
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
9 april 2018 
 
Aanwezig: 
mevrouw Christel Geerts, burgemeester wd.-voorzitter; de heer Peter Buysrogge, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke 
Henne, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de 
heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; mevrouw Annemie Charlier, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Willem De Klerck, schepen 
 
 
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 Bo's Wafels bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Chris Bogaerts, zaakvoerder van Bo's Wafels bvba, Industrielaan 4, 
9320 Erembodegem, om op 24 april 2018 een standplaats in te nemen op de parking 
Puyenbeke, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele, voor de verkoop van wafels, op voorwaarde 
dat het advies van de politie wordt nageleefd en toelating bekomen wordt van de eigenaar van 
de parking, Brouwerij De Hoop bvba. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Forum Da Vinci 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Forum Da Vinci, p/a Ellen Meersman, Parklaan 89, 9100 
Sint-Niklaas, om met de mini-ondernemingen Kalem en Creative Candy een standplaats in te 
nemen op de donderdagse markt van 19 april 2018. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Brouwerij Bosteels 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Brouwerij Bosteels, Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout, om op vrijdag 
15 juni 2018 een 10-tal horecazaken te bevoorraden met een biertonnenwagen, getrokken door 
twee Friese paarden, en toegang te verlenen tot het marktplein, op voorwaarde dat het advies 
van de politie wordt nageleefd en de betreffende belasting ten bedrage van 27 EUR wordt 
betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan N-VA 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan N-VA Sint-Niklaas om in het kader van 'N-VA toert' met een 
tent, tafels, stoelen en een fiets een standplaats in te nemen op: 
- zaterdag 14 april 2018 om 10 uur: aan de sporthal te Sinaai; 
- zaterdag 21 april 2018 om 14 uur: in de Stationsstraat, voor een leegstaand pand; 
- zaterdag 28 april 2018 om 12 uur: in Nieuwkerken aan de sporthal; 
- donderdag 10 mei 2018 om 10 uur: op de Grote Markt; 
- zaterdag 12 mei 2018 om 10 uur: sporthal De Klavers te Belsele; 
- zaterdag 12 mei 2018 om 14 uur: in Puivelde, 
en om flyers te bedelen en een gebakje aan te bieden, op voorwaarde dat het advies van de 
politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Bo's Wafels bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Chris Bogaerts, zaakvoerder van Bo's Wafels bvba, Industrielaan 4, 
9320 Erembodegem, om met zijn mobiel wafelkraam een standplaats in te nemen op: 
- maandag 16 april 2018: in de Voskenslaan, omgeving van het Ontmoetingscentrum; 
- dinsdag 17 april 2018: in de Slachthuisstraat (langs de spoorweg); 
- woensdag 18 april 2018: in de Heidebloemstraat; 
- maandag 23 april 2018: in Nieuwkerken, aan café Den Brave; 
- donderdag 26 april 2018: op de Dries te Sinaai; 
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- vrijdag 27 april 2018: aan de Don Boscokerk, Gladiolenstraat, 
op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting van. 
6,30 EUR per dag wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Pro Duo 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Pro Duo, Grote Markt 4-5, 9100 Sint-Niklaas, om op maandag 16 april 
2018 een mobiele slijperij op te stellen op een parkeerplaats in de zone voor het stadhuis, langs 
de zijde van het marktplein, op voorwaarde dat de belasting op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein van 10,80 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
opstellen van een terras: vraag l'Assiette de Babette 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan l'Assiette de Babette bvba, Nieuwstraat 23 B, 9100 Sint-Niklaas, tot 
het opstellen van een terras ter hoogte van de zaak op hetzelfde adres, onder de volgende 
voorwaarden: 
-  de toelating wordt verleend voor de duur van drie zomerterrasseizoenen; 
-  het terras, met een maximale oppervlakte van (3 m x 1,50 m =) 4,50 m² moet geplaatst 

worden onmiddellijk aansluitend aan de gevel; 
-  het terras moet bestaan uit wegneembare tafels en stoelen; 
-  de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de rust en orde op het terras; dit betekent o.a. 

