
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
22 januari 2018 
 

de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Mike Nachtegael, schepen; 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.45 uur 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan IPC nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan IPC nv, Molenheide 1, 2110 Wijnegem, om op 31 maart 2018 en 
4 april 2018 in het stadscentrum flyers en pakjes zakdoekjes uit te delen om reclame te maken 
voor de heropening van Carrefour Market, op voorwaarde dat het advies van de politie strikt 
wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor 
een bedrag van 200 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Bo's Wafels bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Bo's Wafels bvba, Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, om met een 
mobiel wafelkraam een standplaats in te nemen: 
- op maandag 5 februari 2018: in Nieuwkerken aan Café Den Brave; 
- op dinsdag 6 februari 2018: in de Slachthuisstraat; 
- op dinsdag 13 februari 2018: in de Watermolenstraat, parking Puyenbeke; 
- op woensdag 14 februari 2018: in de Heidebloemstraat; 
- op donderdag 15 februari 2018: aan het Koningin Fabiolapark, omgeving Ontmoetings-

centrum, op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting 
voor een bedrag van 6,30 EUR per dag wordt betaald. 
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Gemeentebelastingen: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten: vaststellen nieuwe aantallen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten met ingang van het eerste semester 2018 de forfaitaire aantallen van 
verspreide exemplaren als volgt vast te stellen: 
Sint-Niklaas: 18.765 exemplaren 
Belsele:  3.817 exemplaren 
Nieuwkerken: 2.430 exemplaren 
Sinaai: 2.292 exemplaren 
of in totaal: 27.304 exemplaren 

 
 
 
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 1982 tot en met 2083 van het dienstjaar 2017 en van 1 tot en 

met 39 van het dienstjaar 2018; 
-  facturen: van 2373 tot en met 2516 van het dienstjaar 2017; 
-  vastgestelde rechten: 999 tot en met 1024 van het dienstjaar 2017. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 



 

3 

 

Consultancydagen op afroep in 2018 boekhoudsoftware Cipal: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunning van tien consultancydagen op afroep in de periode januari - 
december 2018 aan Cipal, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, voor een bedrag van 7.000 EUR + 
1.470 EUR (21 % btw) = 8.470 EUR, ten behoeve van de teams boekhouding en thesaurie. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk: 02-10-2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk van 2 oktober 2017 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en 
analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 
2 oktober 2017. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk: 06-11-2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk van 6 november 2017 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en 
analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden van de 
vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 6 november 2017. 
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Betaalbaarstelling capaciteitstesten en assessments wervings- en bevorderingsprocedure/ 
procedure externe personeelsmobiliteit diensthoofd klantencontacten A1a A1b-A2a 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te geven voor de betaalbaarstelling van de capaciteitsproeven en assessments van 
de wervings- en bevorderingsprocedure met externe personeelsmobiliteit stad/OCMW voor de 
functie van voltijds statutair/contractueel diensthoofd klantencontacten A1a-A1b-A2a, voor een 
bedrag van 9.037,50 EUR + 1.897,88 EUR (21 % btw) = 10.935,38 EUR (-0,5 % korting bij tijdige 
betaling) = 10.880,70 EUR, aan Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. 
 
 
 
Goedkeuring recreamomenten 2018 voor het personeel van stad en OCMW 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanbod van de recreamomenten voor het personeel goed te keuren, namelijk: 
-  zelfverdediging en Tai Chi op vrijdag 27 april 2018 in de voormiddag en op vrijdag 

26 oktober 2018 in de namiddag; 
-  Cremerie François op maandag 7 mei, dinsdag 8 mei, dinsdag 22 mei, dinsdag 29 juni, 

maandag 4 juni en maandag 11 juni 2018, telkens in de namiddag; 
-  bootcamp op maandag 14 mei, vrijdag 18 mei, maandag 19 september, maandag 

24 september 2018, telkens in de namiddag; 
-  Marc Sleen-wandeling met aanvullend bezoek aan het Pijp- en Tabaksmuseum op vrijdag 

20 april 2018 in de namiddag, vrijdag 4 mei 2018 in de voormiddag, maandag 28 mei in de 
namiddag en dinsdag 5 juni 2018 in de voormiddag; 

-  workshop RELease Tea: op woensdag 17 oktober 2018 en woensdag 7 november 2018, 
telkens in de voormiddag. 

 
Artikel 2 
Didier Verlee, collega sportdienst, tijdens de momenten van de recreamomenten waarop hij 
normaliter dienstprestaties moet leveren, dienstvrijstelling toe te staan. 
 
Artikel 3 
dat het team toerisme voor de Marc Sleen-wandeling van vrijdag 20 april, vrijdag 4 mei, 
maandag 28 mei en dinsdag 5 juni 2018 een gids voorziet aan 60 EUR per gids, te financieren 
als volgt: 
-  actienummer 2018170020 organiseren en ontwikkelen van groepsuitstappen en de 

gidsenwerking; 
-  alg.code 2018/170081 erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 15 januari 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 
15 januari 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Beheer abonnementen door tijdschriftenbemiddelaar: vastlegging uitgave 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor het dienstjaar 2018, voor een bedrag 
van 65.000 EUR, aan ILGE Subscription Management bvba, Grotehondstraat 32, 2018 
Antwerpen, voor de betaling van de facturen die de firma maandelijks zal aanbieden voor de 
verrekening van de lopende abonnementen voor tijdschriften en losbladige publicaties voor het 
stadsbestuur, waarvoor de firma als tijdschriftenbemiddelaar de dienstverlening verzorgt in 
uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 
2015 en dit onder dezelfde voorwaarden van het bestaande contract met de stedelijke openbare 
bibliotheek. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 12 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
12 december 2017 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
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Ondersteuning inhoudelijke invulling cultureel ambassadeurschap: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de initiatieven van cultureel ambassadeur Stef Van Bellingen voor de inhoudelijke invulling van 
het cultureel ambassadeurschap te ondersteunen via de stadsmedia. 
 
 
 
Lancering ondernemersportaal op 6 februari 2018: mediaplan en scenario: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het mediaplan en het scenario voor de lancering van het ondernemers-
portaal OndernemeninSintNiklaas.be op dinsdag 6 februari 2018 om 20 uur in de trouwzaal van 
het stadhuis. 
 
