de 

Krëfel tot de JBC, tussen 11 uur en 21 uur; 
-  verbod van doorrij te voorzien op het Stationsplein tussen de Kleine Laan en de 

Mercatorstraat, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Betaalbaarstelling vierde schijf infrastructuursubsidie aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een vierde schijf van de nieuwbouwsubsidie aan 
KLJ Sinaai ten bedrage van 12.401,60 EUR. 
 
 
 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2018: vaststelling programma en verlenen financiële en 
logistieke ondersteuning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het officieel programma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op woensdag 11 juli 
2018 vast te stellen als volgt: 
- 18.30 uur: eucharistieviering in de Sint-Nicolaaskerk; 
     aansluitend optocht naar het stadhuis onder begeleiding van volksmuzikanten verwant met 

’t EY; 
-  19.30 uur: academische zitting in het stadhuis: 

-  muzikale introductie door een volksmuziekgroep aangebracht door ’t EY; 
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-  verwelkoming door burgemeester Lieven Dehandschutter; 
-  toespraak door gastspreker administrateur-generaal (CEO) van toerisme Vlaanderen en 

voorzitter van het Davidsfonds Peter De Wilde (thema: identiteit); 
-  slottoespraak door Annemie Charlier, schepen voor cultuur; 
-  samenzang met Fiori Musicali (Lied van mijn land, De Vlaamse Leeuw en het 

Waaslandlied); 
-  muzikaal slot door een volksmuziekgroep aangebracht door ’t EY, die de genodigden naar 

de receptiezaal begeleidt en de receptie verder opluistert. 
In het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt op maandag 9 juli 2018 om 
20.30 uur op het Sint-Nicolaasplein een optreden van Voice Male georganiseerd, uitgewerkt 
door Nekka vzw. 
 
Artikel 2 
de geraamde uitgaven voor het officieel programma voor het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap vast te stellen als volgt: 
Eucharistieviering 125 EUR 
Vergoeding ’t Ey voor opluisteren academische 
zitting 

1.000 EUR 

Koor Fiori Musicali (eucharistieviering en 
samenzang academische zitting) 

400 EUR 

Versnaperingen academische zitting 75 EUR 
Pianobegeleiding samenzang 75 EUR 
Optreden Voice Male 5.936 EUR 
Catering optreden Voice Male 750 EUR 
SABAM en organisatiekosten 400 EUR 
Totaal 8.761 EUR 
Subsidies manifestaties verenigingen 1.200 EUR 
Subsidies deelgemeenten (aparte collegenota 
programma deelgemeenten) 

12.000 EUR 

Totaal 13.200 EUR 
 
Artikel 3 
als volgt financiële en logistieke ondersteuning te verlenen aan de culturele verenigingen die in 
het kader van de 11-daagse 1-11 juli 2018 een manifestatie organiseren in de kernstad: 
-  een subsidie van 300 EUR aan het Davidsfonds Sint-Niklaas voor de traditionele uitreiking 

van de Leeuwenpenning op donderdag 5 juli 2018 om 20 uur in de salons; 
-  een subsidie van 300 EUR aan de Gebroeders van Raemdonckkring voor de organisatie op 

woensdagnamiddag 11 juli 2018 van een maaltijd en een cultureel aanbod in Steenstraete, 
Nieuwstraat 86, 9100 Sint-Niklaas; 

-  een subsidie van 300 EUR aan Nieuwe Festivalprojecten vzw (NFP) voor de organisatie van 
een Baleynbal op woensdagavond 4 juli 2018 en een optreden in het kader van de 
pleinconcerten op donderdagavond 5 juli 2018 op het Sint-Nicolaasplein; 

-  de kosteloze terbeschikkingstelling van het groot salon van de salons aan het Davidsfonds 
Sint-Niklaas op donderdag 5 juli 2018; 
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-  een subsidie van 300 EUR aan de Amedee Verbruggenkring Belsele voor de organisatie van 
het traditionele guldensporenontbijt/brunch op zondagvoormiddag 1 juli 2018 in de 
polyvalente zaal De Klavers; 

-  de kosteloze terbeschikkingstelling van de polyvalente zaal De Klavers aan de Amedee 
Verbruggenkring Belsele op zondag 1 juli 2018. 

 
 
 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2018: vaststelling programma viering in de deelgemeenten 
en verlenen ondersteuning: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor het volksfeest te Sinaai op zaterdagavond 7 juli 2018 in het kader van de viering van het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap volgende medewerking te verlenen: 
-  kosteloze terbeschikkingstelling van de Dries; 
-  een subsidie van 6.000 EUR (voorschot van 4.500 EUR en max. 1.500 EUR als saldo na afloop 

en op basis van een eindafrekening en facturen); 
-  de kosteloze terbeschikkingstelling van het nodige feestmateriaal; 
-  een passende licht- en geluidsinstallatie. 
 
Artikel 2 
voor het volksfeest te Nieuwkerken op vrijdag 6 juli 2018 in het kader van de viering van het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap volgende medewerking te verlenen: 
-  kosteloze terbeschikkingstelling van het dorpsplein; 
-  een subsidie van 3.000 EUR (voorschot van 2.250 EUR en max. 750 EUR als saldo na afloop 

en op basis van een eindafrekening en facturen); 
-  de kosteloze terbeschikkingstelling van het nodige feestmaterieel. 
 