dat er geen muziek op het terras mag gemaakt worden (geen luidsprekers); 
-  de bepalingen van het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar 

domein, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, moeten strikt worden 
nageleefd; 

-  het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 
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Gemeentebelastingen: belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfs-
ruimten, gebouwen en woningen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een tweede kohier inzake de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfs-
ruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017, 150 artikelen voor een bedrag van 
501.749,99 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een derde kohier inzake de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfs-
ruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017, 17 artikelen voor een bedrag van 
181.347,30 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
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 (nodeloze 
alarmmeldingen), aanslagjaar 2017, 1 artikel voor een bedrag van 235 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 2 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (nodeloze 
alarmmeldingen), aanslagjaar 2018, 2 artikels voor een bedrag van 470 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 3 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (vervoer van 
personen), aanslagjaar 2018, 34 artikels voor een bedrag van 3.400 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 4 
een kohier inzake de belasting op tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (takelen van 
voertuigen), aanslagjaar 2018, 34 artikels voor een bedrag van 3.010,05 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
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Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het eerste kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, 
aanslagjaar 2018, 304 artikelen voor een bedrag van 10.602,20 EUR vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het eerste kohier inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedruk-
werk en daarmee gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2018, 357 artikelen voor een bedrag van 
76.050,29 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het eerste kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken (conformiteitsattesten), aanslagjaar 2018, 16 artikelen voor een bedrag van 
1.028,50 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 224 tot en met 249 van het dienstjaar 2018. 
- facturen: van 202 tot en met 249 van het dienstjaar 2018. 
- vastgestelde rechten: van 130 tot en met 131 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Huishoudelijk reglement BOC-PBW lokale politie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het huishoudelijk reglement, als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting, voor de werking van de basisoverlegcomítés preventie en bescherming op het werk voor 
de lokale politie. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 26 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 
26 maart 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
19 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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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 
19 maart 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 13 maart 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 maart 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen algemene vergadering Sociaal Verhuur-
kantoor 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 algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Sluiting van de drie deelgemeentehuizen Sinaai, Nieuwkerken en Belsele n.a.v. het verlengde 
weekend met Hemelvaartsdag op zaterdag 12 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de drie deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken te sluiten op zaterdag 12 mei 
2018, naar aanleiding van het verlengde weekend van Hemelvaartsdag. 
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Beheer voertuigenpark: leveren elektrische bestelwagen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het huidige raamcontract de levering van een elektrische bestelwagen Nissan e-
NV200 VAN DSD-Optima voor dienst ICT (ter vervanging van dienstvoertuig 33) te gunnen aan 
garage De Witte nv, Sint-Niklaasstraat 92, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een totaalbedrag van 
29.420,67 EUR, btw inbegrepen. 
 
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 wordt de verdeelsleutel 60/40 toegepast, wat resulteert 
in volgende bedragen: 
- 9.000 EUR voor de stad; 
- 6.000 EUR voor het OCMW. 
 
Artikel 3 
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). 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 13 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 13 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 434.794,84 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.968.808,06 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van de rijweg: voorlopige 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de opdracht 'Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van de rijweg' 
voorlopig op te leveren. 
 
