
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
26 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 Willem De Klerck, schepen; 
de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Handel en middenstand: wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten: toelating aan Danny Bogaert 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Danny Bogaert om op 16 april en 14 mei 2018 een standplaats in te 
nemen op de parking Puyenbeke, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele, voor de verkoop van 
aardappelen, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en toelating 
bekomen wordt van de eigenaar van de parking, Brouwerij De Hoop bvba. 
 
 
 
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: -; 
- facturen: -; 
- vastgestelde rechten: van 31 tot en met 129 van het dienstjaar 2018. 
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Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland 15 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 228, kennis te nemen van 
de beslissingen van 15 februari 2018 van de algemene vergadering van het Sociaal Verhuur-
kantoor Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 19 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 
19 maart 2018 goed te keuren. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen algemene vergadering Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland 8 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 228, kennis te nemen van 
de beslissingen van 8 maart 2018 van de algemene vergadering van de Dienst voor Schuld-
bemiddeling Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 1 maart 2018: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen 
van de beslissingen van 1 maart 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen raad van beheer Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland 8 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 228, kennis te nemen van 
de beslissingen van 8 maart 2018 van de raad van beheer van de Dienst voor Schuldbe-
middeling Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 
 
 
 
Informatievergadering heraanleg voetpaden Hemelsbreedte: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een informatievergadering te organiseren voor de bewoners van Hemelsbreedte over de 
vernieuwing van de voetpaden op dinsdag 10 april 2018 om 19.30 uur in zaal Toon, Wijnveld 
251 te Sinaai. 
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Lancering nieuwe portaalsite sint-niklaas.be op maandag 25 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het mediaplan en het scenario voor de lancering van de nieuwe portaalsite 
www.sint-niklaas.be op maandag 25 juni 2018 om 20 uur in de trouwzaal van het stadhuis. 
 
 
 
Team beheer en onderhoud voertuigen en machines: herstellen huisvuilwagen nr. 117: betaal-
baarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de factuur nr. 217-05-004073 van 27 februari 2018 voor de dringende herstelling van de huis-
vuilwagen Iveco Stralis AT260S31Y/PS nummerplaat VSB062 (voertuignummer 117) van de 
team openbare reinheid, ten bedrage van 5.153,54 EUR + 1.082,24 EUR (21 % btw) = 
6.235,78 EUR, betaalbaar te stellen ten gunste van Cammaert Trucks Waasland nv, 
Kapelanielaan 4, 9140 Temse. 
 
Artikel 2 
voor het vervangen van de defecte rembooster van de huisvuilwagen met nummerplaat VSB062 
van team openbare reinheid (nr. 117) een bestelbon op te maken ten bedrage van 3.230,46 EUR, 
btw inbegrepen, ten gunste van de firma Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 
9140 Temse. 
 
 
 
Feestelijkheden: aankoop stempelplaten: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de levering van stempelplaten voor team feestelijkheden te gunnen aan de firma Indupack 
bvba, Simon Stevinstraat 11 te 3920 Lommel, als volgt: 

 150 stempelplaten 300 mm x 300 mm x 30 mm uit HMPE - gewicht 2,60 kg - draagkracht 
3 ton, voorzien van 1 draaglus aan 13,50 EUR/stuk; 

 12 stempelplaten 600 mm x 600 mm x 40 mm uit HMPE - gewicht 13,50 kg - draagkracht 
20 ton, voorzien van 1 draaglus aan 49 EUR/stuk; 

 transportkosten: 50 EUR, voor een totaalbedrag van 2.663 EUR + 559,23 EUR (21 % btw) = 
3.222,23 EUR. 
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Leveringen: evenementen: huren (inclusief opbouw en afbraak) van tribunes met 500 zit-
plaatsen voor het beachvolleybaltornooi: afsluiten raamcontract: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offerte, het afsluiten van een raamcontract voor een periode van 
maximum 4 jaar voor het huren (inclusief opbouw en afbraak) van tribunes met 500 zitplaatsen 
voor het beachvolleybaltornooi te gunnen aan de firma K-Tribunes bvba, Frankrijkstraat 8 te 
9140 Temse, als volgt: 

 het huren (inclusief transportkosten, opbouw en afbraak) van een grote tribune (320 à 330 
plaatsen) tegen een bedrag van 2.900 EUR + 609 EUR (21 % btw) = 3.509 EUR op jaarbasis; 

 het huren (inclusief transportkosten, opbouw en afbraak) van een kleine tribune (170 à 180 
plaatsen) tegen een bedrag van 1.480 EUR + 310,80 EUR (21 % btw) = 1.790,80 EUR op 
jaarbasis. 

Dit brengt een totale kost van 4.380 EUR + 919,80 EUR (21 % btw) = 5.299,80 EUR op jaarbasis 
met zich mee. 
 
 
 
Leveringen: evenementen: huren (inclusief opbouw en afbraak) van nadarhekken voor de 
passage van de Ronde van Vlaanderen (2018 en 2019): afsluiten raamcontract: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offerte, het afsluiten van een raamcontract voor het huren (inclusief 
opbouw en afbraak) van nadarhekken voor de passage van de Ronde van Vlaanderen tijdens de 
edities 2018 en 2019 te gunnen aan de firma Engelen Hekwerk, Australiëstraat 12, 6014 
DC Ittervoort, Nederland, tegen een bedrag van 13.200 EUR, btw verlegd, op jaarbasis. 
 
 
 
Diensten: beheer gebouwen: upgrade beheersoftware M3000 voor 4 sites: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het upgraden en virtualiseren van de M3000-beheersoftware voor 4 sites (sporthal Ter Beke, 
gemeenschapscentrum Troelant, gemeentehuis Sinaai, gemeentehuis Belsele) te gunnen aan de 
firma VSK Electronics nv, Venetiëlaan 39 8530 Harelbeke, BE0418 907 564, voor een bedrag 
van 3.900 EUR + 819 EUR (21 % btw) = 4.719 EUR. Deze offerte omvat de upgrade, licenties en 
begeleidende opleiding/configuratie. 
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Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
157.174,26 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 202.676,98 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 11 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 11 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 260.491,57 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 
8530 Harelbeke. 
 