 
 
Mediaplan ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het mediaplan voor de lancering van ‘Zo is Sint-Niklaas’, met persconfe-
rentie op dinsdag 6 februari 2018 om 11 uur. 
 
 
 
Begeleidingsopdracht ‘Stad van de Sint’: evaluatie en gunning aan UNIZO 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de begeleidingsopdracht voor ‘Stad van de Sint’ in 2018 ten belope van 15.000 EUR te gunnen 
aan UNIZO. 
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Diensten: techniekhuis (fase 2): aanstellen sloopdeskundige: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'techniekhuis (fase 2): aanstellen sloopdeskundige' te gunnen aan de firma BK 
Ecosys bvba, Frans Uyttenhovestraat 5 te 9040 Gent, voor het vermoedelijke bedrag van 
7.225 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: rioproject afkoppelen Industriepark-West: proeven: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de proeven in het kader van het rioproject 'afkoppelen Industriepark-West' te gunnen aan 
Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, voor het bedrag van 6.900 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: communicatie: promotiefilm stad Sint-Niklaas: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (16.528,93 EUR + 3.471,07 EUR (21 % btw) = 20.000 EUR) en de 
voorwaarden voor de productie van een promotiefilm van en voor de stad Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaan uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst communicatie. 
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Diensten: tijdelijke aanstelling van een dienstverlener voor projectleiding wegen- en 
rioleringswerken: betaalbaarstelling factuur periode december 2017 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de periode december 2017 in het kader van de tijdelijke aanstelling 
van een dienstverlener voor projectleiding van wegen- en rioleringswerken goed te keuren en 
het bedrag van 8.063,44 EUR, incl. 21 % btw, betaalbaar te stellen ten gunste van het studie-
bureau Evolta Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel. 
 
 
 
Diensten: BOD: uitvoering van jaarlijks onderhoud groenaanleg Stationsstraat: verlenging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor de onderhoudswerken van het aangelegd groen in de Stationsstraat, gegund 
aan de firma Estate 1 Landscape Management, Vroonbaan 53, 1880 Kappelle-op-den-Bos, te 
verlengen tot en met 28 februari 2019, voor het bedrag van 7.900 EUR + 1.677,90 EUR (btw 
21 %) = 9.667,90 EUR. 
 
 
 
Diensten: BOD: opteelt, leveren, plaatsing, huur en onderhoud 52 hangmanden: verlenging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor de opteelt, het leveren, plaatsen, huren en onderhouden van 52 hangmanden 
gegund aan de firma SignCo, Jozef De Blockstraat 74, 2830 Willebroek, te verlengen tot en met 
15 oktober 2018 voor het bedrag van 2.717 EUR + 163,02 EUR (btw 6 %) = 2.880,02 EUR voor 
de opteelt, het leveren, plaatsen en huur van 52 hanging baskets inclusief bloemen en het 
bedrag van 2.223 EUR + 466,83 EUR (btw 21 %) = 2.689,83 EUR voor het onderhoud gedurende 
de periode 15 mei tot en met 15 oktober 2018. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Eandis en Telenet: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan Eandis, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, en Telenet nv, Sluisweg 1 
bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in 
de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: meerwerken: aanpassen verharding fietspad 
Vleeshouwersstraat en uitzetvoegen kasseien: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het aanpassen van de verharding van het fietspad in de Vleeshouwers-
straat en het plaatsen van uitzetvoegen, in het kader van het rioproject Sinaaidorp (fase 2), voor 
een totaalbedrag van 14.539,32 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de 
firma Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: stadhuis: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het herstellen van de leien daken van het stadhuis vanaf maandag 
29 januari 2018 tot eind mei 2018. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): goedkeuring vorderingsstaat 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 16 van Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' voor een bedrag van 
125.909,04 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.328.906,53 EUR, 
btw verlegd. 
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Werken: Jeugdhuis 't Verschil: leveren en plaatsen pvc-vloer in polyvalente zaal: goedkeuring 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Jeugdhuis 't Verschil: leveren en plaatsen pvc-vloer in polyvalente zaal' definitief 
op te leveren. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: verrekening 2: toplaag tijdelijke weg: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verrekening 2: toplaag tijdelijke weg, in het kader van de opdracht 'heraanleg knooppunt 
Driekoningen' goed te keuren voor het bedrag van 3.010,50 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 8 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 8 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 299.399,37 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 
8530 Harelbeke. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
herstellen verzakking Puitvoetstraat 155: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het herstellen van de verzakking aan Puitvoetstraat 155, voor het bedrag 
van 2.000 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren in het kader van de raamover-
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eenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan rioleringen door de firma De Roeck-Teugels, 
Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
plaatsen overstortwand Molenwijk: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het plaatsen van een overstortwand in de Molenwijk, voor het bedrag van 
2.000 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren in het kader van de raamovereen-
komst voor het uitvoeren van herstellingen aan rioleringen door de firma De Roeck-Teugels, 
Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
dringende rioolherstelling Walburgstraat 18: betaalbaarstelling enige vorderingsstaat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de enige vorderingsstaat voor de dringende herstelling van de riolering ter hoogte van 
Walburgstraat 18 in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen 
aan rioleringen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een 
bedrag van 1.026,98 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: 
herstellen waterloop 32 Hertenstraat-Destelwijk: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor het herstellen van de ingebuisde waterloop 32 in de Hertenstraat-
Destelwijk, in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan 
rioleringen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een 
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bedrag van 26.241,44 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: 
afkoppeling pastorij Heistraat 208: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met afkoppelen van de pastorijwoning, Heistraat 208, voor het bedrag van 
4.178,78 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren in het kader van de raamovereen-
komst voor het uitvoeren van herstellingen aan rioleringen door de firma De Roeck-Teugels, 
Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: vernieuwen voetpaden oneven kant Camiel Huysmanslaan en herstellen 2 pijpe-
koppen in de Frans Van Cauwelaertlaan: betaalbaarstelling vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 2 voor het vernieuwen van de voetpaden langs de oneven kant in de Camiel 
Huysmanslaan en het fatsoeneren van de 2 pijpekoppen van de Frans Van Cauwelaertlaan 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 aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te 
keuren en een bedrag van 21.748,91 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de 
firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: beeldkwaliteitsplan Grote Markt: herstellen verhardingen: betaalbaarstelling 
vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de vorderingsstaat 2 voor het herstellen van de verhardingen op de Grote Markt in het kader 
van het raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere 
verhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een 
bedrag van 10.401,44 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg fietspad Industriepark-Noord: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor de aanleg van het fietspad in Industriepark-Noord in het kader van 
het raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere 
verhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een 
bedrag van 57.833,53 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Leveringen: politie: upgrade UFED-systeem: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de upgrade van het huidige UFED-uitleessysteem van de politiezone te gunnen aan de firma 
Cellebrite GmbH, Herzog-Heinrich-Strasse 20 te 80336 Munchen, Duitsland, voor een totaal-
bedrag van 7.300 EUR + 1.387 EUR (19 % btw) = 8.687 EUR. 
Het betreft omruiling naar een nieuw systeem (UFED4PC) en hernieuwing van de licentie (Touch 
Ultimate SW, 3.400 EUR + 646 EUR (19 % btw) = 4.046 EUR op jaarbasis). 
 