Artikel 2 
de eerste helft van borgtocht nr. 12/161284 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - 
Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 5.350 EUR en de volledige aanvullende borgtocht nr. 
12/161285C (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 
2)) van 3.490 vrij te geven ten gunste van de firma VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): goedkeuring vorderingsstaat 19 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 19 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' voor een bedrag van 
158.537,02 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.634.901,24 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: bodemsaneringswerken Gasmeterstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 14 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 14 in het kader van de bodemsaneringswerken in de Gasmeterstraat, samen 
met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, 
opgemaakt door studiebureau ABO-Group uit Aartselaar, goed te keuren en een bedrag van 
12.840,57 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van THV Hye-Hertsens, 
Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen 
of herstellen van diverse straten: betaalbaarstelling vorderingsstaat 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de vorderingsstaat 10 in het kader van de onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: 
raamcontract: asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten, samen met het bijhorend 
proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst 
projecten openbaar domein, goed te keuren en het bedrag van 18.480,28 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer: goedkeuring verrekening 8: draagsteunen 
voor ophanging balken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 8: Draagsteunen voor ophanging balken van de 
opdracht 'pastorij Sinaai: schuren en vernissen vloer' voor het totaalbedrag in meer van 
315,90 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: De Weverij: graven sleuf openbare verlichting tussen Lidl en Albert Bruggemanwegel: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'De Weverij: graven sleuf openbare verlichting tussen Lidl en Albert Bruggeman-
wegel' te gunnen aan de firma Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Burcht, voor 
het bedrag van 4.683,72 EUR, btw verlegd, en deze kosten ten laste te nemen van de stad. 
 
 
 
Werken: rioproject afkoppelen inlaat Populierenwijk: betaalbaarstelling vorderingsstaat 14 
(eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 14 (eindstaat) in het kader van het rioproject afkoppelen inlaat Populieren-
wijk, samen met het bijhorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen 
werken, opgemaakt door studiebureau Jouret, goed te keuren en het bedrag van 
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440.343,32 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Van Wellen 
Aannemingen nv, Klinkaardstraat 198 te 2950 Kapellen. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 006: 
houten plinten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vrk 006: houten plinten, van de opdracht 'Renovatie kleedkamers 
en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in meer van 297 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van één kalenderdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring verrekening 007b: 
aanpassingen elektriciteit 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vrk 007b: aanpassingen elektriciteit van de opdracht 'Renovatie 
kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor het totaalbedrag in min van 1.116,72 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad: goedkeuring vorderingsstaat 8 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 8 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19 te 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal Sinbad' voor een 
bedrag van 39.157,50 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
254.275,75 EUR, btw verlegd. 
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Leveringen: politiezone: aankoop specifieke uitrusting motorrijders: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de levering van de specifieke uitrusting voor de motorrijders van de politiezone te gunnen aan 
de firma Richa nv, Westerring 27 te 9700 Oudenaarde, voor het bedrag van 9.979 EUR + 
2.094,96 EUR (btw 21 %) = 12.070,96 EUR. 
 
 
 
Leveringen: evenementen: huren licht- en geluidsinstallatie tijdens het Foorfeest en de 
kerstmarkt: afsluiten raamcontract: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offertes, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de 
vergelijking van de offertes, het afsluiten van een raamcontract voor een periode van maximum 
vier jaar voor het huren van een licht- en geluidsinstallatie tijdens het Foorfeest en de 
kerstmarkt te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde: 
-  perceel 1 (Foorfeest) aan de firma D&L Events bvba, Esdoorndreef 12 te 2870 Puurs, tegen 

een globaalbedrag van 3.814,70 EUR + 801,09 EUR (21 % btw) = 4.615,79 EUR op jaarbasis; 
-  perceel 2 (Kerstmarkt) aan de firma D&L Events bvba, Esdoorndreef 12 te 2870 Puurs, tegen 

een globaalbedrag van 2.872,20 EUR + 603,16 EUR (21 % btw) = 3.475,36 EUR op jaarbasis. 
Dit brengt een totale kost van 6.686,90 EUR + 1.404,25 EUR (21 % btw) = 8.091,15 EUR op 
jaarbasis met zich mee. 
 
 
 
Diensten: aanstellen ontwerper voor opmaak beheersplan neogotisch stadhuis en gefaseerde 
restauratie - deel 1: opmaak beheersplan: goedkeuring oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor opmaak beheersplan neogotisch stadhuis en gefaseerde 
restauratie - deel 1: opmaak beheersplan' op te leveren. 
 
Artikel 2 
de borgtocht nr. 2016.05.31.013 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in 
geld (werkstation 2)) van 3.020 EUR volledig vrij te geven ten gunste van MAAT_WERK 
architecten bvba, Jules Bordetstraat 22 b 101, 2018 Antwerpen. 
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Diensten: Opmaak bomenbeleids- en beheersplan: oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Opmaak bomenbeleids- en beheersplan' op te leveren. 
 
