
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
12 maart 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Johan Verhulst, 
stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Willem De Klerck, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 14.30 uur 
 
 
Gemeentebelastingen: inkohiering van niet-betaalde contantbelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (vervoer van 
personen), aanslagjaar 2017, 7 artikels voor een bedrag van 700 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (takelen van 
voertuigen), aanslagjaar 2017, 8 artikels voor een bedrag van 1.075 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Fionella 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Fionella om op 12 april 2018 een standplaats in te nemen 
op de donderdagse markt voor de verkoop van vetplanten, cactussen en geurkaarsen. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Comfort Assist 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Comfort Assist, Luchthavenlei 7B, 2100 Deurne, om op 12 april 2018 
een standplaats in te nemen op de donderdagse markt om geïnteresseerden informatie te geven 
over de assistentiewoningen De Weverij. Het toepasselijk belastingtarief (0,90 euro/m²/dag) zal 
worden aangerekend. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan ABVV Oost-Vlaanderen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan ABVV Oost-Vlaanderen, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-
Niklaas, om op woensdag 14 maart 2018 in het kader van Equal PayDay een stand op te stellen 
in het begin van de Stationsstraat, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan IPC nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan IPC nv, Molenheide 1, 2110 Wijnegem, om op 16 en 19 mei 2018 in 
het stadscentrum flyers en pakjes zakdoekjes uit te delen om reclame te maken voor de opening 
van (Carrefour)New Market, August De Boeckstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het 
advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein voor een bedrag van 200 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Plus Home Services 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan de firma Plus Home Services, Mercatorstraat 36/C, 9100 Sint-Niklaas, 
om op 12 april 2018 een standplaats in te nemen op de donderdagse markt om de bezoekers te 
informeren over haar diensten, op voorwaarde dat de belasting op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein van 0,90 EUR/m²/dag wordt betaald. 
 
 
 
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: 2229 tot en met 2230 van het dienstjaar 2017 en van 133 tot en 

met 139 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 2712 tot en met 2714 van het dienstjaar 2017 en van 108 tot en met 118 van 

het dienstjaar 2018; 
-  vastgestelde rechten: - 
 
 
 
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. 
 
 
 
ICT: stad en OCMW: uitbreiding disk opslagcapaciteit: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
gelet op het lopende raamcontract voor het vernieuwen van servers, SAN, back-upsystemen en 
toebehoren, het uitbreiden van de disk opslagcapaciteit met 14 extra disks te gunnen aan de 
firma Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, tegen een totaalbedrag van 6.543,18 EUR + 
1.374,07 EUR (21 % btw) = 7.917,25 EUR. 
 
Artikel 2 
akte te nemen van de 60 % (stad)- 40 %(OCMW) verdeelsleutel. Dit resulteert in volgende 
deelbedragen: 

stadsbestuur: 3.925,91 EUR + 824,44 EUR (21 % btw) = 4.750,35 EUR; 
OCMW: 2.617,27 EUR + 549,63 EUR (21 % btw) = 3.166,90 EUR. 

 
Artikel 3 
het OCMW op de hoogte te stellen van deze beslissing. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 5 maart 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
5 maart 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Jobparochie 28 juni 
2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
28 juni 2017 van de kerkraad van de Sint-Jobparochie, als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Jobparochie 
28 december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
28 december 2017 van de kerkraad van de Sint-Jobparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Jobparochie 
13 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
13 februari 2018 van de kerkraad van de Sint-Jobparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad HH. Andreas & Ghislenus-
parochie 26 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
26 februari 2018 van de kerkraad van de HH. Andreas & Ghislenusparochie, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Opdracht foto- en verhalenboek ‘Zo is Sint-Niklaas’: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de opdracht voor de uitgave (lay-out en drukken) van 500 exemplaren van het foto- en verha-
lenboek ‘Zo is Sint-Niklaas’ te gunnen aan de firma Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 
2570 Duffel, voor het bedrag van 5.542 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Bewonersvergadering rioproject Kouterdreef en Puidreef: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een informatievergadering te organiseren voor de bewoners van de Puidreef en Kouterdreef, 
naar aanleiding van de start van de rioleringswerken, op woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur 
in het cultuurlokaal De Kouter in Belsele. 
 
 
 
Bewonersvergadering rioproject Puitvoetstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een overlegvergadering te organiseren met de bewoners van de Puitvoetstraat over de ontwerp-
plannen voor de rioleringswerken in hun straat op donderdag 19 april 2018 om 19.30 uur in de 
trouwzaal van het stadhuis. 
 
 
 
Organisatie zomerse avondwandelingen 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het programma van de zomerse avondwandelingen 2018 goed te keuren en de prijs te bepalen 
op 2,50 EUR per persoon per wandeling. 
 
 
 
Verslag stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme 05-02-2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurde verslag van de stedelijke commissie voor de bevorde-
ring van het toerisme van maandag 5 februari 2018. 
 
 
 
Toeristisch streekoverleg Waas en Dender: famtrip naar Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verzorgen van een onthaal met koffie en thee en een welkomstwoord 
door een lid van het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 8 mei 2018 van 
9.15 uur tot 10 uur in de vredeszaal van het stadhuis voor ca. 20 deelnemers aan de famtrip 
'Wie zoet is krijgt lekkers', een actie in het kader van het toeristisch streekoverleg Waas en 
Dender. 
 