 
 
Leveringen: politiezone: leveren en installeren van wifivoorzieningen in het politiehuis: 
betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
factuur 9300037757 van 26 juni 2017 voor een totaalbedrag van 10.101,03 EUR + 2.121,22 EUR 
(21 % btw) = 12.222,25 EUR voor de implementatie van het WLAN in het politiehuis, betaalbaar 
te stellen ten gunste van de firma Dimension Data Belgium nv, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem. 
 
 
 
Leveringen: openbare werken: aankopen smalspoortractor: 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 raming (29.500 EUR + 6.195 EUR (21 % btw) = 35.695 EUR) en de voorwaarden vast te stellen 
voor het aankopen van een smalspoortractor voor uitvoerende diensten. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 

vertegenwoordiger dienst openbare werken 
vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 

 
 
Leveringen en diensten: ICT: verlenging onderhoudscontract VMware-licenties: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verlengen van de onderhoudscontracten voor VMware-licenties te gunnen aan de firma 
Comparex Software Belgium bvba, Buro & Design Center, Lokaal 315, Heizel Esplanade Bus 3 te 
1020 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.303,40 EUR + 4.263,71 EUR 
(21 % btw) = 24.567,11 EUR en aan de voorwaarden van het raamcontract. 
Alle nieuwe onderhoudscontracten hebben een looptijd tot 1 juni 2019, ongeacht de 
begindatum. 
 
Artikel 2 
1 bestelbon te laten opmaken, waarna de verrekening (60 % voor het stadsbestuur, 40 % voor 
het OCMW) intern zal gebeuren: 
- 60 % voor het stadsbestuur: 12.182,04 EUR + 2.558,22 EUR (21 % btw) = 14.740,26 EUR; 
- 40 % voor het OCMW: 8.121,36 EUR + 1.705,49 EUR (21 % btw) = 9.826,85 EUR. 
 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te stellen van zijn beslissing. 
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Bolleakkergebied Olmenstraat: programma overlegvergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde programma voor de overlegvergadering op maandag 
29 januari 2018. 
 
 
 
Thematische oproep stadsvernieuwing: toekenning subsidie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de projectsubsidie en de modaliteiten voor het thematisch stadsver-
nieuwingsproject 'Groene lob Baenslandwijk'. 
 
 
 
Paterssite: publieksmoment 3 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het programma van het publieksmoment op 3 februari 2018 op de 
Paterssite. 
 
 
 
Openbare verlichting: betaalbaarstelling factuur kleine werken 4de kwartaal 2017 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur nr. 0099787581 voor kleine werken aan de openbare verlichting voor het 4de kwartaal 
2017, voor een bedrag van 6.183,40 EUR + 1.298,51 EUR (21 % btw verlegd) = 7.481,91 EUR, 
betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
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Openbare verlichting: betaalbaarstelling factuur onderhoud openbare verlichting 4de kwartaal 
2017 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur nr. 0099787196 voor het onderhoud van de openbare verlichting voor het 4de kwartaal 
2017, voor een bedrag van 11.382,02 EUR + 2.390,22 EUR (21 % btw verlegd) = 13.772,24 EUR, 
betaalbaar te stellen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Toprit 35 en Memorial Marc Noens: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Wtc De Sneltrappers vzw, de heer Jozef Kees, Kerkstraat 137 te 9190 
Stekene, tot het afpijlen van de Toprit 35 en Memorial Marc Noens op zondag 18 februari 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 16 februari 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 19 februari 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; 

-  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; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Betaalbaarstelling factuur voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken Broedersstraat en 
Lodewijk De Meesterstraat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een bestelbon op te maken voor de meerprijs werken 'aanbrengen fietssuggestiestroken 
Broedersstraat en Lodewijk De Meesterstraat' voor een bedrag van 7.281,31 EUR + 
1.529,07 EUR (21 % btw) = 8.810,38 EUR ten gunste van de firma De Groote Gaston, 
Ambachtsweg 19-21 te 9820 Merelbeke. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Grote Markt 71B: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starters-
premie toe te kennen van 3.750 EUR aan Cute Things First (eenmanszaak), vertegenwoordigd 
door mevrouw Debbie De Breuck, voor het openen van een nieuwe detailhandelszaak in het 
focusgebied, met name Grote Markt 71B in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Stationsstraat 42: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies, een premie 'wonen boven 
winkels' toe te kennen met een maximum van 5.000 EUR aan mevrouw Karine Collier voor de 
werken boven de horecazaak/winkel te Stationsstraat 42 in 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Melding van overname: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende meldingen van overname ingediend door: 

 Syed Altaf Hussain Shah, Rue de Maridance 80, 6000 Charleroi, voor overname van een 
vergunde handcarwash van Syed Asif Abbas, Avenue Paul Pasteur 213, 6032 Mont-sur-
Marchienne, gelegen aan Grote Baan 116, 9100 Sint-Niklaas; 