Artikel 2 
de borgtocht nr. 12/154943 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in 
geld (werkstation 2)) van 1.040 EUR volledig vrij te geven ten gunste van Sweco, Arenbergstraat 
13 bus 1, 1000 Brussel. 
 
 
 
Diensten: rioproject Pastoor Copstraat – Pastoor Stepmanlaan: opmaken technisch verslag 
grondverzet: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het opmaken van het technisch verslag grondverzet voor het rioproject Pastoor Copstraat - 
Pastoor Stepmanlaan, op basis van de raamovereenkomst afgesloten op 5 maart 2018, te 
gunnen aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, Willem de Croylaan 48 te 3001 Heverlee, 
voor een indicatief geraamd bedrag van 4.751 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Diensten: rioproject sanering Jachtbeek: ontwerper: betaalbaarstelling ereloonnota tot fase 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonnota tot fase definitieve oplevering in het kader van het rioproject 
sanering Jachtbeek goed te keuren en het bedrag van 861,37 EUR, excl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van studiebureau Arcadis, Koningsstraat 80, 1000 Brussel. 
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Diensten: personeel: aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijd-
cheques voor de stad een beroep te doen op de raamovereenkomst gegund door de Vlaamse 
overheid aan de firma Edenred, Hermann Debrouxlaan 54, 1160 Brussel. 
 
Artikel 2 
de dienstverleningskost voor het aanmaken, verdelen en beheren van de maaltijdcheques 
bedraagt 0,0003 EUR per maaltijdcheque. De kost voor een verloren kaart bedraagt 1,75 EUR 
per stuk. De indicatieve raming voor de administratieve kosten voor de totale looptijd van vier 
jaar bedraagt 350 EUR, btw inclusief. 
 
Artikel 3 
dat het raamcontract ingaat op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2022. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: Sinaai: ophangen spandoeken: Bokkenloop: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan RunningTeamSinaai vzw tot het ophangen van een spandoek aan 
Patersbos te 9112 Sinaai, naar aanleiding van de 'Bokkenloop' op zaterdag 19 mei 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf vrijdag 18 mei 2018; 
-  het verwijderen van de spandoek moet uiterlijk op maandag 21 mei 2018 gebeuren, zoniet 

zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

-  er mogen geen invasieve methoden worden gebruikt om de spandoeken te verankeren (geen 
nagels, vijzen of andere bevestigingsmechanismen die schade berokkenen aan de stam van 
de boom); 

-  er mag enkel zeil gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
- er mag geen gesloten doekstructuur opgehangen worden; 
-  het ophangen van het spandoek gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager, die alle 

ankerpunten op stevigheid laat controleren door een bevoegd controleorganisme en ervoor 
zorgt dat eventuele schade gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijk 
aansprakelijkheid. 
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Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het invoeren van de 
'schoolstraat', op de autoloze scholendag op vrijdag 27 april 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen op vrijdag 27 april 2018 
naar aanleiding van het statuut 'schoolstraat': 
Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer op vrijdag 27 april 2018: 
- aan Sint-Jansplein: 
- op rijbaan tussen Sint-Jansstraat en Land Van Waasstraat; 
- op rijbaan tussen Land van Waasstraat en Beneluxstraat (= rijbaan tussen het grasplein van 
Sint-Jansplein en het grasplein van Adolf Daensplein); 
- in Kwartelstraat: volledig (te bereiken vanaf Louis Francklaan); 
- in Iepenstraat: volledig (te bereiken vanaf Vijfstraten); 
- in Stanislaw Maczekpark: volledig (te bereiken vanaf Tereken); 
- in Oude Molenstraat: op rijbaan tussen Minderbroedersstraat en Frans Van Havermaetstraat; 
- in Watertorenstraat: volledig, tussen Schoolstraat en Verbindingsstraat. 
De verantwoordelijken van de scholen in of aan de respectievelijke straten waarin het statuut 
'schoolstraat' van kracht zal zijn op vrijdag 27 april 2018, moeten op vrijdag 27 april 2018 bij 
aanvang van de autoloze scholendag de nadars met borden “verbod van doorrij” en 
“schoolstraat” op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de autoloze scholendag terug van de 
rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: ophangen banner: T.I. Sint-Carolus: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan T.I. Sint-Carolus, mevrouw Ellen Van Geyte, Hospitaalstraat 2 te 9100 
Sint-Niklaas, tot het ophangen van een banner aan Lodewijk De Meesterstraat en Hospitaal-
straat te 9100 Sint-Niklaas, naar aanleiding van de opendeurdagen op zaterdag 5 en zondag 
6 mei 2018, onder volgende voorwaarden: 
-  de banner mag opgehangen worden vanaf maandag 23 april 2018; 
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-  de banner moet opgehangen worden minstens 5 meter boven de rijweg; 
-  het verwijderen van de banner moet uiterlijk op maandag 7 mei 2018 gebeuren, zoniet zal 