Artikel 3 
voor het volksfeest te Belsele op de site De Kouter op zaterdag 30 juni 2018 in het kader van de 
viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap volgende medewerking te verlenen: 
-  kosteloze terbeschikkingstelling van de site De Kouter (cultuurlokaal en speelplaats); 
-  een subsidie van 3.000 EUR (voorschot van 2.250 EUR en max. 750 EUR als saldo na afloop 

en op basis van een eindafrekening en facturen); 
-  de kosteloze terbeschikkingstelling van het nodige feestmateriaal, en voor het 

guldensporenontbijt van de Amedee Verbruggenkring Belsele op zondagvoormiddag 1 juli 
2018 de polyvalente zaal De Klavers kosteloos ter beschikking te stellen. 
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Erfpunt: betaalbaarstelling contributie 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur 2018/43 van 13 april 2018, ten bedrage van 30.671,60 EUR + 6.641,04 EUR (21 % btw) = 
37.112,64 EUR voor de contributie van de stad in 2018 aan Erfpunt, Regentiestraat 63, 9100 
Sint-Niklaas, betaalbaar te stellen. 
 
 
 
Aanduiden gastbeiaardiers voor bespelingen tijdens de Lentemarkt op 20 mei 2018 en 
vaststelling vergoeding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende gastbeiaardiers aan te duiden om tijdens de Lentemarkt van 20 mei 2018 de beiaard 
te bespelen: 
- Kenneth Theunissen (stadsbeiaardier Gent); 
- Joannes Thuy (cobeiaardier Temse). 
Zij zullen respectievelijk spelen van 14 tot 14.45 uur en van 15 tot 15.45 uur. 
 
Artikel 2 
de vergoeding vast te stellen op 175 EUR per persoon. 
 
 
 
Paassportkampen: betaalbaarstelling facturen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de inkomende facturen met nrs. 2018005353 en 2018005275 van respectievelijk ponycentrum 
De Galoppade en de Koninklijke Atletiekclub Waasland voor samenwerking in het kader van de 
paassportkampen van 9 tot 13 april 2018, voor een totaalbedrag van 10.349 EUR, betaalbaar te 
stellen. 
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Buurtwerk Elisabethwijk: organiseren Ciné Leopold: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie door de dienst diversiteit, samenleving en preventie (buurt-
werking) van het filmfestival ‘Ciné Leopold’ op 4 zaterdagavonden op het Prins Leopoldplein (4, 
11, 18 en 25 augustus 2018). 
 
Artikel 2 
de kosten te dragen voor het vertonen van de films (raming 1.060 EUR). 
 
Artikel 3 
de kosten te betalen (150 EUR) aan mevrouw Sophie Loir voor het verzorgen van de kinder-
animatie op 25 augustus 2018 via de kleine vergoedingsregeling. 
 
Artikel 4 
het gebruikte projectiemateriaal te verzekeren. 
 
 
 
Studiedag Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken? 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de studiedag 'Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polari-
serende uitspraken?' die plaatsvindt op maandag 14 mei 2018 in de Odisee hogeschool Campus 
Waas. 
 
 
 
Internationale dag tegen homofobie en transfobie: kennisneming acties 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de acties die worden georganiseerd in het kader van de internationale dag 
tegen homofobie en transfobie op 17 mei 2018. 
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Ter beschikking stellen van adressen in functie van het uitwerken van een voorschools traject 
voor peuters: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de adresgegevens ter beschikking te stellen van de werkgroep 'voorschools traject' in functie 
van een warme doorverwijzing naar school en de in dat kader af te leggen huisbezoeken. 
 
 
 
Leveren en plaatsen van licht- en warmtewerende folies voor groepsopvang Driekoningen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen voor het leveren en plaatsen van licht- en warmtewerende folie ter 
waarde van 2.801,80 EUR door de firma Reprosol nv, Ganzeplas 83, 2880 Aalter. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (dienst LIK gerechtelijke beeldvorming) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst LIK gerechtelijke 
beeldvorming en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 
 
Artikel 2 
volgende selectiewijze vast te stellen: 
-  het houden van een interview met de verschillende kandidaten door de korpschef, die een 

rangschikking van de kandidaten opmaakt; 
-  de functie niet toe te kennen op basis van anciënniteit van de kandidaten. 
 
Artikel 3 
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
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Gemeentebelastingen: belasting op bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die beschouwd 
worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt of onveilig: 
oninbaarstelling wegens materiële vergissing: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de belastingaanslag van 17.924,75 EUR, die werd aangerekend 
aan Marpavak nv, Philippe Saveryslaan 150, 9140 Temse, in het kader van de belasting op 
bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, 
verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig, aanslagjaar 2016, voor een 
leegstaande bedrijfsruimte, gelegen Bookmolenstraat 28 te Belsele, oninbaar moet worden 
gesteld wegens materiële vergissing. 
 
 
 
AGB 't Bau-huis: ontbinding en overdracht naar stad en stand van zaken btw-dossier: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen, enerzijds, van de afweging tussen het behoud van het AGB ’t Bau-huis 
tegenover de overdracht van het AGB naar de stad en anderzijds, van de stand van zaken van 
het btw-dossier van het AGB ‘t Bau-huis en het behoud van de btw-plicht. 
 
Artikel 2 
te adviseren aan de raad van bestuur van het AGB ’t Bau-huis beroep aan te tekenen tegen de 
btw-beslissing van 5 augustus 2017 om te proberen de btw-plicht te behouden vanaf 1 januari 
2018. 
 