 
 
Werken: Stationsplein: leveren en plaatsen van metalen kantopsluitingen: goedkeuring 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Stationsplein: leveren en plaatsen van metalen kantopsluitingen' definitief op te 
leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van de borgtocht (Borgstellingskas: STADSKAS) van 1.360 EUR vrij te geven ten 
gunste van Vanderheyden Constructie, Gentstraat 113 te 9170 Sint-Pauwels. 
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Werken: Sinbad: leveren en plaatsen screens instructiebad: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 maart 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Sinbad: leveren en plaatsen screens instructiebad' te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Buerman, Antwerpse Steenweg 112 te 
9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.751 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 3 
de opdracht te laten uitvoeren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2017/020aa. 
 
Artikel 4 
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018142469 (Sinbad: vernieuwen geluidsinstallatie), 
ramingnummer 2018142935. 
 
 
 
Werken: ruimen straatgrachten en afvoeren slib: deelgebied Sinaai: betaalbaarstelling factuur 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur in het kader van de opdracht 'Ruimen straatgrachten en afvoeren slib: 
deelgebied Sinaai' goed te keuren en het bedrag van 24.079,03 EUR, btw verlegd, betaalbaar te 
stellen ten gunste van de firma Van Boxel, Kraaistraat 2a, 2580 Nijlen. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: goedkeuring verrekening 25 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 25: draadloze schakelaar voordeur van de opdracht 
'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en vernieuwen 
buitenschrijnwerk' voor het totaalbedrag in meer van 620,20 EUR, btw verlegd. 
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Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, en Telenet nv, 
Sluisweg 1 bus 12 te 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. 
 
 
 
Openbare verlichting: Stationsplein: bus-, voetgangers- en fietserstunnel: moderniseren 
openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het moderniseren van openbare verlichting aan het Stationsplein in de 
bus-, fietsers- en voetgangerstunnel en de werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 
199, 9090 Melle, voor een bedrag van 8.183,19 EUR + 1.718,47 EUR (21 % btw verlegd) = 
9.901,66 EUR. 
 
 
 
Openbare verlichting: Marktstraat: Zulmaplein: plaatsen openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het plaatsen van openbare verlichting aan de Marktstraat ter hoogte van 
Zulmaplein en de werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een 
bedrag van 3.597,33 EUR + 755,44 EUR (21 % btw verlegd) = 4.352,77 EUR. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: Vespa Club Waasland: Wase 
Voskesrit: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan de Vespa Club Waasland tot het afpijlen van de 'Wase Voskesrit' op 
zondag 7 oktober 2018. De rit start op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

 de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 5 oktober 2018 
 het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 8 oktober 2018 gebeuren, zoniet zal 
dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

 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 deelnemers 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. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Dag van het Park 2018: goedkeuring programmatie en bijbehorende kostenraming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorgestelde programmatie en bijbehorende kostenraming voor de Dag van het Park op 
zondag 27 mei 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Rolliersstraat 56, 9100 Sint-
Nikaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Rolliersstraat 56, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
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Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 

 Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, voor de exploitatie van een tijdelijke 
bronbemaling met een max. opgepompt debiet van 26.208 m³/jaar (rubriek 53.2.2.a.), 
gelegen aan Vossekotstraat zn, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
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 aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
1. Ankerstraat 56, 9100 Sint-Niklaas; 
2. Belseledorp 65, 9111 Belsele; 
8. Hospitaalstraat 3, 9100 Sint-Niklaas; 
11. Puitvoetstraat 40, 9100 Sint-Niklaas; 
14. Stationsstraat 41, 9100 Sint-Niklaas; 
20. Wijnveld 243, 9112 Sinaai. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
3. Bosstraat 58, 9111 Belsele; 
4. Europark-Noord 39C, 9100 Sint-Niklaas; 
5. Gasmeterstraat 21 bus 3, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Heimolenstraat 34, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Heirstraat 62, 9112 Sinaai; 
9. Lokerse Baan 36, 9111 Belsele; 
10. Moleken 46, 9100 Sint-Niklaas; 
13. Sinaaidorp 94, 9112 Sinaai; 
15. Vrasenestraat 4, 9100 Nieuwkerken; 
16. Watermolendreef 136, 9100 Sint-Niklaas; 
17. Weynstraat 155, 9100 Sint-Niklaas; 
18. Wijnveld 165, 9112 Sinaai; 
19. Wijnveld 188, 9112 Sinaai. 
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Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
2. Belseledorp 65, 9111 Belsele; 
12. Rode Kruisstraat 40, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
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: 
- Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van een 

kleuterschool, Gyselstraat 35 te 9100 Nieuwkerken, sectie A nr. 308 p; 
- Tiqah, Victor Kegelsstraat 4 A7 te 2880 Bornem, tot het verbouwen van een dokterskantoor 

naar kantoorruimte, Dokter Verdurmenstraat 34 te 9100 Sint-Niklaas, sectie E nr. 360 n6; 
- Mevaco, Durmelaan 6 te 9880 Aalter, tot het verbouwen van reftergebouw en kapel tot 

meergezinswoningen en verbouwen van een conciërgewoning tot eengezinswoning, 
Collegestraat 38 te 9100 Sint-Niklaas, sectie E nr. 443 n; 

- Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een 
ontmoetingsplein, Beenaertwijk te Sint-Niklaas, sectie A openbaar domein. 

 
 
 
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 
Broederscholen Hiëronymus, Nieuwstraat 91 te 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van de 
kleuter- en lagere school, Driegaaienstraat 8 te 9100 Sint-Niklaas, sectie D nr. 748 w7, op basis 
van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 22-02-2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2 te 9111 Belsele, de splitsing en 

verkoping van percelen grond te Belsele, Kruisstraat 111, sectie A nrs. 402 k,n, 403k, 404a, 
400 k; 

2.  Op 01-03-2018 van notaris Henri Van den Bossche, Affligem 28 te 9255 Buggenhout, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Zamanstraat 51+, sectie E nr. 
224 a²; 

3.  Op 05-03-2018 van notaris Joost Vercouteren, Vesten 36 te 9120 Beveren, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Heistraat 135+, sectie A nr. 797 w8, z7; 

4.  Op 21-03-2018 van notaris Liesbeth Muller, Kerkstraat 25 te 9250 Waasmunster, de splitsing 
en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Industriepark-West 55, sectie D nr. 1846 
g, groot 21,96 m². 