 
 
Toeristisch bord kasteel Walburg: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het ontwerp en de voorgestelde locatie qua inplanting van het toeristisch 
infobord voor kasteel Walburg, rekening houdend met het advies van de dienst projecten 
openbaar domein. 
 
 
 
Leveringen: ICT: fat clients dienst leven: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van 10 fat client desktops voor de dienst leven, op basis van de ingediende offerte 
en de voorwaarden van het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende IT, te 
gunnen aan de firma IT1 bvba, Industriezone Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode, voor een 
totaalbedrag van 8.638,72 EUR + 1.814,13 EUR (21 % btw) = 10.452,85 EUR. 
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Leveringen: jeugd: tijdelijke zomerspeelplek met nadien definitieve plaatsing: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 maart 2018, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. 
 
Artikel 2 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing. 
 
Artikel 3 
de opdracht 'Tijdelijke zomerspeelplek met nadien definitieve plaatsing' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteits-
verhouding), zijnde Eibe Benelux, Radonstraat 285, 2718 SV Zoetermeer, Nederland, tegen het 
bedrag van 20.600 EUR + 4.326 EUR (21 % btw) = 24.926 EUR. 
 
Artikel 4 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-022/OVA/speelplek/SVB-RDW. De speeltoestellen moeten ten laatste op 13 april 
2018 geplaatst zijn en in gebruik zijn van 17 april tot en met 19 augustus 2018 op het Sint-
Nicolaasplein en tussen 20 en 24 augustus 2018 in gebruik zijn in het Peter Benoitpark, de 
locatie van de definitieve plaatsing. 
 
 
Leveringen: dienst beheer openbaar domein: vervangen zitmaaier met cabine: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-060/OVA/zitmaaier cabine/TV-LH-CQ van 7 maart 2018 en de raming 
voor de opdracht 'Leveren zitmaaier met cabine', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten 
en administratie goed te keuren en de lastvoorwaarden vast te stellen zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
24.793,39 EUR + 5.206,61 EUR (21 % btw) = 30.000 EUR waardoor de opdracht gegund kan 
worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst beheer openbaar domein 
en het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten). 
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Diensten: ICT: aanpassing telefooncentrales stad en politiezone: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het omzetten van de analoge verbinding tussen de telefooncentrales van de politiezone en het 
stadsbestuur te gunnen aan de firma Dimension Data Belgium nv, Telecomlaan 5-7, 1831 
Diegem, BE 0425 907 303, aan volgende totaalbedragen per entiteit: 
- voor het stadsbestuur 1.331,66 EUR + 279,65 EUR (21 % btw) = 1.611,31 EUR; 
- voor de politiezone 4.655,38 EUR + 977,63 EUR (21 % btw) = 5.633,01 EUR. 
Het gezamenlijke totaalbedrag bedraagt 7.244,35 EUR (inclusief btw). 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Proximus en Telenet: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106 te 2000 Antwerpen, en Telenet 
bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, 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: SASK: vernieuwen ramen atelier C6: goedkeuring verrekening 02A 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 02A van de opdracht 'SASK: vernieuwen ramen atelier 
C6' voor het totaalbedrag in meer van 320 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: SASK: vernieuwen ramen atelier C6: goedkeuring vorderingsstaat 4 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 (eindstaat) van de firma Buyse, Spieveldstraat 19 
te 9160 Lokeren, voor de opdracht 'SASK: vernieuwen ramen atelier C6' voor een bedrag van 
9.197,21 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een eindtotaal bereiken van 69.905,01 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen: stadhuis: aanpassing doormelding serverlokaal en status elektrisch bord: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanpassing doormelding serverlokaal en status elektrisch bord in het stadhuis, in het kader 
van de raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen, te laten uitvoeren door de firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b te 
9820 Merelbeke, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 645,13 EUR, btw verlegd, vast te 
leggen. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
rioolherstelling Prinses Josephine Charlottelaan 33: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het herstellen van de riolering ter hoogte van de Prinses Josephine 
Charlottelaan 33 en deze werken te laten uitvoeren in het kader van de raamovereenkomst voor 
het uitvoeren van herstellingen 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: ondersteuning aan KLJ Sinaai bij bouw van nieuwe jeugdinfrastructuur aan de site Ter 
Beke: aansluiting nutsvoorzieningen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de aansluitingen van de nutsvoorzieningen van het nieuwe KLJ-gebouw in Sinaai als volgt te 
gunnen: 
-  De Watergroep: 2.362,88 EUR, excl. btw (huisaansluiting) + 3.738,93 EUR, excl. btw 

(overwelving gracht); 
-  Eandis: 4.189,52 EUR, excl. btw (elektriciteit) + 9.805,43 EUR, excl. btw (gas); 
-  Telenet: 5.680 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Mobiliteit: fietsdoorsteek Westerplein: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
factuur nr. 2017-068 voor de betonherstelling aan de fietsdoorsteek aan het Westerplein, voor 
een bedrag van 2.406,26 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen aan D'Hollander Emeric bvba, 
Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek luchtkwaliteit 'CurieuzeNeuzen': kennisneming en deelname 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het wetenschappelijk onderzoek CurieuzeNeuzen en de inschrijving van 
het stadhuis als meetpunt goed te keuren. 
 