 
 
Cultuurcentrum: ACCSI vzw: jaarrekening 2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de jaarrekening 2017 van ACCSI vzw goed te keuren. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Cultuurcentrum: ACCSI vzw: wijziging budget 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de budgetwijziging 2018 van ACCSI vzw vast te stellen. 
Een exemplaar van deze budgetwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
OCMW: verenigingen: Sociaal Verhuurkantoor Waasland: jaarrekening 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Erediensten: kerkfabrieken: jaarrekening 2017: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2017 van de twaalf kerkfabrieken op het 
stedelijk grondgebied. 
Een exemplaar van deze jaarrekeningen wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Erediensten: kerkfabrieken: SS. Andreas & Ghislenus: budget 2018: wijziging nr. 1: akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het budget 2018 van de kerkfabriek SS. Andreas 
& Ghislenus. 
Een exemplaar van deze budgetwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
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Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: jaarrekening 2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de jaarrekening 2017 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed te keuren. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Subsidie-aanvraag WIFI4EU: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om in te tekenen op de eerste oproep van WIFI4EU voor een wifihotspot op het 
Hendrik Heymanplein en het Regentieplein. 
 
Artikel 2 
Sara Van den Bossche van team beleidsondersteuning aan te duiden als gemachtigde voor 
WIFI4EU om namens de stad de subsidieovereenkomst te ondertekenen en via het 
WIFI4EUportaal (of langs andere weg) alle overige handelingen te verrichten die de 
subsidieovereenkomst vereist. 
 
 
 
Interne communicatie: aanpassing overlegmomenten: kennisneming en budgettering vanaf 
2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de evaluatie van de overlegmomenten en het aangepaste voorstel van het 
managementteam. 
 
Artikel 2 
met ingang van 2019 een budget van 2.000 EUR per cluster te voorzien voor de organisatie van 
de clusterdag. Dit budget wordt beheerd door volgende organisatieonderdelen: afdeling 
plannen en ontwikkelen, ondersteuning cultuur en vrije tijd, ondersteuning welzijn, staf 
dienstverlening, ondersteuning techniek en beleidsondersteuning (voor cluster ondersteuning 
en stafdiensten). 
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Projectmatig werken: projectfiches 'ANPR-toegangscontrole' en 'werken op afspraak': goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende projectfiches, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, goed te keuren: 
- 100: ANPR-toegangscontrole; 
- 101: werken op afspraak, met dien verstande dat het ook mogelijk moet blijven om zonder 

afspraak te komen. Die voorwaarde wordt opgenomen bij de scope van het project. 
 
Artikel 2 
aan de betrokken stuurgroep opdracht te geven het project uit te voeren volgens de timing, 
binnen het budget en binnen de scope zoals vermeld in de fiche. Bij ingrijpende wijzigingen 
brengt de stuurgroep het projectbureau op de hoogte, zodat een aangepaste versie van de fiche 
kan worden voorgelegd aan het managementteam en het college. 
 
Artikel 3 
aan het projectbureau opdracht te geven om, indien gewenst, op intranet een deelsite te 
voorzien voor dit project, waartoe alle leden van de stuurgroep en de onderliggende werk-
groepen toegang hebben en waar de documenten van het project geraadpleegd kunnen worden. 
De projectfiche zelf is door alle gebruikers van het intranet raadpleegbaar. 
 
 
 
Budgetwijziging naar aanleiding van fandorp WK Voetbal: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de budgetwijziging voor een commandopost op het Hendrik Heymanplein, naar aanleiding van 
het fandorp voor de uitzendingen van het WK voetbal, goed te keuren. 
 
 
Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
de publieke uitzendingen wedstrijden Rode Duivels WK voetbal 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de publieke uitzendingen van de 
wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal 2018 vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Politieaangelegenheden: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies zomer 2018: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2018 vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: politieverordeningen: tijdelijkepolitieverordening naar aanleiding van 
OLF Nieuwkerken van vrijdag 29 juni 2018 tot en met zaterdag 30 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF 2018 vast te stellen. 
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: workshop Betergem 2038 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de leden van het college van burgemeester en schepenen te verontschuldigen voor de 
workshop 'Betergem 2038 - denk mee na over de (nabije) toekomst', die plaatsvindt op 
woensdag 23 mei 2018 van 16 uur tot 18 uur in de lokalen van het Streekoverleg Waas & 
Dender, Meulenbroekstraat 2, 9220 Hamme. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergem: algemene vergadering: 
akteneming agenda, goedkeuring statutenwijziging, bepaling mandaat vertegenwoordiger en 
aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 21 juni 
2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen goed te 
keuren. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
-  een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 
2019 (onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van 
decreet lokaal bestuur); 

-  een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende 
vereniging Intergem van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Intergem te verlengen voor deze duurtijd; 

-  zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende vereniging Intergem. 

Een exemplaar van deze statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering van Intergem op 21 juni 2018: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Luk Huys, gemeenteraadslid. 
 
Artikel 4 
de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 21 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25 mei 2018 inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: algemene vergadering: akteneming agenda, 
bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 30 mei 2018 
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 30 mei 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 30 mei 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid,  
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid.  
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienstverlenende vereniging 
Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en 
aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 15 juni 
2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 15 juni 2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal, in te stemmen met de 
op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 15 juni 2018 van de Dienstverlenende vereniging Cipal: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid,  
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: fusie Gewestelijke Maatschappij 
voor Volkswoningen en WoonAnker: bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding 
effectief vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cvba op 20 juni 2018. 
Een exemplaar van deze agenda wordt zo snel als mogelijk als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkswoningen cvba om in te stemmen met de op de agenda vermelde punten. 
 