 
 
 
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: 
- J.K.V. Invest, Weynstraat 164 b te 9100 Sint-Niklaas, tot het slopen van een achterbouw, 

Kalkstraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, sectie E nr. 2146 p; 
- VDW Invest Management, Maantjessteenweg 36 bus 2 te 2170 Merksem, tot het verbouwen 

van een handelspand tot eengezinswoning, Hulstbaan 94 te 9112 Sinaai, sectie B nr. 290 a. 
 
 
 
ACHA: Sint in de Piste: 17, 18, 24 en 25 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan ACHA vzw om de Grote Markt te gebruiken voor de organisatie van 
‘Sint in de Piste’ op zaterdagen 17 en 24 november 2018 en op zondagen 18 en 25 november 
2018, en voor de 'Nostalgische kermis' vanaf 17 tot 25 november 2018. De circustent en 
nostalgische kermis worden ten vroegste opgebouwd op donderdag 15 november 2018 vanaf 
15 uur en de afbouw eindigt ten laatste op woensdag 28 november 2018. Alle opstellingen 
kunnen gedurende deze volledige periode blijven staan. 
Op donderdag 22 november 2017 is er een volledig verplaatste marktdag. 
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Tevens wordt toelating verleend voor: 
-  gratis parkeren, enkel voor voertuigen van de organisatie, voor zover ze te groot zijn om te 

parkeren onder de markt, op donderdag 15 november 2018 vanaf 14.30 tot 24 uur en vanaf 
zaterdag 17 november 2018 om 7 uur tot zondag 18 november 2018 om 21 uur, evenals 
vanaf zaterdag 24 november 2018 om 7 uur tot zondag 25 november 2018 om 21 uur, doch 
zonder dat daarvoor parkeerverbod wordt voorzien. Voor de overige wagens van de 
organisatie worden uitrijtickets voor de parking onder de markt voorzien door het 
stadsbestuur; 

-  parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen op de Grote Markt, kant Nieuwstraat, grenzend aan het 
evenementenplein, in functie van toegankelijkheid en evacuatieweg; 

- het inrichten van een eetgelegenheid met foodtrucks, 
dit op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Ronde van Vlaanderen: animatieprogramma 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde animatieprogramma op de Grote Markt in het kader van 
de Ronde van Vlaanderen op zondag 1 april 2018. Het animatieprogramma omvat: 
-  de plaatsing van de stadsballon (onder voorbehoud van de weersomstandigheden); 
-  de plaatsing van negen bijkomende luchtballons (onder voorbehoud van de weersomstandig-

heden); 
-  de plaatsing van enkele reuzen, waaronder Sinterklaas en Zwarte Piet, door de Reuzengilde 

Sint-Nicolaas (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). 
 
 
 
Café ’t Oud Geel: voetbal- en pronostiekfeest: 12 en 18-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het voetbal- en pronostiekfeest door café ’t Oud Geel, 
p/a Breedstraat 237, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 12 mei 2018 en vrijdag 18 mei 2018 op het 
grasveld op de hoek van de Magnolialaan en de Breedstraat te Sint-Niklaas en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Magnolialaan ter hoogte van huisnummers 47 tot 63 op 

12 en 18 mei 2018 tussen 17 uur en 2 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Voor het gebruik van het openbaar domein (grasveld) zal een belasting van 150 EUR per dag 
worden aangerekend. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: seniorenbal: 22-11-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het seniorenbal op donderdag 22 november 2018 in ’t Bau-huis, 
Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, aan het team diversiteit van de stad toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde 
dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Sportcomité Sinaai vzw en Wijk Stenenmuur: Stenenmuurfeesten: 18-05-2018 tot 21-05-2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Stenenmuurfeesten door Sportcomité Sinaai vzw en 
Wijk Stenenmuur, p/a Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, van vrijdag 18 mei 2018 tot 
maandag 21 mei 2018 op de weide van André Van Poucke in de Stenenmuurstraat te Sinaai en 
met de organisatie van een rommelmarkt in de Edgar Tinelstraat en de Klokke Roelandlaan op 
maandag 21 mei 2018 en hiervoor: 
-  volgende plaatsen verkeersvrij te maken: van de Edgar Tinelstraat vanaf het kruispunt 

Stenenmuurstraat tot het 2de kruispunt met de Klokke Roelandlaan, de Klokke Roelandlaan 
vanaf huisnummer 66 tot het pleintje aan de Klokke Roelandlaan en het kruispunt Klokke 
Roelandlaan met de Loverkenslaan; 

-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  geen subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aangezien de activiteit wordt 

betoelaagd als wijkkermis; 
-  toelating te verlenen om op maandag 21 mei 2018 10 warme luchtballons te laten opstijgen 

van een weide in de Hooimanstraat; 
-  toelating te verlenen om de vlaggenmasten binnen de wijk Stenenmuur te bevlaggen met de 

kermisvlag, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Labyrinth Productions bvba: Techno For Humanity: 15-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Techno For Humanity’ door Labyrinth Productions bvba, p/a Oudebaan 
194, 2610 Wilrijk, op zondag 15 april 2018 in het provinciaal recreatiedomein De Ster, Lange 
Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Wijkcomité Hoogstraat: paasdrink en paaseierenraap: 02-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Hoogstraat, p/a Hoogstraat 74, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een paasdrink op maandag 2 april 
2018. 
 
 
 
Nidak vzw: Volleywood: 31-03-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Volleywood’ door Nidak vzw, p/a Verbindingsstraat 117, 9100 Sint- 
Niklaas, op zaterdag 31 maart 2018 in de fuifzaal 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, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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WALO vzw: meiloop: 01-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de 'meiloop' op dinsdag 1 mei 2018 in het dorpscentrum van 
Nieuwkerken, toelating te verlenen aan WALO vzw, p/a Vrasenestraat 62, 9100 Nieuwkerken, 
voor parkeerverbod en verbod van doorrij zoals vermeld in het advies van politie/evenementen 
en voor zover dit advies wordt nageleefd. 
 