 
 
Kernversterkende premie: renovatiepremie Onze-Lieve-Vrouwplein 27: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatie-
premie toe te kennen van max. 5.000 EUR aan Voetcentrum Funesco bvba, vertegenwoordigd 
door de heer Michel Bejstrup, Onze-Lieve-Vrouwplein 27, 9100 Sint-Niklaas, voor het renoveren 
van een detailhandelszaak in medische en orthopedische artikelen in het focusgebied, met 
name Onze-Lieve-Vrouwplein 27 in Sint-Niklaas. 
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Mobiliteit: Vleeshouwersstraat: leveren en plaatsen van 2 bi-flashen met zonnepaneel: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het leveren en plaatsen van 2 bi-flashen met zonnepanelen tegen een 
geraamd bedrag van 5.781,65 EUR + 1.214,15 EUR (21 % btw) = 6.995,80 EUR en de werken te 
gunnen aan Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren. 
 
 
 
Romain De Vidtspark: organisatie viswedstrijden Romain De Vidtspark 2018: toelating aan 
Patrick Joos 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de heer Patrick Joos van Lijnvissersclub De Ster, Heimolenstraat 13, 
9100 Sint-Niklaas, om op volgende data viswedstrijden te organiseren in het Romain De Vidts-
park: 
1. zondag 8 april 2018; 
2. zondag 13 mei 2018; 
3. zondag 17 juni 2018; 
4. zondag 29 juli 2018; 
5. zondag 26 augustus 2018; 
6. zondag 16 september 2018. 
Gelet op het feit dat de oevers van de kasteelvijver heraangelegd zijn en de nieuwe oever-
structuur aangeplant of ingezaaid werd, mogen deze aangelegde oevers niet gebruikt worden 
als zitplaats. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de oevers ter hoogte van de kiosk. Voor 
de juiste locaties moet contact opgenomen worden met de dienst beheer openbaar domein op 
het nummer 03 778 36 10. 
Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 

vissen is enkel toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een visvergunning; 
de voorwaarden van de code van goede wedstrijdvisser moeten worden nageleefd; 
er mag geen vis uitgezet worden; 
alle gevangen vissoorten moeten worden teruggezet; 
voederen is verboden, behalve met levend aas; 
er mag geen schade toegebracht worden aan de oevers en de omliggende beplanting; 
de visclub maakt een inventaris van de vangsten (soort, gewicht, maat) en bezorgt dit verslag 

ten laatste 14 dagen na de wedstrijd aan de stad, afdeling plannen en ontwikkelen; 
er worden geen voertuigen toegelaten in het park, er mag ook niet geparkeerd worden; 
er mag geen zwerfvuil achterblijven in het park, de organisator staat in voor het onmiddellijk 

opruimen indien nodig; 
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praktische afspraken moeten gemaakt worden met de parkwachters op het nummer 0496 58 
31 63. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Koutermolenstraat 4, 9111 Belsele 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Koutermolenstraat 4, 9111 
Belsele, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
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 B. Jourde 
nv, Bosstraat 43 te 9111 Belsele, tot het verbouwen van een bankkantoor tot twee woon-
gelegenheden, Belseledorp 63-65 te Belsele, sectie C nr. 427 d, 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 volgende aanvragers op basis van het 
verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
-  Matexi, Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem, tot het bouwen van 10 woningen, 

Athenestraat te Sint-Niklaas, sectie A nr. 321 a; 
-  Vami, Mercatorstraat 28 bus 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het slopen van een woning, 

Vermorgenstraat 64 te Sint-Niklaas, sectie B nr. 470 e³. 
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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: 
-  Het Casino, Vijfstraten 91 te 9100 Sint-Niklaas, tot het vellen van bomen, Stationsstraat 104 

te Sint-Niklaas, sectie B nr. 462 z; 
-  McDonald's Belgium, Leonardo da Vincilaan 19 e5 te 1831 Diegem, tot het uitbreiden van 

het restaurant, Heidebaan 136 te Sint-Niklaas, sectie B nr. 1237 a². 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - Etablissementen J. Maes zonen nv: 
verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Etablissementen J. Maes zonen nv, Reedonk 12, 2880 Bornem, tot het 
hernieuwen en veranderen van een tankstation aan Nieuwe Baan 2, 9111 Belsele, vergunning te 
verlenen voor onbepaalde termijn, mits voldaan wordt aan de opgelegde algemene, sectorale, 
bijzondere voorwaarden en aandachtspunten. 
 
Artikel 2 
volgende nog lopende vergunningen op te heffen: 

 vergunning verleend door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 1 oktober 1998 voor de 
exploitatie van een tankstation met daarin begrepen een lozing van 220 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater, 60 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, een stalplaats voor 8 bestelwagens, 
koelinstallaties en airco’s met een totaal geïnstalleerd vermogen van 23 kW, opslag van 
1.000 l LPG, opslag van 70.095 l benzine, opslag van 5.000 l petroleum, opslag van 40.000 l 
diesel, een multiproductpomp met 3 verdeelslangen en een tweetaktpomp met 1 
verdeelslang, opslag van 2.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (antivries, 
ruitensproeier, smeerolie) op naam van ESSO bvba voor een termijn van 20 jaar, tot 30 
september 2018; 

 akte genomen door de deputatie op 23 augustus 2001 van de verwijdering van de 
tweetaktpomp; 