 Kosmet bvba, Smesstraat 160, 9140 Temse, voor overname van een vergunde brandstof-
fenhandel van Reginald Smet, Vossekotstraat 55, 9100 Sint-Niklaas, gelegen aan 
Vossekotstraat 55, 9100 Sint-Niklaas; 
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 Sereni nv, Augustijnslei 58, 2930 Brasschaat, voor overname van een vergund uitvaart-
centrum van Van Dael Uitvaartzorg bvba, Knaptandstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, gelegen 
aan Onze-Lieve-Vrouwstraat 32, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
Meldingen klasse 3-inrichtingen: aktenemingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
-  Garage & Carrosserie Vanhoecke nv, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor het 

uitvoeren van een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
bouwkundige werken, met een netto opgepompt debiet van maximum 8 m³ per uur (rubriek 
53.2.2.a) gelegen aan Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas; 

-  Monique Buys, Kromstraat 6, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een akkerbouw-
bedrijf, gelegen aan Kromstraat 6, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• 1 verdeelslang voor mazout (rubriek 6.5.1.); 
• het stallen van 6 voertuigen, andere dan personenwagens (rubriek 15.1.1.); 
• de opslag van 1.260 kg mazout in een dubbelwandige bovengrondse opslaghouder (rubriek 

17.3.2.1.1.1.b.); 
• 500 m³ opslag van dierlijke mest in een agrarisch gebied (rubriek 28.2.c.1.); 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29-05-2006 op naam van 
Monique Buys voor het exploiteren van een varkenskwekerij wordt opgeheven; 

- Dhollandia nv, Gentstraat 49, 9111 Belsele, voor het exploiteren van een opslagmagazijn, 
gelegen aan Gentstraat 49, 9111 Belsele, met als voorwerp: 
• 3 batterijladers voor het laden van heftrucks met een geïnstalleerd totaal vermogen van 

12 kW (rubriek 12.3.2.); 
• het stallen van 3 heftrucks (rubriek 15.1.1.); 
• de opslag van 180 m³ houten palletten in een magazijn, in een gebied ander dan 

industriegebied (rubriek 19.6.2.a.); 
-  Umut Baycuman, Geraard De Creemerstraat 19, 9150 Rupelmonde, voor het exploiteren van 

een bakkerij, gelegen aan Antwerpse Steenweg 88, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 13,22 kW ( rubriek 

16.3.1.1.); 
• diverse bakkerijmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 66,21 kW (rubriek 

45.8.1.b.); 
- Jochen De Beelde, Kuiperstraat 79, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitvoeren van een bron-

bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, 
met een netto opgepompt debiet van maximum 8 m³ per uur (rubriek 53.2.2.a) gelegen aan 
Passtraat 311, 9100 Sint-Niklaas; 

-  Saj Auto-Service, Eegene 134, 9200 Dendermonde, voor het verder exploiteren en verande-
ren van een standaardgarage, gelegen aan Passtraat 125, 9100 Sint-Niklaas, met als voor-
werp: 
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• de opslag van 360 liter olie in meer, tot een totale opslag van 600 liter olie en opslag van 
1.000 liter afvalolie (rubriek 15.5.2.l.); 

-  Gwenda De Wree, Brugsken 158, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een zeef-
drukkerij, gelegen aan Heimolenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• diverse machines voor de zeefdrukkerij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10,2 

kW (rubriek 11.1.1.b.); 
• de opslag van 65 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4.); 

-  Rembrandt bvba, Gentse Baan 71B 01, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een 
klein- en groothandel in verfwaren, behang, raamdecoratie, gelegen aan Gentse Baan 
71B 01, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• de opslag van 200 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4.); 

-  Smet Rent bvba, Kleemstraat 21, 9111 Belsele, voor het exploiteren van een standaard-
garage, gelegen aan Anthonis De Jonghestraat, Lot 2, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met 1 hefbrug en 1 schouwput (rubriek 

15.5.1.a.); 
• een spuitcabine met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW (rubriek 15.5.1.b.); 
• het lozen van 66 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen (rubriek 15.5.2.a.2.); 
• het stallen van 10 kranen, 5 bulldozers, 4 vrachtwagens, 3 bestelwagens, 2 aanhangwagens 

en 1 compressor (rubriek 15.5.2.e.); 
• niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van 2 voertuigen per dag (rubriek 15.5.2.f.); 
• de opslag van 5 voertuigwrakken (rubriek 15.5.2.g.); 
• luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht 

van respectievelijk 5,5 kW en 2 x 2 kW (rubriek 15.5.2.h.); 
• de opslag van 1.066 kg mazout (rubriek 15.5.2.k.1.); 
• de opslag van 1.320 liter brandbare vloeistoffen (rubriek 15.5.2.l.) 
• een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslag voor motorvoertuigen (rubriek 15.5.2.o.); 
• de opslag van 500 liter/kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen 

(rubriek 15.5.2.p.); 
- Paul Maes bvba, Gentstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een standaard-

houtbewerkingsbedrijf, gelegen aan Atomiumstraat 11, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: 
• een werkplaats voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal geïnstalleerde 

drijfkracht van 47,28 kW (rubriek 19.8.1.a); 
• de opslag van 50 m³ hout in een lokaal (rubriek 19.8.1.d.1.i); 
• het stallen van 2 bestelwagens en 3 aanhangwagens (rubriek 19.8.2.g); 
• luchtcompressor met een totaal geïnstalleerd vermogen van 6 kW (rubriek 19.8.2.h); 
• de opslag van 60 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 19.8.2.p). 