 
 
Het Wase Paard vzw: jumping: 03-05-2018 tot 06-05-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een jumping door Het Wase Paard vzw, p/a Bellestraat 84 bus 8, 9100 
Sint-Niklaas, van donderdag 3 mei 2018 tot zondag 6 mei 2018 op de ruiterpiste van het 
provinciaal recreatiedomein De Ster in de Vossekotstraat te Sint-Niklaas toelating te verlenen 
voor: 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min op vrijdag- en 
zaterdagavond; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Koninklijk Feest- en Sportcomité Molenhoek-Sinaai vzw: Molenhoekkermis: 20-07-2018 tot 
23-07-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Molenhoekkermis door Koninklijk Feest- en Sportcomité Molenhoek 
Sinaai vzw, p/a Kemzekestraat 39, 9111 Belsele, van donderdag 20 juli 2018 tot maandag 
23 juli 2018 op de weide ter hoogte van Hulstbaan 228 te 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 100 dB(A)LAeq,60min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Molenwijkkermis wordt betoelaagd als wijkkermis en komt daardoor niet in aanmerking voor 
een subsidie buurtgerichte actie. 
 
 
 
Werkgroep Vlaamse Feestdag: Vlaamse Feestdag Nieuwkerken: 06-07-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de 11 juliviering door Werkgroep Vlaamse Feestdag, p/a 
Vlasstraat 43, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 6 juli 2018 op het dorpsplein Ten Bos te 
Nieuwkerken, en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
-  parkeerverbod te voorzien op dorpsplein Ten Bos, links van de kerk van 5 juli 2018, 8 uur tot 

8 juli 2018, 17 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Kermis Belsele: betaalbaarstelling gages en praktische afspraken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de reinigingsdienst opdracht te geven om het plein naast de kerk, Hof van Belsele, te vegen met 
de veegwagen op zondagochtend 10, op maandag 11 en op woensdag 12 juni 2018 en de 
afvalcontainers te ledigen op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 juni 2018. 
 
Artikel 2 
12.200 EUR betaalbaar te stellen aan partner Vrije Radio Belsele vzw, Kalkstraat 51, 9100 Sint-
Niklaas, voor de artiesten tijdens het kermisweekend van Belsele op volgende manier: 
- 10.980 EUR te storten voor 15 april 2018; 
-  1.220 EUR te storten na voorlegging van verslag zoals opgenomen in het convenant tussen 

de stad en Vrije Radio Belsele vzw. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het verzorgen van de drukwerken (300 affiches in kleur en de folder 
zwart/wit die bus aan bus bedeeld wordt) in eigen beheer. 
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Artikel 4 
935 EUR betaalbaar te stellen aan de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele, p/a Molenwijk 
18, 9111 Belsele, voor inhuren van gelegenheidsmuzikanten en aankoop partituren, na 
voorlegging van de bewijsstukken, voor het concert met Lisa Del Bo op zondag 10 juni 2018. 
 
Artikel 5 
500 EUR betaalbaar te stellen aan Naomi Vercauteren, Lange Van Ruusbroecstraat 39/2, 2018 
Antwerpen, voor het optreden van Brisk op 9 juni 2018 in de tent voor het gemeentehuis na de 
wielerwedstrijd dames van Belsele Sportief vzw. 
 
 
 
Comité Meesterstraat: Café Sint-Antonius: 17-06-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Café Sint-Antonius’ door Comité Meesterstraat, p/a 
Meesterstraat 35, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 17 juni 2018 aan de Sint-Antoniuskapel aan de 
hoek van de Meesterstraat en Wallenhof te Nieuwkerken en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien aan de kapel ter hoogte van de inrit tussen 

de Meesterstraat en Wallenhof van 15 juni 2018 tot 17 juni 2018; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bloemenhulde door Belgische (oud)Strijders voor een Democratisch Europa op donderdag 
25 oktober 2018, ter gelegenheid van de 17de verjaardag van kroonprinses Elisabeth: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te geven aan de Belgische (oud)Strijders voor een Democratisch Europa om op 
donderdag 25 oktober 2018 om 11 uur een bloemenhulde te organiseren ter gelegenheid van 
de 17de verjaardag van kroonprinses Elisabeth aan het monument van majoor Rolliers op het 
Regentieplein. 
 
Artikel 2 
niet in te gaan op de vragen van de BSDE om: 
- als stadsbestuur deel te nemen aan de bloemenhulde; 
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- te zorgen voor bevlagging rond het monument; 
- te zorgen dat de omgeving wordt opgeruimd; 
- de kosten van het aperitief op zich te nemen. 
 
 
 
Scouts Don Bosco: spaghettiavond: 21-04-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de spaghettiavond op zaterdag 21 april 2018 in de refter van Onze-
Lieve-Vrouw Presentatie, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan Scouts 
Don Bosco, p/a Lamstraat 95, 9100 Sint-Niklaas, voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Erfgoeddag 2018: vaststellen programma: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het programma voor Erfgoeddag op zondag 22 april 2018. De promotie 
wordt gemaakt binnen het voorziene budget. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het kosteloos ter beschikking stellen van stadsmateriaal, o.a. kieshokjes 
voor locaties SteM en de rechtbank. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het voorzien van een gratis gids op 22 april 2018 van 10 tot 17 uur. 
 
 
 
Nieuwe functionaliteit bij rapportering in Kwandoo: attest mutualiteiten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het laten ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit in het programma 
Kwandoo, waardoor de attesten voor de mutualiteiten automatisch verstuurd worden naar de 
deelnemers. De ontwikkeling en uitvoering kost 2.870 EUR en wordt betaald aan Orca Solutions, 
Desguinlei 6, 2018 Antwerpen. 
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten: Vrijgezind 
HVV Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het project Schitterfuif van Vrijgezind, de humanistische vrijzinnige 
vereniging in Sint-Niklaas, op 3 maart 2018 in 't Bau-huis een tegemoetkoming in de huur te 
verlenen van 25 %, zijnde 363 EUR. 
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in huur 't Bau-huis voor niet-commerciële activiteiten: Koninklijke 
Landbouwcomice: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een hespenbal door de Koninklijke Landbouwcomice op 10 februari 
2018 in 't Bau-huis aan de organisator een tegemoetkoming in de huur te verlenen van 25 % 
van de huur of 196,63 EUR. 
 