 akte genomen geldend als vergunning door de deputatie op 21 februari 2002 voor een 
koelinstallatie met een vermogen van 5 kW, vervangen van de ondergrondse brandstoftanks 
door 4 tanks met een opslagcapaciteit van 50.000 l benzine (30.000 l + 20.000 l) en 60.000 l 
diesel (20.000 l + 40.000 l), uitbreiding van het aantal verdeelslangen tot een nieuw totaal 
van 18, op naam van ESSO bvba, tot 30 september 2018; 
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 kennis genomen door de deputatie op 18 november 2010 van een wijziging op artikel 
4.1.9.1.3.§1.2° (periodiciteit controles milieucoördinator); 

 akte genomen geldend als vergunning door de deputatie van Oost-Vlaanderen op 
14 augustus 2013 voor de uitbreiding van het aantal verdeelslangen tot 24, op naam van 
Exxonmobil Petroleum & Chemical bvba, tot 30 september 2018; 

 akte genomen door de deputatie op 23 januari 2014 van de overname door Maes nv. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens Vlarem - wijziging/uitbreiding klasse 2 - mededeling kleine 
verandering - Gert Meul 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Gert Meul, Arnhoutstraat 65, 9111 Belsele, tot het veranderen van een 
vergunde rundveehouderij gelegen aan Arnhoutstraat 34, 9111 Belsele, akteneming geldend als 
vergunning te verlenen voor een termijn tot het einde van de lopende basisvergunning, nl. 
9 oktober 2031 mits voldaan wordt aan de opgelegde algemene en sectorale voorwaarden. 
 
 
 
Verslag beheerscommissie bibliotheek van 20 november 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurd verslag van de vergadering van de beheerscommissie van 
de stedelijke openbare bibliotheek van 20 november 2017. 
 
 
 
Aankoop klein meubilair voor openbare bibliotheek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opmaken van twee bestelbons voor de aankoop van klein meubilair 
voor de stedelijke openbare bibliotheek bij de firma Ikea Belgium, Weiveldlaan 19, 1930 
Zaventem, voor een bedrag van 3.200 EUR (inclusief btw) en dit contant te voorzien, en bij 
Krea/Colifac, Heidebaan 41 - 45, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 3.200 EUR (inclusief 
btw). 
 



 

16 

 

KLJ Sinaai: feestweekend 90 jaar KLJ en Low Budget Party: 30-03-2018 tot 01-04-2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het ‘feestweekend KLJ Sinaai’ op vrijdag 30 maart, 
zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2018 door KLJ Sinaai aan de lokalen van KLJ Sinaai en op 
het B-terrein van sportcentrum Ter Beke, Vleeshouwersstraat 6, 9112 Sinaai, en hiervoor 
toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid buiten, op elektriciteit; 
-  een muziekactiviteit op vrijdag 30 maart 2018 met een maximaal geluidsniveau tot 

maximum 95 dBA LAeq15’ i.p.v. de gevraagde 100 dB(A)LAeq,60min, en beperkt tot 3 uur; 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Kazernecomité: bezoek brandweerkazerne: 24-03-2018: subsidie buurtgerichte actie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Kazernecomité, p/a Kazernestraat 32 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit met bezoek aan de 
brandweerkazerne op zaterdag 24 maart 2018. 
 
 
 
Kruisstraat Sportief: ontbijt: 22-04-2018: subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Kruisstraat Sportief, p/a Kruisstraat 5, 9111 Belsele, een subsidie buurtgerichte actie van 
100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit met ontbijt op zondag 
22 april 2018. 
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Wijkcomité Nieuwberkenbos: Dag van de buren: 25-05-2018: subsidie buurtgerichte actie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Nieuwberkenbos, p/a Berkenhof 13A, 9100 Nieuwkerken, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de wijkactiviteit ‘Dag van de Buren’ op 
vrijdag 25 mei 2018. 
 
 
 
Tussenkomst in autocarvervoer voor de Kon. Socialistische Harmonie De Toekomst: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de Kon. Socialistische Harmonie De Toekomst om de kostprijs voor 
autocarvervoer, ten bedrage van 600 EUR, voor haar concertreis naar Wenen van 1 tot 7 juli 
2018 ten laste van het stadsbestuur te nemen. 
 
 
 
Soapalicious: Handmade Market: 01-07-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Handmade Market door Soapalicious, p/a Vijfstraten 
136, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 1 juli 2018 in zaal Familia en op de parking van de 
Paterssite, Truweelstraat 138, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat alle adviezen worden 
nageleefd. 
 
 
 
Straatcomité Mgr. Stillemansstraat: wandeling: 25-03-2018: subsidie buurtgerichte actie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
aan Straatcomité Mgr. Stillemansstraat, p/a Mgr. Stillemansstraat 25, 9100 Sint-Niklaas een 
subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een 
buurtactiviteit (wandeling) op zondag 25 maart 2018. 
 
 
 
Buurtcomité van bult tot bult: barbecue: 01-09-2018: subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité van bult tot bult, p/a Vrasenestraat 65, 9100 Nieuwkerken, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest met 
barbecue op zaterdag 1 september 2018 in de Vrasenestraat 76, 9100 Nieuwkerken. 
 
 
 
Buurtcomité Leebrug: ontbijt met bubbels: 01-05-2018: subsidie buurtgerichte actie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan buurtcomité Leebrug, p/a Leebrugstraat 22, 9112 Sinaai, een subsidie buurtgerichte actie 
van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest met ontbijt in de Leebrug-
straat 20, 9112 Sinaai. 
 