 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaand gebouw Grote Markt 61+ winkel 5, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Grote Markt 61+ winkel 5, 
9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
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Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de woningen/gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
4. Heistraat 108, 9100 Sint-Niklaas; 
5. Heistraat 110, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Hertenhof 43, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Hoge Heerweg 4, 9100 Sint-Niklaas; 
8. Hulstbaan 44, 9112 Sinaai; 
9. Kallohoekstraat 44, 9111 Belsele; 
10. Parklaan 19, 9100 Sint-Niklaas; 
11. Prinses Marie-Josestraat 5, 9100 Sint-Niklaas; 
12. Walburgstraat 3, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
2. Bellestraat 19, 9100 Sint-Niklaas; 
3. Bosstraat 94, 9111 Belsele. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvraag tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te gaan 
met een vrijstelling voor volgend pand: 
1. Ankerstraat 56, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de bedrijfsruimten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de schrapping uit de inventaris door Ruimte Vlaanderen: 
1. Europark-Noord +50, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de schrapping van de eigenaar door Ruimte Vlaanderen: 
2. Nauwstraat 2, 9100 Sint-Niklaas; 
3. Nieuwe Molenstraat 136/+136/138/+144; 
4. Nieuwe Molenstraat 138. 
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Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgend pand: 
5. Nieuwkerkenstraat 24, 9100 Nieuwkerken. 
 
 
 
Economie: aanvraag tot socio-economische vergunning: Aldi nv Erpe-Mere: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag tot socio-economische vergunning voor de vestiging van een 
Aldi-filiaal met vestigingsplaats Pastoor De Meerleerstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de vraag tot socio-economische vergunning voor de vestiging van een 
Aldi-filiaal met vestigingsplaats Pastoor De Meerleerstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
dat het verlenen van deze vergunning geenszins uitspraak doet omtrent een toekomstige 
stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning voor deze handelsvestiging. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 1 - advies aan de deputatie: Rooms Johan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Rooms Johan, Waterschootstraat 17, 9111 Belsele, voor de ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten (IIOA) en het bouwen van een landsbouwloods, het bouwen van een 
afdak, gelegen aan Waterschootstraat 17, 9111 Belsele, gunstig advies te verlenen voor de 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor een termijn van onbepaalde duur, mits 
voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden, en aandachtspunten en 
gunstig advies voor de stedenbouwkundige handelingen (SH), met name het bouwen van een 
landbouwloods en het bouwen van een afdak. 
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Eigen machtigingen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Vegotex International, Hoge Heerweg 32 
te Sint-Niklaas, tot het plaatsen van publiciteit, voornoemd adres, sectie C nr. 1276 h op basis 
van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Roti Renting, Atomiumstraat 1 te 9100 
Sint-Niklaas, tot het aanleggen van de voortuin, voornoemd adres, sectie A nr. 795 z², op basis 
van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Scouts d’Olmen: 39ste Olmenfeesten: 04 en 05-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de 39 ste Olmenfeesten door Scouts d’Olmen, p/a Vrouw Mariastraat 10, 
9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 4 mei 2018 en zaterdag 5 mei 2018 op Scoutsterrein d’Olmen, 
Iepenstraat 78C te Sint-Niklaas: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue, hamburgers en 

kleine snacks); 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit op vrijdag 4 mei 2018 en op zaterdag 5 mei 

2018 met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
-  parkeerverbod te voorzien in de Iepenstraat van huisnummer 78 tot het einde van de straat 

van 4 mei 2017 tot 6 mei 2018, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Circus Barones op Provinciaal domein De Ster: 13 tot 18-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften, opgelegd door team publieke veiligheid en 
noodplanning en de milieupolitie voor Circus Barones, tijdens de opstelling en voorstellingen 
van Circus Barones op het provinciaal domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas. Er 
zijn voorstellingen op 13, 14, 15 en 16 februari 2018, telkens van 15 tot 17 uur; op 17 februari 
2018 van 15 tot 17 uur en van 18 tot 20 uur en op 18 februari 2018 van 11 tot 13 uur en van 
15 tot 17 uur. 
Het circus arriveert op De Ster op zondag 11 februari 2018 en vertrekt op zondagavond 
18 februari 2018 na de laatste voorstelling. 
 
 
 
Groep Intro: after work: 08-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een after work door Groep Intro, p/a Kruisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas 
op donderdag 08 februari 2018 in de Nieuwstraat 35, 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. 
 
 
 
Scouts Sint-Vincentius: Mad Women: 16-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Mad Women’ door Scouts Sint-Vincentius, p/a Walbogaard 19, 9140 
Temse, op vrijdag 16 februari 2018 in de fuifzaal van Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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KSA Frassati Nieuwkerken: Project NK: 10-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Project NK door KSA Frassati, p/a Sander Wynantslaan 33, 9100 
Nieuwkerken, op zaterdag 10 maart 2018 toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95dB(A)LAeq,15min i.p.v. 

100 dB(A)LAeq,60min tot 03.00 uur i.p.v. tot 04.00 uur zoals oorspronkelijk werd 
aangevraagd, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius: TarsiQuiz: 16-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van 'TarsiQuiz' door Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p/a Steendonkstraat 
109, 9140 Temse, op vrijdag 16 februari 2018 in Calfac, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op 
voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Nieuwkerken Leeft vzw: Smeulefeesten: 25-08-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Smeulefeesten door Nieuwkerken Leeft vzw, p/a Meesterstraat 123, 
9100 Nieuwkerken, op zaterdag 25 augustus 2018 op het terrein De Schakel in de Heihoekstraat 
te Nieuwkerken: 
-  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, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
Aan de organisator wordt een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toegekend, indien de 
organisatie geen subsidiedossier voor evenementen indient. 
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Buurtcomité Iepenstraat-Vijfstraten: winterdrink: subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Iepenstraat-Vijfstraten, p/a Prins Karelstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, een subsi-
die buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een winterdrink die 
plaatsvond op zondag 14 januari 2018 in Basisschool De Kleurboog, Vijfstraten, 9100 Sint- 
Niklaas. 
 