 
 
Sinbad: openingsuren tijdens de paasvakantie 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aangepaste openingsuren van Sinbad tijdens de paasvakantie zoals 
vermeld in de bijlage. 
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Stedelijke academie muziek woord en dans: organisatie pedagogische studiedag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de organisatie van een pedagogische studiedag in Sint-Niklaas voor alle 
Oost-Vlaamse academies voor podiumkunsten, op woensdag 12 december 2018. 
De deelnemers kunnen hiervoor terecht in diverse stedelijke instellingen: auditorium Greta 
Weyn van de stedelijke academie voor schone kunsten, stedelijke musea, de salons, bibliotheek, 
en stedelijke academie voor muziek, woord en dans. 
 
 
 
Stedelijke academie muziek woord en dans: organisatie meiconcert: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het meiconcert van de stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans op zaterdag 5 mei 2018 om 20 uur in de Christus-Koningkerk. 
Het pré-orkest en symfonieorkest onder leiding van Kris en Pieter Matthynssens treedt er op, 
samen met solisten Eline Van den Broeck (hoorn), Esther Duerinck (viool) en Isaak Duerinck 
(piano). 
Voor de orkestleden is dit concert ook een onderdeel van hun examen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de kostenraming voor de organisatie van deze activiteit: 

Huur Christus Koningkerk  300 EUR 
Huur concertvleugel + stembeurten 1.300 EUR 
Boeketten voor solisten en dirigenten 100 EUR 

Totaal 1.700 EUR 
De inkom bedraagt 8 EUR; voor leerlingen en kansenpashouders 4 EUR. 
 
 
 
Ondersteuning praatcafé voor kankerpatiënten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het praatcafé voor kankerpatiënten gratis de stadswandeling 'Kunst in de stad' met gids te laten 
doen op 29 mei 2018. 
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Artikel 2 
het praatcafé voor kankerpatiënten financieel te ondersteunen met 350 EUR. 
Dit bedrag mag overgemaakt worden van het budget gezondheid (actienummer: 2018140572; 
ramingnummer: 2018140494) op rekeningnummer BE76 5522 7984 0095, op naam van 
Sponsoring Palliatieve Zorg, AZN met als verantwoordelijke beheerder Ingrid Mels, 
hoofdverpleegkundige oncologisch en palliatief supportteam, AZ Nikolaas. 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: Koninklijk Socialistische Harmonie 
De Toekomst 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 49,50 EUR als terugbetaling van 
de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor het 
concert 'Muziek à la Carte' van de Koninklijke Socialistische Harmonie De Toekomst Sint-
Niklaas (bankrekeningnummer: BE04 8791 2856 0131). 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: toneelvereniging De Vlasbloem 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 119,75 EUR als terugbetaling 
van de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
verschillende voorstellingen van toneelvereniging De Vlasbloem in 2017 (zie bijlage) 
(bankrekeningnummer: BE81 7376 1710 2424). 
 
 
 
Politie: plaatsen borden camerabewaking rond grondgebied Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het plaatsen van 60 borden camerabewaking rondom het grondgebied van 
Sint-Niklaas. 
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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 
het voetpad ter hoogte van Joseph Lonckestraat 66 te Sint-Niklaas in de oorspronkelijke staat te 
herstellen door de werken te laten uitvoeren door Thys Invest nv, Industriepark-Noord 20, 9100 
Sint-Niklaas, zelf, in uitdrukkelijk overleg met de stedelijke diensten, en achteraf, wanneer 
vastgesteld is dat het openbaar domein in goede staat hersteld is, de waarborg terug te betalen. 
 
 
 
Open Data Charter: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het Open Data Charter goed te keuren. 
 
 
 
ICT-middelen: Bring your own device: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de uitwerking van een systeem rond BYOD (Bring Your Own 
Device), waarbij werknemers die volgens de beslissingsboom in het huidige systeem recht 
hebben op een mobiel toestel, in de nieuwe regeling recht hebben op een tegemoetkoming van 
300 EUR per 3 jaar voor het aanschaffen van een toestel (gsm of smartphone) naar keuze via het 
aangeboden portaal. 
Diensttoestellen vallen buiten de nieuwe regeling aangezien ze eigendom blijven van de 
organisatie en per definitie enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden. 
Deze regeling zal verder uitgewerkt worden in samenspraak met de vakorganisaties en de fiscus 
en zal nadien ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 2 
principieel akkoord te gaan met de samenwerking met een externe partner voor de uitwerking 
van een portaal voor aankoop en simmanagement. 
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Gemeenteraad: overleg fractievoorzitters 5 maart 2018: kennisneming verslag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het overleg met de fractievoorzitters op 5 maart 2018. 
 
 
 
Gemeenteraad: vaststelling data gemeenteraads- en commissiezittingen: installatievergadering: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de installatievergadering te laten plaatsvinden op 2 januari 2019 om 20 uur in de gemeente-
raadzaal. 
 
 
 
Stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
mevrouw Lieve Van den Bossche als stemgerechtigd lid namens Vlaams Belang in de stedelijke 
commissie voor de bevordering van het toerisme, met ingang van heden en voor de duur van de 
bestuursperiode 2013-2018, te vervangen door mevrouw Marleen Wymeersch. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 maart 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 23 maart 
2018. 
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Wijk in de Kijker Moerland: filtering naar 20 voorstellen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de selectie van 16 'Wijk in de kijker' voorstellen voor de wijk Moerland. 
Deze worden teruggekoppeld naar bewoners in de wijk, die op 8 mei 2018 de finale acties 
selecteren. 
 
 
 
Aankoop applicatietafel voor dienst belettering: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
opdracht te geven aan team overheidsopdrachten tot het uitschrijven van een opdracht voor de 
aankoop van een professionele halfautomatische werktafel voor de dienst belettering op basis 
van de technische beschrijving van dienst communicatie. Het college voorziet voor deze 
aankoop 20.000 EUR in de budgetwijziging van mei 2018. 
 
 
 
Beheer voertuigenpark: vervangen personenwagens: principe en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het vervangen van dienstwagen 87 - Peugeot Partner - bouwjaar 1998 
door een degelijke jonge tweedehands 1.4 benzine bestelwagen Fiat Qubo bouwjaar 2014 voor 
een bedrag van 6.500 EUR bij garage Waasland Motor, Kapelanielaan 2C, 9140 Temse. 
 