Artikel 3 
de aanduiding van Johan De Beule als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Gewestelijke Maatschappij 
voor Volkswoningen cvba te bevestigen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Cevi vzw: algemene vergadering: 
verlenen volmacht 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de heer Filip Herman en de heer Evert Dehandschutter, 
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering van Centrum voor Informatica vzw, niet aanwezig kunnen zijn op de 
algemene vergadering van vermelde vereniging en een blanco volmacht te verlenen om te 
stemmen over de op de agenda vermelde punten. 
 
 
 
Samenstelling auditcomité van de stad Sint-Niklaas: wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
Kris Van der Coelden, OCMW-voorzitter/schepen van financiën, aan te duiden als lid van het 
auditcomité. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 27 april 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 27 april 2018. 
 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting 
 
Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 25 mei 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 mei 2018, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Ilse Bats, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: jaarvergadering: akteneming agenda, bepaling 
mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de jaarvergadering op 12 juni 2018 van 
de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de jaarverga-
dering op 12 juni 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-
Waasland, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
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Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
jaarvergadering op 12 juni 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking 
Midden-Waasland: 
- effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman, schepen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC): algemene jaarvergadering: 
goedkeuring agenda, bepaling mandaat vertegenwoordigers en bevestiging aanduiding effectief 
en plaatsvervangend vertegenwoordigers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de agenda van de algemene jaarvergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (IC) cvba op 22 juni 2018 goed te keuren. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
jaarvergadering op 22 juni 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening cvba (IC) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen. 
 
Artikel 3 
de aanduiding van volgende personen als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene jaarvergadering op 22 juni 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (IC) te bevestigen:  
effectief vertegenwoordigers: 
- mevrouw Annemie Charlier; 
- de heer Maxime Callaert; 
- de heer Wout De Meester; 
- de heer Mike Nachtegael; 
plaatsvervangend vertegenwoordigers: 
- de heer Carl Hanssens; 
- mevrouw Kelly Van Elslande; 
- mevrouw Sofie Heyrman;; 
- de heer Kris Van der Coelden. 
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Stedelijke noodplanning: telefoon informatiecentrum: oproep medewerkers en bijhorende 
werking: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een organisatiebrede oproep (stad en OCMW) te doen voor medewerkers van het telefoon 
informatiecentrum (TIC), dat door het gemeentelijk crisiscentrum kan uitgerold worden bij een 
calamiteit op het grondgebied. 
 
 
 
Bewonersvergadering ontwerpplannen rioleringswerken Iepenstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een overlegvergadering te organiseren met de bewoners van de Iepenstraat + kruispunt 
Vlasstraat/Vijfstraten/Klapperbeekstraat over de ontwerpplannen voor de rioleringswerken in 
hun straat op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur in zaal Familia. 
 
 
 
Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de heer Ben Verhasselt, de huidige informatieveiligheidsconsulent van het stadsbestuur, 
conform de GDPR aan te stellen als functionaris voor gegevensbescherming. 
 
 
 
Aanpassing privacyverklaring overeenkomstig GDPR: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de privacyverklaring in de bijlage, aangepast volgens de nieuwe richtlijnen binnen de GDPR, 
goed te keuren. 
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Vervanging beugels spandoeken stadskern: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de vervanging en aankoop van 13 ophangbeugels voor spandoeken op de 
Grote Markt, ter vervanging van de versleten exemplaren, bij de firma Waelkens nv, 
Ingelmunstersteenweg 243 te 8780 Oostrozebeke, aan de prijs van 5.005 EUR + 1.051,05 EUR 
(21 % btw) = 6.056,05 EUR, btw inclusief. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerken: betuining gracht Kruisstraat 9 en 13: 
goedkeuring en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: betuining gracht Kruisstraat 9 en 13 van de 
opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' en deze te gunnen in onderaanneming via Besix 
infra nv voor het bedrag van 13.220,63 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk - derde weigering voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorlopige oplevering van de opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, 
uitbreiding met berging en vernieuwen buitenschrijnwerk' te weigeren omwille van de omvang 
en de aard van de gebreken zoals vermeld in de bijlage bij het proces-verbaal van niet-
oplevering. 
 
 
 
Werken: rioproject Iepenstraat: goedkeuring wegenisplannen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de wegenisplannen voor het rioproject Iepenstraat. Raming: 
843.624,10 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
een overlegvergadering te organiseren met de bewoners van de Iepenstraat + kruispunt 
Vlasstraat/Vijfstraten/Klapperbeekstraat over de ontwerpplannen voor de rioleringswerken in 
hun straat op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur in zaal Familia. 
 
 
 
Werken: fonteinen Stationsstraat: vervangen pompen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van de pompen van de fonteinen in de Stationsstraat te gunnen aan de firma 
Aquafontal bvba, Paryssenstraat 3 te 8740 Pittem, voor het bedrag van 7.630,89 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: aanleg van 
oversteken op de Stropersroute ter hoogte van Spieveldstraat, Hoogstraat en Kuildamstraat: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van de oversteken op de Stropersroute ter hoogte van de Spieveldstraat, Hoogstraat 
en Kuildamstraat in het kader van het raamcontract voor onderhoudswerken aan bitumineuze 
verhardingen te laten uitvoeren door E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en 
hiervoor de nodige kredieten, zijnde 47.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Diensten: plannen en ontwikkelen: uitvoeren van een ruimtelijke economische studie in Sint-
Niklaas: stopzetting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de lopende procedure voor het uitvoeren van een ruimtelijke economische studie in Sint-
Niklaas stop te zetten. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat er binnen korte tijd een nieuwe procedure zal opgestart 
worden, waarbij rekening gehouden wordt met het budget (50.000 EUR (inclusief btw)) in de 
prijsvraag en de gunningscriteria. 
 