 
 
Chiro Iris: Moonstruck: 14-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Moonstruck’ door Chiro Iris, p/a Vrouweneekhoekstraat 82, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 14-04-2018 in JC ’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 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Business Consultancy Experts: Business Experts Beurs Waasland: 24 tot 26-05-2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens de Business Experts Beurs Waasland door Business Consultancy Experts, p/a Hoge 
Bokstraat 1, 9111 Belsele, van donderdag 24 mei 2018 tot zaterdag 26 mei 2018, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken en het inrichten 
van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
MSC Het Spoor vzw: MobExpo 2018 en 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor MobExpo op 21 en 22 april 2018 en op 19 en 20 oktober 2019 in 't Bau-huis, Slachthuis-
straat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan MSC 't Spoor, p/a Zamanstraat 51A, 9100 
Sint-Niklaas, voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Akabe Sint-Johan: Akabeats: 14-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Akabeats’ door Akabe Sint-Johan, p/a Veldstraat 187, 9100 Sint-Niklaas, 
op zaterdag 14 april 2018 in Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Plezantstraat 135, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
JC ’t Verschil: Beerpong 3.0: 17-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Beerpong 3.0’ door JC ’t Verschil, p/a Wallenhof 16, 9100 Nieuwkerken, 
op zaterdag 17 maart 2018 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 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Subsidies ter ondersteuning van cultuurprojecten en boekvoorstellingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van een boek-, cd- of dvd-
voorstelling, een subsidie van 150 EUR betaalbaar te stellen aan Jelle Meys, Antwerpse 
Steenweg 165/1, 9100 Sint-Niklaas, voor de boekvoorstelling van 'De gelukszoekers', die 
plaatsvond op 25 februari 2018 bij WARP, Apostelstraat 20 te Sint-Niklaas. 
 
 
Financieel verslag avond van de cultuurprijs: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een premie van 1.125 EUR betaalbaar te stellen aan Koninklijke Socialistische Harmonie De 
Toekomst vzw, Vermorgenstraat 11, 9100 Sint-Niklaas, voor het concert en de technische 
ondersteuning tijdens de avond van de cultuurprijs op 21 februari 2018. 
 
Artikel 2 
een premie van 1.000 EUR betaalbaar te stellen aan Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden 
vzw, Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, voor het concert tijdens de avond van de cultuurprijs op 
21 februari 2018. 
 
Artikel 3 
een premie van 500 EUR betaalbaar te stellen aan Koninklijke film-, video-, foto- en diaclub 
Close-Up vzw, Sint-Jansplein 17, 9100 Sint-Niklaas, voor het maken van 4 filmpjes van de 
winnaars van de avond van de cultuurprijs. 
 
Artikel 4 
een premie van 125 EUR betaalbaar te stellen aan Singeling vzw, Breedstraat 143, 9100 Sint-
Niklaas, voor het maken van een trailer van de film 'Bespiegelingen' over het tot stand komen 
van het beeld Johanna en Margaretha van Constantinopel 2017 van Frans Heirbaut. 
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Artikel 5 
een subsidie van 2.512,12 EUR vanuit de middelen lokaal cultuurbeleid 2018 over te maken aan 
ACCSI vzw. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: dansvoorstellingen 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de dansvoorstelling 'Wel van tel' op vrijdag 18 mei 
2018 om 20 uur, op zaterdag 19 mei 2018 om 15 en 20 uur, en op zondag 20 mei 2018 om 
15 uur in de stadsschouwburg. 
De prijs van de toegangskaarten van 'Wel van tel' bedraagt 8 EUR, of 4 EUR voor leerlingen en 
kansenpashouders. 
 
Artikel 2 
een kasvoorschot van 1.500 EUR ter beschikking te stellen voor diverse aankopen voor de 
dansvoorstelling waarvoor niet of moeilijk via bestelbonnen kan worden gewerkt. De afrekening 
op dit kasvoorschot moet vergezeld zijn van de nodige stavingsstukken. 
 
 
 
Projectmatig werken: goedkeuring projectfiche 'Implementatie duurzame ontwikkelingstool' 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de projectfiche 'Implementatie duurzame ontwikkelingstool', die als 
bijlage aan de notulen wordt gehecht, en opdracht te geven aan de stuurgroep om het project 
binnen scope, timing en budget uit te voeren. 
 
 
 
Software voor ontsluiten van geografische informatie (Swing): lancering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
externe ontsluiting van de voorgestelde data via de databank (Swing) en het dashboard 'Stad in 
cijfers' goed te keuren. 
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Subsidieaanvraag AMIF actief en gedeeld burgerschap: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een projectaanvraag in te dienen bij het AMIF rond actief en gedeeld 
burgerschap, conform de geschetste principes. 
 
 
 
Interreg: deelname definitieve aanvraag slimme en duurzame openbare verlichting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om met de stad Sint-Niklaas deel te nemen aan de definitieve Interreg NWE-
aanvraag 'Smart space' inzake slimme en duurzame openbare verlichting. 
 
 
 
Slim in de stad-prijs 2017: kennisneming juryverslag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het juryverslag van de 'Slim in de stad'-prijs 2017. 
 