Artikel 2 
gelet op advies van de cel duurzaamheid akkoord te gaan met de vervanging van dienstwagen 
33 - Peugeot partner - bouwjaar 1998 van de dienst ICT door een elektrisch voertuig en de 
meerkost hiervoor van 15.000 EUR eenmalig te compenseren vanuit het klimaatactieplan. 
Voor het basisbedrag van 15.000 EUR de verdeelsleutel 60/40 toe te passen, wat resulteert in 
volgende bedragen: 
- 9.000 EUR voor de stad; 
- 6.000 EUR voor het OCMW. 
 
 
 



 

26 

 

Artikel 3 
opdracht te geven aan de dienst logistiek om de nodige procedures voor deze vervangingen op 
te starten. 
 
Artikel 4 
15.000 EUR vanuit het klimaatactieplan over te zetten naar de actie 1854 - raming 2361, 
evenals 6.000 EUR vanuit het OCMW als aandeel voor de vervanging van het dienstvoertuig van 
ICT (60/40 principe). 
 
 
 
Leveringen: BOD: leveren en plaatsen pergolaconstructie en groene wand - Grote Markt: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2018 voor 
perceel 1 (Pergolaconstructie ter hoogte van de luifels) en perceel 2 (Groene wand met 
zitbanken ter hoogte van de boardwalk), opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie. 
 
Artikel 2 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uit maakt van deze 
beslissing. 
 
Artikel 3 
de opdracht 'Leveren en plaatsen pergolaconstructie en groene wand - Grote Markt' te gunnen 
aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhou-
ding) bieders, zijnde: 
*  Perceel 1 (Pergolaconstructie ter hoogte van de luifels): Public Outdoor Creations (POC), 

Proostwetering 78, 3604 DB Maarssen, Nederland, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 39.960 EUR (btw verlegd); 

* Perceel 2 (Groene wand met zitbanken ter hoogte van de boardwalk): Public Outdoor 
Creations (POC), Proostwetering 78, 3604 DB Maarssen, Nederland, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 73.000 EUR (btw verlegd). 

 
Artikel 4 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2017-240/OVA/pergola greenwall Grote Markt/TA-RDW, waarbij de uiterste uitvoerings-
datum is vastgelegd op 1 september 2018. 
 
Artikel 5 
dat voor beide percelen de opdracht het leveren, plaatsen en het onderhoud tot en met 
31 december 2019 volgens beeldkwaliteit A omvat. 
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Werken: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: herinrichten woning tot klassen 
en uitbreiding: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 februari 2018, 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding' te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 Dendermonde, tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van 390.503,98 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2017/024aa. 
 
Artikel 4 
voldoende kredieten te voorzien om dit project af te werken bij de volgende budgetwijziging 
van mei 2018. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: goedkeuring uit te voeren straten en vastlegging kredieten Hoveniersstraat en 
Hedersstraat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gekozen straten die heraangelegd moeten worden in 2018 en later te 
beslissen of deze gegund worden via het raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud 
voetpaden, fietspaden en andere verhardingen, afhankelijk van de vooruitgang van de 
aannemer De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
Artikel 2 
de werken in de Hoveniersstraat en Herdersstraat reeds te gunnen via het raamcontract aanleg, 
vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen en hiervoor de 
kredieten vast te leggen, zijnde 147.400 EUR, btw verlegd. 
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Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerken: verbeteringswerken tussenstrook 
fietspad Markstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan meerwerk: verbeteringswerken tussenstrook fietspad Marktstraat 
in het kader van de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' en hiervoor akkoord te gaan 
met optie 3: het plaatsen van een geleidehekwerk met haag en deze werken te laten uitvoeren 
door de firma Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: rioproject Puitvoetstraat: goedkeuring wegenisplannen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wegenisplannen voor de Puitvoetstraat, zoals opgemaakt door 
Studiegroep Irtas. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het ruimen van straatgrachten en het afvoeren van slib: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2017/030aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor het ruimen van straatgrachten en het afvoeren van slib', opgesteld door de dienst 
projecten openbaar domein goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsop-
drachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming 
bedraagt 874.600 EUR, excl. btw (123.028,50 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op de budgetcodes 61035250/RME/0319/01 
(actie/raming 2018141548/2018142522) en 61035350/RME/0310/01 (actie/raming 
2018150338/2018150527) en in het budget van de volgende jaren. 
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Werken: plaatsen boombakken Grote Markt: goedkeuring definitieve plaatsen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de locaties van de boombakken op het voorgestelde definitieve plan, met 
uitzondering van huisnummer 7 waar geen boombak moet komen. 
 
Artikel 2 
de boombakken slechts één keer per jaar te verplaatsen, namelijk ter gelegenheid van de 
Vredefeesten. 
 
Artikel 3 
de 4 overige boombakken te stockeren tot daarvoor een juiste locatie aangeduid wordt. 
 
 
 
Werken: fietsfondsdossier Hoogkamerstraat: goedkeuring voorontwerp 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het voorontwerp voor de aanleg van een fietspad in de Hoogkamerstraat, zoals opgemaakt door 
het studiebureau Talboom, Alfons Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs, goed te keuren en opdracht 
te geven aan de ontwerper om het definitief ontwerp op te maken. 
 
 
 
Werken: realisatie stadswinkel en stadsarchief: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2015/034aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Realisatie stads-
winkel en stadsarchief', opgesteld door de ontwerper, TBM Robbrecht en Daem Architecten - 
Callebaut Architecten, Lieremanstraat 64, 9000 Gent goed te keuren. De voorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming bedraagt 6.843.045,58 EUR, excl. btw (1.437.039,57 EUR btw verlegd). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
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Artikel 3 
de opdracht bekend te maken op nationaal en Europees niveau. 
 
Artikel 4 
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2018160276/2018160377). 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: dagvaarden in aanstelling van een gerechtsdeskundige 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om in de betwisting tussen de stad en aannemer PIC bvba aangaande de 
uitvoering van de opdracht 'kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding 
met berging en vernieuwen buitenschrijnwerk' te dagvaarden in aanstelling van een gerechts-
deskundige en Van der Gucht & Partners bvba uit Gent aan te stellen om de stad in deze te 
vertegenwoordigen. 
 
 
 
Werken: sporthal De Klavers: relighting: machtiging aan Eandis tot aanbesteding van de 
uitvoering van een EDLB (EnergieDiensten Lokale Besturen)-project: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
machtiging te geven aan Eandis tot aanbesteding van de uitvoering van volgend EDLB-project: 
sporthal De Klavers: relighting. 
 