 
 
Buurtcomité August De Bontestraat: nieuwjaarsontmoeting: subsidie buurtgerichte actie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan buurtcomité August De Bontestraat een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te 
kennen voor de organisatie van een nieuwjaarsontmoeting die plaatsvond op zaterdag 
20 januari 2018 op de werf tussen de Willy Stevensstraat en de August De Bontestraat te Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Bibliotheek Sint-Niklaas: startdag Jeugdboekenweek: 11-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een evenement in kader van de Jeugdboekenmaand 
door de stedelijke openbare bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 
op zondag 11-03-2018 op de esplanade vóór de bibliotheek en hiervoor toelating te verlenen 
voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Scouts en Gidsen District Klaas: Districtdag: 24-03-2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de districtdag met optocht door Scouts en Gidsen 
District Klaas, p/a Sparrenhofstraat 35, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 24 maart 2018 op de 
Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stoffencircus: 17-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Stoffencircus’ door het Stoffencircus, p/a Waterweg 2, 3849PG, Hierden, 
Nederland, op zondag 17 juni 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en 
het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
JC ’t Verschil: Faktor 50: 10-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Faktor 50’ door JC ’t Verschil, p/a Kwakkelhoekstraat 52, 9100 
Nieuwkerken op zaterdag 10-02-2018 in de kleine zaal van JC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 
198, 9100 Nieuwkerken, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur 

i.p.v. tot 5 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Kellens Wim: privéfeest 10 jaar Marijke en Wim: 17-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van een privéfuif op zaterdag 17-02-2018 in Zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 
Sinaai, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur 

i.p.v. tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Dance D-Vision: Totally 90's: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Totally 90's door Dance-D-Vision, p/a Onkerzelestraat 238, 9500 
Geraardsbergen op zaterdag 03 november 2018 in 't Bau-huis, p/a Slachthuisstraat 60, 9100 
Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, beperkt tot 

3 uur; 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie Groep INTRO in 't Bau-huis: 31-01-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Groep INTRO, Charles Parentéstraat 6, 1070 Anderlecht, voor het 
inrichten van een eetgelegenheid op de verharding voor de ingang van 't Bau-huis tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Groep INTRO op woensdag 31 januari 2018 in 't Bau-huis, Slachthuis-
straat 60, 9100 Sint-Nikklaas, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Scouts Sint-Kristoffel: Down Under op 09-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van Down Under door Scouts Sint-Kristoffel, p/a Emmanuel Durletstraat 15, 
9120 Beveren, op vrijdag 9 februari 2018 in zaal Oase, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor: 
-  een muziekactiviteit met een maximum geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60', beperkt tot 

3 uur; 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Koninklijke Landbouwcomice Sint-Niklaas: Hespenbal: 10-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Koninklijke Landbouwcomice Sint-Niklaas, Ciamberlanidreef 78/5, 
9120 Beveren, tot het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken tijdens het 
'Hespenbal' op zaterdag 10 februari 2018 in de kleine zaal van 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 
9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Turnkring Kracht & Geduld: KG Fluo Party: 24-02-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘KG Fluo Party’ door Turnkring Kracht & Geduld, p/a Celestijnenlaan 11-
603, 3001 Heverlee, op zaterdag 24 februari 2018 in OC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 
9100 Nieuwkerken, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur 

i.p.v. tot 4.30 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Promarex International bvba: Foire du vin: 09 tot 11-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan Promarex International bvba, Kerkstraat 161/101, 8540 Deerlijk, om 
tijdens de wijnbeurs 'Foire du vin' van vrijdag 09 maart 2018 tot zondag 11 maart 2018 in 
't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas: 
- een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken 
- een eetgelegenheid 
in te richten, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Vlaamse Oldtimer Club: 8ste Waaslandrondrit: 03-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Vlaamse Oldtimer Club vzw, p/a Dendermondse Steenweg 179, 9100 
Sint-Niklaas, om op zondag 03juni 2018 de Grote Markt te mogen gebruiken om er oldtimers op 
te parkeren die deelnemen aan de 8ste Waaslandrondrit en dit vanaf 8.30 uur tot ongeveer 
14.30 uur en van omstreeks 17 uur tot omstreeks 20 uur. 
 
 
 
SASK, SAMWD, Stadsschouwburg, De Foyer: De Nacht: 27 en 28-01-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘De Nacht’ door de stedelijke academie voor schone 
kunsten en de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, de stadsschouwburg en 
De Foyer, van zaterdag 27 januari 2018 om 12 uur tot zondag 28 januari 2018 om 12 uur op de 
site van de stedelijke academie voor schone kunsten, Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, en 
daarvoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
voor zover alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Straatcomité Keizerstraat: nieuwjaarsreceptie: 26-01- 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie door Straatcomité Keizerstraat, p/a Keizerstraat 
25, 9112 Sinaai, op vrijdag 26 januari 2018 in het Dorpshuis te Sinaai: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stedelijke musea: activiteitenprogramma 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het activiteitenprogramma 2018 van de stedelijke musea goed te keuren zoals vermeld in de 
bijlage bij dit besluit. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat voor alle activiteiten de in het retributiereglement geldende 
toegangstarieven gehanteerd worden, tenzij zij kaderen binnen nationale erfgoedinitiatieven, 
aangezien musea daarvoor de voorwaarde opgelegd krijgen om aan deelnemers gratis toegang 
te geven. 
 
 
 
Subsidie voor Waaslandcross 2017: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Cyclocross van het Waasland vzw, p/a Gentse Baan 41, 9100 Sint-Niklaas, de forfaitaire 
subsidie ten bedrage van 4.475 EUR betaalbaar te stellen. 
 
 
Sportcentra Puyenbeke en Meesterstraat: herstellingen kunstgrasterreinen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de offerte van de firma Sportinfrabouw, Essendonkbos 5, 2910 Essen, ten 
bedrage van 3.206,50 EUR incl. btw, voor de herstelling van de drie kunstgrasterreinen en aan 
genoemde firma opdracht te geven deze werken uit te voeren. 
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Artikel 2 
in te stemmen met de offerte van de firma Sportinfrabouw, Essendonkbos 5, 2910 Essen, ten 
bedrage van 5.566 EUR incl. btw, voor de herstelling van het drainagesysteem van het 
kunstgrasterrein in het sportcentrum Puyenbeke en aan genoemde firma opdracht te geven 
deze werken uit te voeren. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: De Nacht: bepalen locatie foodtrucks en vrijhouden 
parking: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven aan de organisatoren van De Nacht om 2 foodtrucks te plaatsen in de Paul 
Snoekstraat, rechtover de Vierkante Zaal, van 18 tot 21 uur. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het afzetten van een deel van de parking van de stadsschouwburg, 
namelijk 10 plaatsen, voor artiesten en leveranciers. 
 
