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Overeenkomstig artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 24 september 2019 om 20:50
uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandel.ing van de agendapunten zoats
vermeld in de bijl.age

Hoogachtend

Johan Verhul.st
algemeen directeur
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Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

t 2019 GR 00559 Oostel,ij ke tangent: ontwerp dadin gsovereenkomst tussen de

stad Sint-Niklaas en Saint-Brice nv: goedkeuring

Het coltege van burgemeester en schepenen nam op 22 juLi 2019 kennis van de stand van zaken

omtrent de besprekingen tussen partijen Saint Brice nv, A\,W en de stad Sint-Nikl.aas teneinde
tot een ontwerp van dadingsovereenkomst te komen vóór oe zittingsdatum van de Raad van

State van 27 september 2019.

Uit de vertrouweLijke besprekingen tussen de gemeente, het Vlaams Gewest (AVVV) en Saint-

Brice nv bl.ijkt dat de partijen bereid zijn om een dading af te sluÏten gezien na overleg de

belangen en bezorgdheden van partijen nauw bij elkaar tiggen. Van zodra het ontwerp Ían
dadingsovereenkomst is opgemaakt,zaldeze al,s bijl.age aan de nota worden toegeVoegd. '

Middel,s de dadingsovereenkomst wensen partijen op onherroepel.ijke wijze en zonder uitspraak

over de gegrondheid van de rechten waarop partijen zich beroepen,.op basis van wederzijdse

toegevingen, definitief en onherroepel.ijk, tot slot van alte rekening, bij wijze van dading een

einde te stellen aan het tussen hen bestaande geschit.

Aan de gemeenteragd;v"vprrd! gevraagd haar goedkeuring te geven aan het ontwêrp utn
dadingsovereenkomst tussen de stad Sint-Nikl.aas en Saint-Brice nv. ,ri,

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Car[ Flanssens)

PLANNTNG COMMISStE

De commissie voor mobititeit, openbaar domein en stadsontwikkel.ing:op maandag 16

september 2019 om 20 uur.

Tijdens deze comissiezitting wordt de dading rond de Oostetijke Tangent besproken.

Er wordt ook een toeLichting gegeven bij de aanpak inzake waterbeheersing en riolering.
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