Artikel 2 
de uitgave te verrekenen op actienummer - ramingnummer 2018141914 - 2018150441. 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen zal na aanbesteding deze werken gunnen. 
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Diensten: dienst schoonmaak: raamcontract voor huren en reinigen schoonloopmatten in 
diverse stadsgebouwen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 maart 2018, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de 
offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Huren en reinigen schoonloopmatten voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar' te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Initial nv, Moortelstraat 12 te 9160 Lokeren, met ingang van 
1 april 2018, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 43.548,23 EUR + 9.145,13 EUR 
(21 % btw) = 52.693,36 EUR voor de gehele looptijd van het contract, volgens de prijzen 
vermeld op de ingediende offerte en rekening houdend met de huidige inventaris (= 10.887,06 
EUR + 2.286,28 EUR (21 % btw) = 13.173,34 EUR op jaarbasis). 
De kostprijs voor eventueel verloren matten wordt vastgesteld als volgt: 
- mat 115 cm x 180 cm: 67,28 EUR; 
- mat 150 cm x 250 cm: 121,88 EUR; 
- mat 85 cm x 150 cm: 41,44 EUR; 
- mat 120 cm x 240 cm: 89,70 EUR. 
 
Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-002/OVA/schoonloopmatten/MP-HB-CQ van 24 januari 2018. 
 
 
 
Diensten: RioPact: takenpakket 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het RioPact-takenpakket voor 2018 voor een kostprijs van 129.586 EUR, exclusief btw, goed te 
keuren. 
 
 
 
Diensten: ICT: verlenging externe ondersteuning voor helpdesk/team desktop: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het opnieuw aanstellen van de huidige 2 externe consultants ter ondersteuning van de afdeling 
ICT te gunnen aan de firma Cronos Public Services nv, Veldkant 33A 2550 Kontich, BE 0458 085 
765, tegen volgende voorwaarden: 
-  de consultant voor het team helpdesk tegen een dagprijs van 375 EUR + 78,75 EUR (21 % 

btw) = 453,75 EUR; 
-  de consultant voor het team desktop tegen een dagprijs van 335 EUR + 70,35 EUR (21 % 

btw) = 405,35 EUR. 
Beiden zullen tot en met december 2018 aangesteld worden, voor ongeveer 150 werkdagen per 
persoon. Dit resulteert in een totaalbedrag van 106.500 EUR + 22.365 EUR (21 % btw) = 
128.865 EUR. 
 
 
 
Diensten: ICT: extra externe ondersteuning voor team helpdesk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanstellen van een externe consultant ter ondersteuning van het team helpdesk te gunnen 
aan de firma Cronos Public Services nv, Veldkant 33A 2550 Kontich, BE 0458 085 765, tegen 
een dagprijs van 345 EUR + 72,45 EUR (21 % btw) = 417,45 EUR. 
Deze periode omvat ongeveer 170 werkdagen. Dit resulteert in een totaalbedrag van 
58.650 EUR + 12.316,50 EUR (21 % btw) = 70.966,50 EUR. 
 
 
 
Diensten: ICT: aanstellen externe ondersteuning voor projecten netwerk en security: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanstellen van externe ondersteuning voor de lopende projecten betreffende netwerk en 
security te gunnen aan de firma Totusnc (Freddy Blommaerts), Immerzeeldreef 259, 9300 Aalst, 
BE 0562 894 958, tegen het dagtarief van 680 EUR + 142,80 EUR (21% btw) = 822,80 EUR. 
Er worden maximaal 70 dagen afgenomen in de periode mei 2018 tot en met december 2018, 
voor een maximaal totaalbedrag van 47.600 EUR + 9.996 EUR (21% btw) = 57.596 EUR. 
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Impact van de gewijzigde berekeningswijze van planschade in het voorontwerp Instrumenten-
decreet: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de impact van de gewijzigde aanpak van planschade in het voorontwerp 
Instrumentendecreet en de nota van het Kenniscentrum Vlaamse Steden aan de Vlaamse 
Regering te onderschrijven. 
 
 
 
Rup Industriepark-Noord: infovergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een infovergadering te organiseren over het rup Industriepark-Noord vóór de voorlopige 
vaststelling door de gemeenteraad. 
 
 
 
Mobiliteit: derdebetalersregeling van het Blue-bike fietsuitleensysteem: aanpassing budget 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het optrekken van het jaarlijks budget voor de derdebetalersregeling van 
het Blue-bike fietsuitleensysteem van 2.000 EUR naar 5.000 EUR. 
 
 
 
Straatbenamingen: voorstellen straatnamencommissie: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag om verder te onderzoeken om de straatnaam Leopold II-laan te 
wijzigen gezien de administratieve last die dit met zich mee zal brengen voor de bewoners, de 
bedrijven en de afvalophaling. 
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Artikel 2 
niet in te gaan om verder onderzoek te doen naar het wijzigen van de straatnaam in het 
gedeelte van de Collegestraat vanaf de Paul Snoekstraat tot de bocht en het pleintje rond het 
beeld van Anton Van Wilderode gezien de verwarring die er zal ontstaan in de Collegestraat en 
de administratieve last die dit met zich zal meebrengen voor bewoners, bedrijven, de school en 
de afvalophaling. 
 
Artikel 3 
de voorstellen van de stedelijke straatnamencommissie te bekijken in het kader van nieuwe 
straten in de toekomst. 
 