 
Team polyvalente wijkploegen: aanvulling bezetting via tijdelijke aanstellingen (seizoen) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
80 maanden extra in te vullen via tijdelijke tewerkstelling (seizoen - polyvalent medewerker) bij 
het team polyvalente wijkploegen. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 februari 2018: 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 gemeenteraadszitting van 23 februari 2018. 
 
 
 
Verslag stuurgroep dienstverlening: kennisneming en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep dienstverlening van 26 januari 2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om boven de hoofdingang in de nieuwe rechtervleugel volgende signalisatie 
en benaming aan te brengen: 'stadswinkel'. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om voor de inrichting van het toeristisch infokantoor in de stadswinkel een 
apart traject op te starten. 
 
 
 
Aanduiden van een gemeentelijke coördinator voor de verkiezingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Katrijn Wauman, diensthoofd leven, aan te duiden als gemeentelijk coördinator voor de 
verkiezingen van de gemeente- en provincieraad op 14 oktober 2018. 
 
 
 
Leveringen: redundante koppeling en uitbreiding bestaand glasvezelnetwerk: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), raming (148.760,33 EUR + 31.239,67 EUR (21 % btw) = 180.000 EUR) en 
voorwaarden betreffende het uitbreiden van het bestaande glasvezelnetwerk en het redundant 
maken van de site techniekhuis. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offerte vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de afdeling ICT. 
 
 
 
Werken: plaatsen boombakken Grote Markt: goedkeuring werkwijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de volgende werkwijze voor het plaatsen van de boombakken op de Grote 
Markt: de bomen behouden en de boombakken plaatsen, volgens het volledig uitgewerkt plan 
van de cluster omgeving. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om in de week van 12 maart 2018 de bomen te bestellen en te planten. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' te gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde 
Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, tegen het nagerekende en 
verbeterde inschrijvingsbedrag (na aanpassing offerte na einde verbintenistermijn) van 
304.658,11 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018140972, ramingnummer 2018140858. 
 
Artikel 3 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van 7 maart 2018, opgemaakt door de 
dienst projecten openbaar domein. 



 

25 

 

Werken: brandweerkazerne: financiering en opvolging werken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling tussen stadsbestuur en Hulpverleningszone voor 
de financiering en de opvolging realisatie van de voorgelegde categorieën van vragen: 

Vragen naar aanleiding van veranderingen werking opgelegd door de zoneraad/zonecollege 
(bv. organiseren nachtpermanentie): 
o financiering: Hulpverleningszone; 
o realisatie: volgens de huurovereenkomst mag de huurder wijzigingen aanbrengen aan het 
gebouw, mits voorafgaande goedkeuring door de eigenaar. 
Hulpverleningszone kan dus zelf een aannemer aanstellen, kleine wijzigingen kunnen eventueel 
door dienst BGB gebeuren indien college hiermee akkoord gaat. 

Verbetering comfort (bv. uitbreiding keuken, luifel aan achterdeur): 
o financiering: Hulpverleningszone; 
o realisatie: volgens de huurovereenkomst mag de huurder wijzigingen aanbrengen aan het 
gebouw, mits voorafgaande goedkeuring door de eigenaar. 
Hulpverleningszone kan dus zelf een aannemer aanstellen 

Onderhoudsvragen (bv. lek in dak, ventilatiesysteem): 
o financiering: stad, onderhoudsbudget dienst gebouwen; 
o realisatie: dienst beheer en projecten gebouwen. 

Wettelijke inbreuken (bv. verluchting opslagruimte gevaarlijke producten): 
o financiering: stad, onderhoudsbudget dienst gebouwen; 
o realisatie: dienst beheer gebouwen. 
 
 
 
Werken: rioproject Gentstraat-Nauwstraat: uitvoeren afkoppelingswerken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om in het kader van rioproject Gentstraat-Nauwstraat te gaan voor een 
optimaal gescheiden stelsel in de Nauwstraat tegen een subsidiëringspercentage van 75 %. 
 
 
 
Werken: relighting van de salons: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de relighting van de salons, op basis van de uitslag van een prijsvraag, te gunnen aan de firma 
Varda Relamping, A. Greinerstraat 12 te 2660 Hoboken, voor een bedrag van 116.640,60 EUR, 
btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de werken te verrekenen op actienummer 2018141914 - ramingnummer2018150441. 
 
 
 
Werken: herstel bermen in Sinaai en Belsele: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met het voorstel van de dienst projecten openbaar domein voor het 
onderhoud van de bermen in Sinaai en Belsele, zijnde: 
- straten > 4,5 m: geen bermverharding maar bermen effenen; 
- straten < 4,5 m: bermen verharden met steenslag. Op termijn duurzame oplossing zoeken met 
grasdallen, Bermcrete (cfr. Weimanstraat) …; 
- afgraven van te hoge bermen waar nodig. 
 
Artikel 2 
dat voor het nemen van een beslissing elke straat op zich nog moet worden voorgelegd aan het 
college. 
 
 
 
Omgevingsvergunning Parkbos Nieuwkerken: goedkeuring archeologisch onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het archeologisch sleuvenonderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor Parkbos 
Nieuwkerken te gunnen aan Erfpunt, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, voor een kostprijs 
van 5.000 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Optimaliseren laad- en loszone en kortparkeerplaatsen in de Hofstraat naar aanleiding van de 
werken op kruispunt Driekoningen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in de Hofstraat (deel tussen Casinostraat en Kleine Laan) tussen de rotonde en het dubbel-
richtingsfietspad een beperkt aantal stukken laag groen weg te nemen om het laden en lossen 
te optimaliseren (cfr. plan in bijlage). 
 