Artikel 3 
100 gratis dagparkeertickets ter beschikking te stellen voor medewerkers, artiesten en 
leveranciers. 
 
 
 
Organisatie maand van de verdraagzaamheid: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de organisatie van verschillende acties in maart 2018 onder de gemeenschappelijke noemer 
'maand van de verdraagzaamheid' goed te keuren. 
 
 
 
CLB infoavond rond studiekeuze voor ouders van leerlingen zesde leerjaar uit de stedelijke 
basisscholen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te geven voor de organisatie van de infoavond van het CLB voor de ouders van de 
zesdejaarsleerlingen uit de stedelijke basisscholen op 1 maart 2018 in het stadhuis. 
 
 
 
Stedelijk reglement betreffende het gebruik van het openbaar domein (waarborg en kosten-
aanrekening): vraag tot terugbetaling van een waarborg 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de waarborg van 4.000 EUR, gestort door Thys Invest nv, Industriepark-Noord 20, 9100 Sint-
Niklaas, overeenkomstig het stedelijk reglement betreffende het gebruik van het openbaar 
domein (waarborg en kostenaanrekening), niet terug te betalen. 
 
 
 
Smart Flanders: roadmap piloten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorgestelde uitdagingen voor mogelijke pilootprojecten in het 'Smart Flanders'-programma 
goed te keuren. 
 
 
 
Deelname aan project 'Integrale duurzaamheidstool voor lokale besturen': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om zich kandidaat te stellen voor het project 'Integrale duurzaamheidstool 
voor lokale besturen'. 
 
 
 
Verslag werkgroep 'Smart cities': kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de werkgroep 'Smart cities' van 20 december 2017. 
 
 
 
Indienen projectvoorstel in het kader van de VLAIO-oproep 'City of Things' 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om aan te sluiten bij het projectvoorstel 'Open data awareness scheppen in het 
Vlaamse stadslandschap' dat de stad Leuven zal indienen voor de VLAIO-oproep 'City of Things', 
in samenwerking met een aantal partners (steden Aalst, Genk, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas; 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Kenniscentrum Vlaamse Steden). 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Waasballon vzw: aanduiding 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van 
bestuur van Waasballon vzw: 
-  de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, ° 9 juni 1958, Mercatorstraat 182, 9100 Sint-

Niklaas. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 19 december 2017 en 21 december 2017: opvolging 
mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opvolging door de stadsdiensten van de mondelinge vragen gesteld in 
de gemeenteraadszittingen van 19 december 2017 en 21 december 2017. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 26 januari 2018: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Frans Wymeersch, Ronny Suy, 
Aster Baeck en Veerle De Beule voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 januari 2018, van 
de leden van het college die deze punten zullen behandelen en van de diensten die een 
antwoordnota zullen opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: stand van zaken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stand van zaken van de opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: 
interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen buitenschrijnwerk'. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om voorliggende vorderingen en verrekeningen (met uitzondering van 
verrekening 23) goed te keuren maar niet betaalbaar te stellen. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring vorderingsstaat 8bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 8bis van PIC bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne, 
voor de opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging 
en vernieuwen buitenschrijnwerk' voor een bedrag van 17.367,67 EUR, btw verlegd, waardoor 
de werken een bedrag bereiken van 244.486,80 EUR, btw verlegd. 
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Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring verrekening 20: bijkomende ALU-afwerking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 20: Bijkomende ALU-afwerking, van de opdracht 
'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen 
buitenschrijnwerk' voor het totaalbedrag in meer van 634,96 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring verrekening 21: niet-plaatsing goedgekeurde kraan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 21: niet-plaatsing goedgekeurde kraan van de 
opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk' voor het totaalbedrag in meer van 150 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring verrekening 22: plaatsen tijdelijk slot 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 22: plaatsen tijdelijk slot, van de opdracht 'kinderdag-
verblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen buiten-
schrijnwerk' voor het totaalbedrag in meer van 535 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: weigering verrekening 23: onnodige verplaatsing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de verrekening 23: onnodige verplaatsing, van de opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: 
interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen buitenschrijnwerk 'voor het 
totaalbedrag in meer van 300 EUR, btw verlegd, te weigeren. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring verrekening 24: plaatsen cilinder zijdeur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 24: plaatsen cilinder zijdeur, van de opdracht 
'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen 
buitenschrijnwerk' voor het totaalbedrag in meer van 42,50 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: sportcentrum Ter Beke Sinaai: aanleg drainage oefenterreinen jeugd: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/002aa en de raming voor de opdracht 'Sportcentrum Ter Beke Sinaai: 
aanleg drainage oefenterreinen jeugd', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, 
goed te keuren en de lastvoorwaarden vast te stellen zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 108.613 EUR, excl. btw. 
 
Artikel 2 
de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
22200007/CVO/0740/02 (actie/raming 2017150134/2017150448). 
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: restauratie voet toren: betaalbaarstelling stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaling van het stadsaandeel voor de restauratie van de voet van de 
torenspits van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos in opdracht van de kerkfabriek voor een 
bedrag van 53.142,84 EUR, btw inbegrepen. 
 
 
 
Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren van audiovisuele materialen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van audiovisuele materialen voor de stedelijke openbare bibliotheek (dienstjaren 
2018 en 2019) te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde de firma Kobe - Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter, 
BE 0648 355 027, tegen volgende voorwaarden: 
-  perceel 1 (cd's & lp's) tegen een korting van 36,82 % op de officiële prijzen en zonder 

korting (0 %) op de PPD (Published Price to Dealer); 
-  perceel 2 (dvd's, blu-ray en games) tegen een korting van 34,55 % op de officiële prijzen en 

zonder korting (0 %) op de PPD (Published Price to Dealer). 
 
 
 
Leveringen: economie: leveren van infokiosken, inclusief software: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van 3 infokiosken te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening hou-
dend met de gunningscriteria) bieder, zijnde DIZ informatiezuilen / Ap-art B.V., Platinastraat 42 
te 2718 RZ Zoetermeer, Nederland, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 48.132 EUR 
+ 10.107,72 EUR (21 % btw) = 58.239,72 EUR. 
Dit bedrag omvat het leveren en installeren van 3 infokiosken (met startpagina). 
 