 
 
Openbare verlichting: masterplan investeringen vernieuwing en verledding: uitvoering actieplan 
project 1 deel 3: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de werken voor het vervangen van de bestaande armaturen van de openbare verlichting door 
ledarmaturen in de Puitvoetstraat, Raapstraat, Sint-Gillisbaan, Tereken, Turkyen, Vrasenestraat, 
Vrouw Mariastraat en Pastorijstraat door ledverlichting, tegen een bedrag van 73.726,81 EUR + 
15.482,63 EUR (21 % btw verlegd) = 89.209,44 EUR te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 
199, 9090 Melle. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: recreatiedomein De Ster: wijzigen erfpachtrecht: principiële 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om de akte van 15 juni 2015 betreffende het erfpachtrecht voor het 
recreatiedomein De Ster, afgesloten met de provincie Oost-Vlaanderen, te wijzigen als volgt: 
-  de toegangsweg naar het recreatiedomein, langs de fietsenstalling vanaf het rondpunt van 

de Brokkelingenstraat, wordt mee opgenomen in het erfpachtrecht; 
-  de groenzone in de buurt van het kruispunt Brokkelingenstraat-Vossekotstraat wordt mee 

opgenomen in het erfpachtrecht. 
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Patrimonium: persoonlijke rechten: opzeg huur Sint- Jozefstraat 3 bus 3: beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
naar aanleiding van de toekomstige uitbreiding van het stadhuis, de huur van Sint-Jozefstraat 3 
bus 3, 9100 Sint-Niklaas, tegen 30 juni 2018 op te zeggen via aangetekend schrijven voor 
31 maart 2018. 
 
 
 
Wijkcirculatie: invoering voorrangsregeling wijkontsluitingsassen Antwerpse Steenweg en 
Brugsken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de invoering van een voorrangsregeling op de as Antwerpse 
Steenweg alsook Brugsken (tot het kruispunt ter hoogte van de Azalealaan). 
 
 
 
Visie en ambitie omtrent autodelen (periode 2018-2020): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van voorliggend kader omtrent de uitbreiding van autodelen, periode 2018-
2020. Dit kader zal als basis dienen om in gesprek te gaan met Cambio en andere potentieel 
geïnteresseerde autodeelaanbieders omtrent de realisatie op het terrein. 
 
 
 
Opstart traject opmaak duurzaamheidsvisie 2050 voor gebouwenpatrimonium Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opstart van de opdracht 'opmaak van een duurzaamheidsvisie 2050 
voor het gebouwenpatrimonium van de Sint-Niklase Maatschapij voor de Huisvesting (SNMH)' 
door het bureau Bast architects & engineers in samenwerking met VIBE vzw en een budget van 
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40.000 EUR (incl. btw) te reserveren voor de uitbetaling van een toelage aan de SMNH voor de 
uitvoering van de betreffende opdracht. 
 
 
 
Invoering gratis 30 minuten kortparkeren in de ondergrondse parking Grote Markt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om het gratis parkeren onder de Grote Markt te verlengen van een kwartier tot 
een half uur tussen 9 uur 's morgens en 18 uur 's avonds vanaf 1 mei 2018 en voor de duur van 
de werken aan het stadhuis. 
 
 
 
Eigen machtiging: Apotheek Waelput: Nieuwkerkenstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Apotheek Waelput, Nieuwkerkenstraat 111 te 9100 Nieuwkerken, tot het 
slopen van een woning en inrichten van een parking, Nieuwkerkenstraat 103 te Nieuwkerken, 
sectie B nrs. 260 d, 260 e, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bijzondere procedure: OCMW Sint-Niklaas: Lamstraat: advies college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag om advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in 
het kader van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure van het 
OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas, tot het verbouwen en uitbreiden van een 
dienstencentrum, Lamstraat 23 te Sint-Niklaas, sectie D nr. 1443 z, en een voorwaardelijk 
gunstig advies te verlenen op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar, met uitzondering van de overdekking van de petanquebaan die wel gunstig 
geadviseerd wordt. 
 
 
 



 

37 

 

Bloemenhulde Dag van Europa op woensdag 9 mei 2018 om 11 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de Belgische (oud)Strijders voor een Democratisch Europa (BSDE) om 
de optocht en de bloemenhulde in het kader van de Dag van Europa te laten plaatsvinden aan 
het monument op de Houtbriel op woensdag 9 mei 2018 om 11 uur. 
 
Artikel 2 
niemand van het college van burgemeester en schepenen af te vaardigen om een bloemstuk 
neer te leggen. 
 
Artikel 3 
geen receptie aan te bieden. 
 
 
 
Compensatievergoeding aan KLJ Sinaai voor de bouw van nieuwe jeugdinfrastructuur aan de 
site Ter Beke: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
een vergoeding van 130.000 EUR aan KLJ Sinaai goed te keuren als compensatie voor het 
vroegtijdig stopzetten van haar opstalrecht op de grond van haar huidige lokaal ten voordele 
van het OCMW Sint-Niklaas en de ontwikkeling en uitvoering van het masterplan voor de site 
Ter Beke. 
 
Artikel 2 
de uitbetalingsvoorwaarden voor de compensatievergoeding goed te keuren. 
 
 
 
Infrastructuursubsidie aan S&G Kriko-Meisjes: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in uitvoering van de gebruiksovereenkomst tussen het stadsbestuur en S&G Kriko Meisjes, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2016 een nieuwbouwsubsidie 
van 200.000 EUR goed te keuren aan de jeugdbeweging en hen meteen een voorschot van 
50.000 EUR te betalen. 
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Mede-oprichting en ontwerpstatuten Den Apostel vzw: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de medeoprichting door de stad Sint-Niklaas van Den Apostel vzw en de 
ontwerpstatuten goed te keuren. 
 
Artikel 2 
de stedelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw het mandaat te geven akkoord te gaan met de medeoprichting door JOS vzw 
van Den Apostel vzw en de ontwerpstatuten goed te keuren. 
 
 
 
Sportpromotie: deelnemingstarieven 27ste Steratlon: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de deelnemingstarieven voor de 27ste Steratlon die plaatsvindt op 
19 augustus 2018 in het provinciaal recreatiedomein De Ster, namelijk: 
- small triatlon: 5 EUR bij voorinschrijving, 7 EUR op de dag zelf; 
- medium fietsloop: 9 EUR bij voorinschrijving, 12 EUR op de dag zelf; 
- medium triatlon: 10 EUR bij voorinschrijving, 14 EUR op de dag zelf; 
- large triatlon: 15 EUR bij voorinschrijving, 20 EUR op de dag zelf; 
- korting van 50 % op alle vermelde tarieven voor houders van de kansenpas. 
 
 
 
Subsidieaanvraag AMIF integratiepact: deelname: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
pas mee in te stappen in het project in het kader van het integratiepact rond praktijktesten 
indien er kan aangetoond worden dat er voldoende lokaal draagvlak voor het voorwerp van de 
aanvraag bestaat. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter  
stadssecretaris burgemeester-voorzitter 