Artikel 2 
in de Hofstraat net voor de Casinostraat de parkeerstrook voor kortparkeren door te trekken ter 
hoogte van nummers 45 en 47 (cfr. plan in bijlage). 
 
 
 
Speelbos Ter Beke te Sinaai: goedkeuring ontwerpplan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het ontwerp voor speelbos Ter Beke goed te keuren. 
 
 
 
Parkbos Nieuwkerken: goedkeuring voorontwerp 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het voorontwerp voor parkbos Nieuwkerken goed te keuren, mits de locatie en omvang van de 
brug gewijzigd wordt en op voorwaarde dat bijkomende spelelementen toegevoegd worden. 
 
 
 
Opmaak en lancering korte ketenkaart: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de timing en het budget voor de opmaak van de korte keten kaart goed te keuren. De korte 
keten kaart wordt gelanceerd op de Lentemarkt, die uitgebreid zal worden met korte keten 
initiatieven, op zondag 20 mei 2018. 
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Besluit met betrekking tot de toegewezen vervoersregio - basisbereikbaarheid: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de indeling van de stad Sint-Niklaas in de vervoerregio Waasland en 
formuleert volgende bedenkingen: 
- betreurt aansluiting van Beveren bij Antwerpen; 
- wil voldoende middelen om slagkracht van een kleine regio te garanderen. 
 
Artikel 2 
deze beslissing per brief over te maken aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
Geluidssimulatie wegdek Hooimanstraat: kennisneming resultaten en vervolg 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de resultaten van de geluidssimulatie van het wegdek in de Hooimanstraat 
voor kasseistroken vs. asfalt. 
 
Artikel 2 
geen bijkomende maatregelen te nemen om de geluidshinder te beperken, gezien de goede 
staat van het wegdek, het opheffen van de omleiding op korte termijn en de gunstige resultaten 
van de telradars. 
 
 
 
Omgevingsvergunning - klasse 1 - bijstellen voorwaarden: advies inzake beroep: Scheerders Van 
Kerchove's Verenigde Fabrieken: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het ingediende beroep door het Actiecomité 'Asbeststort Dicht' tegen de 
beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 23 november 2017 inzake 
het ambtshalve wijzigen van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan Scheerders Van 
Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas, voor de exploitatie 
van een categorie 3-stortplaats, gelegen aan Langhalsbeekstraat zn, 9100 Sint-Niklaas. 
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Artikel 2 
dat, gezien tegen de beslissing van de deputatie tot opheffing van de vergunning van 
Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas 
(hierna: SVK), d.d. 1 maart 2018 nog beroep bij de Vlaamse Regering mogelijk is, en ook tegen 
de eventuele beslissing van de Vlaamse Regering nog een beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State mogelijk is, het bestreden besluit van de deputatie d.d. 23 november 2017 
inzake het ambtshalve wijzigen van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan SVK, 
voor de exploitatie van een categorie 3-stortplaats, gelegen aan Langhalsbeekstraat zn, 9100 
Sint-Niklaas, moet bevestigd worden. 
 
 
 
Eigen machtiging: Ginvest: Walburgstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Ginvest, Steenweg op Antwerpen 33/35 te 2300 Turnhout, tot het verbouwen 
van een woning naar een meergezinswoning, Walburgstraat 3 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 1822 
a, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: Gepae: Anthonis De Jonghestraat: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Gepae bvba, Parkstraat 11 te 9170 Sint-
Gillis-Waas, tot het bouwen van een bedrijfsgebouw, Anthonis De Jonghestraat te Nieuwkerken, 
sectie A nrs. 872a, 896b, 897c. 
 
 
 
Tussenkomst in kosten receptie n.a.v. sluiten Belsele kermis op zondag 10-06-2018: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
bovenop de reeds toegestane subsidie geen bijkomende subsidie te verlenen ter dekking van de 
kosten van de receptie die Belsele Sportief vzw aan de aanwezigen aanbiedt op zondag 10 juni 
2018 n.a.v. het sluiten van de kermis. 
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Straatcomité Keizerstraat Sinaai: kersthappening: 21-12- 2018: geen subsidie buurtgerichte 
actie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan Straatcomité Keizerstraat 
Sinaai, p/a Keizerstraat 25, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de kersthappening, aangezien 
er in 2018 reeds drie subsidies buurtgerichte actie werden toegekend aan het comité, wat het 
maximum is. 
 
 
 
Cultureel ambassadeurschap stad Sint-Niklaas 2019: praktische uitwerking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de selectie van de cultureel ambassadeur 2019 op basis van volgende 
voorwaarden: 
1.  De kandidaturen voor cultureel ambassadeurschap 2019 moeten voor 31 oktober 2018 

worden ingediend bij de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, stadhuis. 
Volgende nominaties zijn mogelijk: 
- organisaties of personen die zelf een dossier indienen of laten indienen; 
- er is een longlist met alle genomineerden van de cultuurprijzen in de voorbije jaren; 
- de jury kan bij de beoordeling ook zelf nog kandidaturen toevoegen. 
Kandidaturen kunnen bestaan uit een portfolio, een dossier maar ook gewoon een naam. 