Artikel 2 
een SLA af te sluiten conform het aangeboden niveau 'Basis Plus'. Dit omvat: 
- verlenging van de garantie van 2 naar 3 jaar; 
- 24 uur responstijd op meldingen; 
- 5 werkdagen reparatietijd; 
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- ondersteuning tijdens de kantooruren. 
De kosten bedragen 3.795,95 EUR (exclusief btw) over 3 jaar, of 1.265,32 EUR + 265,71 EUR 
(21 % btw) = 1.531,03 EUR per jaar. 
Deze SLA gaat in vanaf de oplevering. 
 
Artikel 3 
de nodige 4G-abonnementen te laten afsluiten door de dienst ICT. 
 
 
 
Oriënterend onderzoek Campus Moeland: vraag tot burgerparticipatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de buurt met een brief te informeren over de opdracht voor opmaak van een oriënterend onder-
zoek voor Campus Moeland met de mogelijkheid tot het geven van suggesties. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: wijziging bedrag gedeeltelijke heropname renteloze lening 
Solidagro vzw: principieel akkoord 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van Solidagro vzw (vroeger Bevrijde Wereld vzw), Mercatorstraat 
81 te 9100 Sint-Niklaas tot heropname van het terugbetaalde deel van de renteloze lening die 
bij akte van 3 februari 2012 door de stad toegestaan werd aan Bevrijde Wereld vzw voor een 
totaalbedrag van 235.000 EUR voor de uitvoering van renovatiewerken aan het pand gelegen 
Mercatorstraat 81 te 9100 Sint-Niklaas. 
De heropname dient om 2 resterende ruimtes van het pand Mercatorstraat 81 te renoveren en 
te verhuren. 
 
Artikel 2 
principieel in te gaan op de vraag van Solidagro vzw en een heropname toe te staan van het 
reeds terugbetaalde deel van de renteloze lening ten bedrage van 58.750 EUR. Dit bedrag moet 
terugbetaald worden binnen de duurtijd van de oorspronkelijke toegestane renteloze lening bij 
akte van 3 februari 2002. 
Solidagro vzw moet een notaris naar keuze aanstellen om hiervoor een akte op te maken. Het 
ontwerp van akte moet vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
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Patrimonium: zakelijke rechten: VTS-site: verkoop nieuwbouwzone en conciërgewoning aan 
SNMH: vaststelling voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte van verkoop van een nieuwbouwzone (lot 4) 
met een oppervlakte volgens meting van 696 m², en een conciërgewoning op en met grond (lot 
9) met een oppervlakte volgens meting van 98,3 m², gelegen ter hoogte van Onze-Lieve-
Vrouwplein 5, 9100 Sint-Niklaas (VTS-site), kadastraal gekend 3de afdeling, sectie E, deel van 
nummer 443NP0000, met als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummers 443K2/P0000 
(lot 4) en 443R2/P0000 (lot 9) , voor een totaalbedrag van 222.000 EUR aan Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH), William Griffithsstraat 92, 9100 Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Ondernemersbeurs van 29 - 31 maart 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 ondernemersbeurs op 29-
30-31 maart 2018 in 't Bau-huis. 
 
Artikel 2 
een tegemoetkoming in de huurprijs te geven van 100 % in het kader van een samenwerkings-
verband met economie. 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: VTS-site: verkoop loftgebouw aan Interwaas: vaststelling 
voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte van verkoop van het loftgebouw op en met 
grond, genaamd 'gebouw L', gelegen ter hoogte van Onze-Lieve-Vrouwplein 5, 9100 Sint-
Niklaas (VTS-site), kadastraal bekend 3de afdeling, sectie E, deel van nummer 443NP0000, met 
als nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 443L2/P0000, met een oppervlakte 
volgens meting van 473,80 m², voor een bedrag van 161.000 EUR aan Interwaas, Lamstraat 
113, 9100 Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van deze ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Aanstellen van een energie- en renovatiecoach: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanstelling van een energie- en renovatiecoach op A-niveau voor 2 jaar principieel goed te 
keuren en opdracht te geven de aanwervingsprocedure in gang te zetten. 
 
 
 
Principiële vraag: Lidl Belgium Gmbh: Driegaaienstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door Lidl Belgium Gmbh & Co.KG. voor het 
oprichten van een supermarkt gelegen aan de Driegaaienstraat nr 112, 9100 Sint-Niklaas, 4de 
AFD/SINT-NIKLAAS, sectie D, nr. 0735 A2/B2/T/V/W/Y, en geen principieel akkoord te verlenen 
voor beide ontwerpen. Bij een eventuele planaanpassing mag de parking niet overdekt worden 
en moet de parking zo ontworpen worden dat gedeeld gebruik mogelijk is. Een nieuw ontwerp 
moet eveneens rekening houden met de opmerkingen geformuleerd door de planoloog. 
 
 
 
Kermis Nieuwkerken: bepalen datum septemberkermis: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat de septemberkermis van Nieuwkerken dit jaar plaatsvindt van zaterdag 8 tot en met zondag 
16 september 2018. Een eventuele wijziging aan de bepaling van de datum van de september-
kermis zal na overleg op een latere datum aan het college worden voorgelegd. 
 
 
 
Nieuwbouwsubsidie en renteloze lening aan Chiro Kriko: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatie-
ven principieel akkoord te gaan met de ondersteuning van het nieuwbouwproject van Chiro 
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Kriko met een nieuwbouwsubsidie van 100.000 EUR bij multifunctioneel gebruik door 
speelpleinwerking Kwammer en een renteloze lening van 40.000 EUR over een looptijd van 
12 jaar. De subsidie en lening worden goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de 
bekrachtiging van de bouwvergunning door de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 
 
Vlaams netwerk ter bestrijding van racisme en discriminatie: goedkeuring samenwerkingsnota 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de samenwerkingsnota van het Vlaams netwerk ter bestrijding van racisme en discriminatie 
goed te keuren. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