 
 
Diensten: evenementen: aanstellen dienstverlener voor plaatsen en uitbaten ijspiste op de 
Grote Markt: 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 (96.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van 
een dienstverlener voor het plaatsen en uitbaten van een ijspiste op de Grote Markt voor een 
periode van maximum 3 jaar. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 

vertegenwoordiger(s) dienst evenementen; 
de centrummanager; 
vertegenwoordiger(s) team overheidsopdrachten. 

 
 
 
Diensten: ICT: vernieuwing Microsoft Office 365-licenties: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vernieuwen van de Microsoftlicenties (serverlicenties en gebruikerslicenties) te gunnen aan 
de firma Comparex bvba, Buro & Design Center 1, Suite 315, Esplanade Heysel, Box 3, 1020 
Brussel, voor een totaalbedrag van 339.225,55 EUR + 71.237,36 EUR (21 % btw) = 410.462,91 
EUR op jaarbasis, of 1.231.388,73 EUR (inclusief btw) over de looptijd van het 3-jarige contract 
(1 juni 2018- 31 mei 2021). 
Voor de serverlicenties bedraagt het totaalbedrag 49.527,07 EUR + 10.400,68 EUR (21 % btw) = 
59.927,75 EUR op jaarbasis Dit gedeelte wordt als volgt opgedeeld: 
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-  60 % voor rekening van het stadsbestuur (29.716,24 EUR + 6.240,41 EUR (21 % btw) = 
35.956,65 EUR); 

-  40 % voor rekening van het OCMW (19.810,83 EUR + 4.160,27 EUR (21 % btw) = 23.971,10 
EUR). 

Voor de gebruikerslicenties bedraagt het totaalbedrag 289.698,48 EUR + 60.836,68 EUR (21 % 
btw) = 350.535,16 EUR op jaarbasis. De verdeelsleutel is hier afwijkend per afgenomen 
licentiesoort, aangezien per gebruiker duidelijk de organisatie kan worden onderscheiden. 
Dit levert volgende verdeling op: 
- 173.318,51 EUR + 36.396,89 EUR (21 % btw) = 209.715,40 EUR voor het stadsbestuur; 
- 116.379,97 EUR + 24.439,79 EUR (21 % btw) = 140.819,76 EUR voor het OCMW. 
De jaartotalen komen zo op volgende bedragen: 
- 203.034,75 EUR + 42.637,30 EUR (21 % btw) = 245.672,05 EUR voor het stadsbestuur; 
- 136.190,80 EUR + 28.600,06 EUR (21 % btw) = 164.790,86 EUR voor het OCMW. 
 
Artikel 2 
zijn beslissing ter kennisneming aan het OCMW te bezorgen. 
 
 
 
Diensten: cluster omgeving: plannen en ontwikkelen: actualisatie woonplan stad Sint-Niklaas: 
meerprestaties: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de meerprestaties voor de realisatie van de actualisatie van het woonplan 
van Sint-Niklaas voor een totaal bedrag van 6.900 EUR + 1.449 EUR (21 % btw) = 8.349 EUR ten 
gunste van de firma Atelier Romain bvba, Dendermondse Steenweg 50 te 9000 Gent. 
 
 
 
Diensten: SASK: aanstellen ontwerper voor nieuwe inkom: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/004so en de raming voor de opdracht 'Stedelijke academie voor schone 
kunsten: aanstellen ontwerper voor nieuwe inkom', opgesteld door de dienst projecten 
gebouwen 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 80.500 EUR, 
excl. btw. 
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Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/CVO/0820/02 
(actie/raming 2018170104/2018170144). 
 
 
 
Leveringen: redundante koppeling en uitbreiding bestaand glasvezelnetwerk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitbreiden van het bestaande glasvezelnetwerk en het redundant maken van de site 
techniekhuis te gunnen aan de firma Eurofiber nv, Belgicastraat 5 1930 Zaventem, 
BE 0435.204.851 voor een totaalbedrag van 146.251,99 EUR + 30.712,92 EUR (21 % btw) = 
176.964,91 EUR. 
 
Artikel 2 
hiervoor een 60 % - 40 % verdeelsleutel (voor respectievelijk het stadsbestuur en het OCMW) 
toe te passen, wat resulteert in volgende kostenverdeling: 
- stadsbestuur: 87.751,19 EUR + 18.427,75 EUR (21 % btw) = 106.178,94 EUR; 
- OCMW: 58.500,80 EUR + 12.285,17 EUR (21 % btw) = 70.785,97 EUR. 
 
Artikel 3 
het OCMW van deze beslissing op de hoogte te brengen. 
 
 
 
Leveringen: openbare werken: aankoop strooiwagen en sneeuwschaaf: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-038/OVA/strooiwagen, sneeuwschaaf/DW-RDW en de raming voor de 
opdracht 'Aankoop strooiwagen en sneeuwschaaf', opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten 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 58.080 EUR (btw incl.). 
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Leveringen: dienst logistiek: team beheer voertuigen en machines: raamcontract voor het 
leveren van banden voor diverse voertuigen en machines van het stadsbestuur, het OCMW en de 
politiezone van Sint-Niklaas: goedkeuring nieuwe lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de procedure voor het leveren van banden opgestart in 2017 (bestek 
nummer 2017-220/OVA/banden/VW-CQ) stop te zetten gelet op het feit dat er geen offertes 
werden ingediend. 
 