2.  Voorstel samenstelling jury die in 2018 jureert. 
3.  Vergoeding van de jury: 

Aan het extern jurylid wordt een vergoeding van 100 EUR toegekend, verhoogd met 
verplaatsingskosten, aan de voorzitter een vergoeding van 200 EUR, verhoogd met 
verplaatsingskosten. 
Tevens wordt een maaltijd/buffet voorzien voor de juryleden. 

4.  De titel van cultureel ambassadeur geldt voor 2 jaar; deze titel kan door alle ambassadeurs 
levenslang gedragen worden met in de baseline de vermelding van de jaren waarin men 
cultureel ambassadeur was. 
De titel van cultureel ambassadeur kan vroegtijdig beëindigd worden bij beslissing van de 
jury indien de criteria die aanleiding gaven tot de selectie, niet langer van toepassing zijn. 

5.  Bekendmaking en uitreiking titel ‘Cultureel Ambassadeur 2019’ gebeurt op zaterdag 5 januari 
2019 tijdens het nieuwjaarsconcert van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, 
voorafgegaan door een persconferentie om 19 uur. 
De perscampagne start in de tweede week van oktober met promotie op/in: 
- stadswebsite + deelsites bib, cultureel centrum, e.a.; 
- cultuurraad; 
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- persconferentie; 
- academies, nieuwsbrieven bib, cultuurcentrum ... 

 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de prefinanciering door ACCSI vzw van alle uitgaven verbonden aan het 
cultureel ambassadeurschap en met het verlenen van een subsidie door de stad voor het 
totaalbedrag van de uitgaven aan ACCSI vzw na afloop. 
 
 
 
Beslissing opstart taskforce secundair en voorlegging samenstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een taskforce secundair met volgende 
samenstelling: 
Voorzitter: schepen flankerend onderwijsbeleid: Sofie Heyrman 
Secretaris: Rachid Ouifak 
Vaste leden: 
- coördinerende directies 
- vertegenwoordiging van de verschillende schoolbesturen 
- afdelingshoofd opvoeding en onderwijs 
- vertegenwoordiging van het Lokaal Overlegplatform 
Wisselende leden 
- vertegenwoordiging ruimtelijke ordening 
- externe deskundigen en adviseurs capaciteit. 
 
Artikel 2 
de deelname van de aanbodbevraging capaciteit goed te keuren. 
 
 
 
Dienst kinderopvang baby's en peuters: deelname aan de wedstrijd 'De Gouden Kinderschoen': 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de deelname aan De Gouden Kinderschoen 2018 door de diensten 
buitenschoolse groepsopvang en kinderopvang baby's en peuters. 
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Projecten kansarmoede en welzijn: eerste projectronde 2018: beoordeling en betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het advies van de beoordelingscommissie van 7 maart 2018 en het project 
'Oudermis(be)handeling: naar naadloze zorg met behulp van een stappenplan' van SEL-
Waasland, Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, met een bedrag van 11.900 EUR, te selecteren 
voor betoelaging: 
-  75 % van dit bedrag, nl. 8.925 EUR, betaalbaar te stellen en dit te verrekenen op 

ramingnummer 2018141321, met de vermelding '75 % project Kansarmoede en Welzijn'; 
-  het resterend saldo van 25 % van dit bedrag, nl. 2.975 EUR, te verrekenen op het budget van 

het jaar waarin de projectindiener zijn eindrapport heeft ingediend en de uitgaven 
verantwoord zijn. 

Artikel 2 
akkoord te gaan met het advies van de beoordelingscommissie van 7 maart 2018 en het project 
'Paars, vijfde editie' van JOEN vzw, Heistraat 6, 9140 Temse, met een bedrag van 1.240 EUR, te 
selecteren voor betoelaging: 
-  75 % van dit bedrag, nl. 930 EUR, betaalbaar te stellen en dit te verrekenen op 

ramingnummer 2018141321, met de vermelding '75 % project Kansarmoede en Welzijn'; 
-  het resterend saldo van 25 % van dit bedrag, nl. 310 EUR, te verrekenen op het budget van 

het jaar waarin de projectindiener zijn eindrapport heeft ingediend en de uitgaven 
verantwoord zijn. 

 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het advies van de beoordelingscommissie van 7 maart 2018 en het project 
'Uitleenbank kampeermateriaal Gouw Waas' van Gouw Waas (Scouts en Gidsen Vlaanderen), 
Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-Niklaas, met een bedrag van 1.500 EUR te selecteren voor 
betoelaging: 
-  75 % van dit bedrag, nl. 1.125 EUR, betaalbaar te stellen en dit te verrekenen op 

ramingnummer 2018141321, met de vermelding '75 % project Kansarmoede en Welzijn'; 
-  het resterend saldo van 25 % van dit bedrag, nl. 375 EUR, te verrekenen op het budget van 

het jaar waarin de projectindiener zijn eindrapport heeft ingediend en de uitgaven 
verantwoord zijn. 

 
Artikel 4 
akkoord te gaan met de verlenging van de periode van het project 'Een stem en een oor … 
gezegd en gehoord … Kwetsbare gezinnen met kinderen nemen het woord over kinderarmoede' 
van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw – afdeling Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 
9100 Sint-Niklaas, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
9 november 2015. De einddatum van het project wordt verschoven van 1 oktober 2017 naar 
31 december 2019. 
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De voorzitter sluit de zitting om 16.40 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 
 