Artikel 2 
het bestek met nr. 2018-082/OVA/banden/VW-CQ en de raming voor de opdracht 'raamcontract 
voor het leveren van banden voor diverse voertuigen en machines van het stadsbestuur, het 
OCMW en de politiezone van Sint-Niklaas', opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten) goed te keuren. De nieuwe 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 40.000 EUR, btw inbegrepen, voor de volledige duurtijd van 4 jaar. 
 
Artikel 3 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 4 
in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, dat de stad Sint-Niklaas zal optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of 
aanbestedende entiteiten, meer bepaald : politiezone Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: renovatie techniekhuis: fase 2 en 3: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2016/038aa voor de opdracht 'Renovatie techniekhuis: fase 2 en 3', 
opgesteld door de ontwerper, Low Architecten bv bvba, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 
Antwerpen, 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 
7.427.499,40 EUR, excl. btw (1.559.774,87 EUR btw verlegd). 
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Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
deze opdracht Europees bekend te maken. 
 
Artikel 4 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018141870 - 
2018142082. 
 
 
 
Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en Luitentuitstraat: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/008aa en de raming voor de opdracht 'Hulstbaan: vernieuwen twee-
richtingsfietspad tussen Leestraat en Luitentuitstraat', opgesteld door de dienst projecten open-
baar 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 
332.325,50 EUR, excl. btw (btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen, op budgetcode 22410007/RME/0200/04 
(actienummer - ramingnummer 2018170112 - 2018170154). 
 
 
 
Ongediertebestrijding: inschakelen RATO  
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een overeenkomst af te sluiten voor de hoofdtaken met RATO vzw voor een 
totaalbedrag van 57.282 EUR, excl. btw (RATO vzw is niet btw-plichtig). Deze overeenkomst zal 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad in een komende zitting. 
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Patrimonium: zakelijke rechten: stedelijk sportcentrum Meesterstraat: overdracht opstal- en 
huurrecht: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
akkoord te gaan met de overdracht van het stamnummer 9264 bij de K.B.V.B. van vzw 
Sportkring Sint-Niklaas, Drielindenstraat 2 te 9100 Nieuwkerken, aan vzw Sportkring 
Nieuwkerken Sint-Niklaas, Meesterstraat 112c te 9100 Nieuwkerken. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de overdracht van volgende overeenkomsten betreffende het stedelijk 
sportcentrum Meesterstraat van Sportkring Sint-Niklaas vzw aan Sportkring Nieuwkerken Sint-
Niklaas vzw: 
-  opstalrecht van 31 maart 1993 en bijhorende wijzigende akte van 9 september 2002; 
-  huurrecht en medegebruik van 2 juni 2003; 
-  de verbintenis tot het betalen van het resterende saldo van het bedrag van 48.000 EUR dat 

S.K. Sint-Niklaas vzw aan de stad moet betalen ingevolge de overeenkomst van 7 december 
2016 tot definitieve beëindiging buiten de rechtbank van het geschil met betrekking tot het 
niet-naleven van de concessieovereenkomst van 18 juli 1986 voor het stedelijk sportcentrum 
Meesterstraat. 

De bepalingen van deze overeenkomsten moeten strikt nageleefd worden. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: Aquafin: ruil in kader van uitbreiding bestaande water-
zuiveringsinstallatie Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een deel van het perceel kadastraal gekend 10e afdeling, sectie A, nummer 
996B, eigendom van Aquafin (inneming A op plan verlegging voetweg 33), te ruilen met delen 
van de percelen kadastraal gekend 10e afdeling, sectie A, nummer 994C, 990B, 1154C2 en 
1154B2, eigendom van de stad (innemingen 1,3, 5 en 8 op plan renovatie RWZI Sinaai). 
 
Artikel 2 
ermee akkoord te gaan dat de akte verleden zal worden ten laatste binnen de vier maanden na 
aanvang van de werken door geassocieerde notarissen Verstraeten en Roegiers, Kerkstraat 78, 
9120 Vrasene. Kosten erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door 
Aquafin. 
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Patrimonium: zakelijke rechten: heraanleg kruispunt Driekoningen: inneming Fedimmo nv: 
intrekking gemeenteraadsbeslissing 23 juni 2017 en nieuwe voorwaarden akte: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
in het kader van de heraanleg van kruispunt Driekoningen over te gaan tot een bovengrondse 
inneming van 35 m², een ondergrondse inneming van 324 m² en de vestiging van een tijdelijke 
werkzone van 629 m², op het perceel gelegen Driekoningen 4, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal 
bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 777 B2, zijnde inneming 2, eigendom van Fedimmo nv, 
met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel (Oudergem), Waverse Steenweg 1945, voor een 
totaalbedrag van 54.300,80 EUR. 
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
op vraag van verzoekende partij dat de stad zich ertoe verbindt om, van zodra officieel bekend 
is dat de huidige huurder, Regie der Gebouwen, de gebouwen zal verlaten, voor de site van 
Fedimmo nv (kadastraal bekend als 1ste afdeling, sectie A, nummer 777 B2) een toekomstvisie 
op het gebied op te maken om te bepalen welke bestemmingen en functies hier op hun plaats 
zijn. Deze toekomstvisie zal vervolgens omgezet worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan, goed 
te keuren door de gemeenteraad. 
 
 
 
Fietsbeleid: samenwerkingsovereenkomst fietszuil: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de fietszuil ter hoogte van het 
Westerplein goed te keuren. 
 
 
 
Sociaal wonen: lokale woontoets: projectfiche Baenslandstraat infrastructuur en Kriekepitte 
infrastructuur: principieel akkoord opname wooninfrastructuur in openbaar domein 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting voor de lokale 
woontoets van de wooninfrastructuur Baenslandstraat en Kriekepitte. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de opname van de wooninfrastructuur Baenslandstraat en Kriekepitte in 
het gemeentelijk openbaar domein. 
 
Artikel 3 
te bevestigen dat de infrastructuurwerken Baenslandstraat en Kriekepitte passen binnen het 
lokaal woonbeleid. 
 
Artikel 4 
Christien Geldolf, adviseur wonen, toestemming te geven deze beslissingen in het project-
portaal VMSW te bevestigen. 
 
 
 
Kennisneming afsprakennota feitelijke vereniging Kringloopkrachten en goedkeuring door-
storting saldo werkingsmiddelen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de afsprakennota van de feitelijke vereniging Kringloopkrachten. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het uitbetalen van het restbedrag van het budget voorzien voor de kring-
loopkrachtenwerking, nl. 1.900 EUR, op rekeningnummer BE27 3631 7419 5973 op naam van 
Kringloopkrachten F.V. 
 
 
 
Uitbreiding cambio met extra locatie Clementwijk²: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opstart van een extra locatie voor cambio autodelen in de Clementwijk² 
en met de bijhorende ondersteuning van maximaal 4.000 EUR (excl. 21 % btw) op jaarbasis door 
de stad gedurende 2 jaar. 
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Herinrichting en aanpassing verkeersregime deel Vrouweneekhoekstraat tussen Sint-Gillisbaan 
en Godsschalkstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de herinrichting van het deel van de Vrouweneekhoekstraat tussen de Sint-Gillisbaan en de 
Godsschalkstraat als meerwerk op te nemen in het dossier van de Godsschalkstraat. 
 
Artikel 2 
na de uit te voeren werken opnieuw tweerichtingsverkeer in het deel van de Vrouweneek-
hoekstraat tussen de Sint-Gillisbaan en de Godsschalkstraat in te voeren. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw op 21 juni 2018. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 21 juni 2018 om in 
te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: Auto Electro Andries: Grote Baan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Auto Electro Andries, Grote Baan 79 te 9100 Nieuwkerken, tot het verbouwen 
van de gevel, voornoemd adres, sectie A nr. 300 g, te weigeren op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
Marijke Henne, schepen verlaat de zitting 
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Urbanisatie: Nieuwe Molenstraat/Eduard Prissestraat: overdracht grond en zakelijke rechten: 
vaststelling voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de overdracht van de zone voor de ondergrondse containers en de 
voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het vestigen van een 
eeuwigdurende erfdienstbaarheid van over- en doorgang voor het realiseren van een trage 
doorsteek tussen de Nieuwe Molenstraat en de Eduard Prissestraat door het op te richten 
woonproject van Bravos Terra bvba, Antoon Catriestraat 8a te 9031 Drongen. 
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: residentie Chambord: Parklaan: weerleggen bezwaar en verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Residentie 
Chambord, Parklaan 102 bus 9 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen van een meergezins-
woning, Parklaan 94/104 te Sint-Niklaas, sectie D nr. 1194 d², k, op basis van het verslag van de 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
Johan Verhulst, stadssecretaris verlaat de zitting 
 
 
Eigen machtiging: JKV Invest: Kalkstraat/Lodewijk De Meesterstraat: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan JKV Invest, Weynstraat 164 b te 9100 Sint-
Niklaas, tot het verbouwen van een meergezinswoning met commerciële ruimten, Kalkstraat/ 
LodewijkDe Meesterstraat te Sint-Niklaas, sectie E nr. 2145 k,r, s, onder voorwaarden van Inter. 
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Eigen machtiging: Sono Projects: Berkenlaan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Sono Projects, Plezantstraat 314 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van 
2 woningen, na het slopen van de bestaande bebouwing, Berkenlaan 3 te Sint-Niklaas, sectie B 
nr. 312 a², te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. 
 
 
 
Eigen machtiging: VG Projects: Patershoek: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van VG Projects, Bookmolenstraat 95 te 9111 Belsele, tot het bouwen van een 
meergezinswoning, Patershoek te Sint-Niklaas, sectie A nrs. 521 y, 531 h, te weigeren op basis 
van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Eigen machtiging: Dierenpension Kriekenhof: Gyselstraat: deels weerleggen, deels bijtreden van 
bezwaren en weigeren vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Dierenpension Kriekenhof, Gyselstraat 87 b te 9100 Nieuwkerken, tot het 
wijzigen van bestemming van magazijn naar dierenpension, voornoemd adres, sectie A nr. 233 
a,b, t, te weigeren ten gevolge van oncontroleerbare maar essentiële voorwaarden vanuit 
mobiliteit. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: EDW Invest: Mercatorstraat: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan EDW Invest, 
Weynstraat 164 b te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een meergezinswoning, na het 
slopen van de bestaande bebouwing, Mercatorstraat 20 te Sint-Niklaas, sectie, B nr. 471 b5, op 
basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Eigen machtiging: ELD Projects: Walburgstraat/Kalkstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van ELD Projects, Kamerstraat 117 te 9255 Buggenhout, tot het bouwen van een 
meergezinswoning, Walburgstraat/Kalkstraat te Sint-Niklaas, sectie E nrs. 1899 t, v, 1900, te 
weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Urbanisatie: binnengebied Lindenstraat-Antwerpse Steenweg: tracé, aanleg en uitrusting 
wegenis: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de bezwaren en opmerkingen die ingediend werden in het kader van het 
openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag ingediend door Bouwen en Wonen bvba 
voor het ontwikkelen van het binnengebied Antwerpse Steenweg-Lindenstraat. 
 
Artikel 2 
rekening houdend met de ingediende bezwaren en opmerkingen betreffende het tracé, de 
aanleg en de uitrusting van de wegenis van het binnengebied Antwerpse Steenweg-
Lindenstraat, het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegenis conform de bijlagen gehecht 
aan de notulen van deze zitting en de voorwaarden, inzake de aanleg van het toekomstig 
openbaar domein, gesteld in de adviezen vast te stellen. 
 
Artikel 3 
de wegen en bijbehorende infrastructuur, ten laatste bij de eindoplevering van de werken, 
gratis over te nemen, deze in te lijven in het openbaar domein en verder in te staan voor het 
onderhoud ervan. 
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Uitnodiging tot het bijwonen van de ballonmeeting in Romorantin: geen afvaardiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niemand van het college van burgemeester en schepenen af te vaardigen naar de internationale 
ballonmeeting in onze ballonzusterstad Romorantin van donderdag 31 mei 2018 tot en met 
zondag 3 juni 2018. 
 
 
 
Politiereglement met betrekking tot de afbakening van een perimeter waarbinnen private 
bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie van een fandorp naar 
aanleiding van de uitzending van de voetbalwedstrijden van het WK: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening met betrekking tot de afbakening van een perimeter waarbinnen 
private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie van een fandorp 
naar aanleiding van de uitzending van de voetbalwedstrijden van het WK vast te stellen. 
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Aanvraag subsidie evenementen: Goestink 25-27 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het subsidiereglement voor evenementen een subsidie van 1.000 EUR toe te 
kennen aan Goestink 'Festival van de sfeer' VOF Amici Del Forno, Guido Gezellelaan 21, 9100 
Sint-Niklaas, voor de organisatie van Goestink van 25 tot 27 mei 2018. 
 
 
Mobiliteitsmaatregelen naar aanleiding van WK voetbal 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mobiliteitsmaatregelen in het kader van de uitzendingen van de 
wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK 2018. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de bijkomende kosten van parkeerbedrijf OPC voor het gratis ter 
beschikking stellen van de centrumparking Grote Markt aan ACV en ING voor een bedrag van 
2.400 EUR. 
 
 
 
Budgetwijziging investeringen jeugdinfrastructuur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de uitvoering van het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van 
lokale jeugdwerkinitiatieven rond nieuwbouw- en verbouwingssubsidies 71.024,72.EUR extra 
investeringsmiddelen vrij te maken. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: cultuurcentrum: ACCSI vzw: 
algemene vergadering: akteneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 18 juni 
2018 om 20.30 uur. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger om in de algemene vergadering op 18 juni 2018 
het verslag van de algemene vergadering van 4 december 2017, de rekening 2017 (met bijlage 
B en C) en het verslag van de externe commissaris en de budgetaanpassingen 2018 goed te 
keuren. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: cultuurcentrum: ACCSI vzw: 
voordracht vervanging secretaris: bekrachtiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
Annelies De Graeve vanuit haar functie als diensthoofd cultuurcentrum voor te dragen als 
secretaris van ACCSI vzw, ter vervanging van Dirk Van Driessche. 
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Cultuurcentrum: ACCSI vzw: raad van bestuur: vervanging lid: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de heer Luc Verstraeten in de raad van bestuur van ACCSI vzw te vervangen door de heer Jurgen 
Naudts. 
 
 
 
Schenking beeld Edgar Tinel aan de stad en plaatsing in de voortuin van het Tinelmuseum: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het beeld van Edgar Tinel van de hand van de heer Etienne Ringoot, als schenking te 
aanvaarden. 
 
Artikel 2 
een nieuwe, hogere en degelijke sokkel te voorzien en het beeld te verplaatsen naar de voortuin 
van het Tinelmuseum, die voor dat doel aangepast wordt. 
 
Artikel 3 
schepen Annemie Charlier vanuit het college aan te duiden om het beeld te onthullen tijdens 
het weekend van Kunst uit Sinaai, het vierde weekend van september 2018. Daarbij wordt een 
receptie aangeboden in het Tinelmuseum. 
 
 
 
Gaststad Special Olympics 2019: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het voorstel van Special Olympics Belgium vzw, met name om samen met 
Beveren een rechtstreekse financiële dotatie van 120.000 EUR te betalen voor het gastheer-
schap van de Special Olympics van 29 mei tot en met 1 juni 2019, en met de ondersteuning van 
een crowdfunding actie, aangestuurd door Special Olympics Belgium vzw die bijkomend 
30.000 EUR moet genereren. 
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Artikel 2 
het budget van 50.000 EUR, voorzien in de meerjarenplanning voor 2019, te verhogen naar 
75.000 EUR. 
 
Artikel 3 
Sinbad, sportcentrum De Witte Molen en 't Bau-huis te reserveren voor sportproeven tijdens de 
Special Olympics 2019, evenals de Grote Markt en het stadhuis op woensdag 29 mei 2019 voor 
de openingsceremonie. 
 
Artikel 4 
met de gemeente Beveren afspraken te maken voor de oprichting van een gezamenlijk 
coördinatieteam en dat vanuit het team jeugd en vrijetijdsparticipatie te laten bemannen. 
 
 
 
Stand van zaken taalbeleid: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stand van zaken van het taalbeleid, zoals omschreven in het diversi-
teitsplan. 
 
 
 
Bellende vlakken voor horecazaken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
samen te werken met Vereniging personen met een handicap vzw (VFG) voor de installatie van 
bellende vlakken voor 10 horecazaken en de aankoop goed te keuren voor 2.420 EUR. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 18 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Christel Geerts  
stadssecretaris burgemeester-wd. 