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

-  er mag enkel een banner gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
-  er mag geen gesloten doekstructuur opgehangen worden; 
-  het ophangen van de banner gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager, die alle 

ankerpunten op stevigheid laat controleren door een bevoegd controleorganisme en ervoor 
zorgt dat eventuele schade gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering Jan Bogaert Classic 2018: vast-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de heer Bert Elewaut, bestuurslid WTC Jan Bogaerts Vrienden, 
Huybrechtsstraat 19 te 2060 Antwerpen, tot het afpijlen van de Jan Bogaerts Classic 2018 op 
zondag 10 juni 2018. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 8 juni 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 11 juni 2018 gebeuren, zoniet zal 

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

-  de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste 
manier aan bomen of palen worden bevestigd; 

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

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

-  de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 

-  tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement; 
-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt - Stationsplein - Stationsstraat 

- Ankerstraat - Nieuwstraat - Parkstraat - Kokkelbeekstraat - Hendrik Heymanplein - 
Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende 
wegbeheerder. 
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Verslag Gecoro 18 januari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening van 18 januari 2018 en opdracht te geven het verslag te versturen naar de 
gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het invoeren van het statuut 
'Speelstraat' in het kader van Buitenspeeldag op 18 april 2018 in de Beenaertwijk, Destelwijk, 
Gyselstraat en Rolliersstraat: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
invoeren van statuut 'speelstraat' in het kader van de Buitenspeeldag op woensdag 18 april 
2018: 
Er geldt parkeerverbod op woensdag 18 april 2018 tussen 13 uur en 18 uur: 
- in Beenaertwijk; 
- in Destelwijk; 
- in Gyselstraat: tussen Pastorijstraat/Ten Bos en Peperstraat; 
- in Rolliersstraat. 
Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd voor de bestuurders van 
motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is gelegen, voor 
prioritaire voertuigen en fietsers op woensdag 18 april 2018 tussen 13 uur en 18 uur: 
- in Beenaertwijk; 
- in Destelwijk; 
- in Gyselstraat: tussen Pastorijstraat/Ten Bos en Peperstraat; 
- in Rolliersstraat. 
De verantwoordelijken voor de speelstraatwerking moeten op woensdag 18 april 2018 om 
13 uur deze nadars met bord “speelstraat tussen 13 uur en 18 uur” + bord verbod van doorrij 
(C3) bij aanvang van de “speelstraat-actie” op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de 
'speelstraat-actie' terug van de rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
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Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Fietsbeleid: promotiestand fietsstad: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de inrichting van een promotiestand voor fietsstad op de donderdagse 
markt van 19 april 2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de inzet van twee bezoldigde vrijwilligers. 
 
 
 
Openbare verlichting: Tereken - Schoolstraat: verledden openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verledden van de openbare verlichting aan Tereken en een deel van de 
Schoolstraat en de werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een 
bedrag van 8.628,08 EUR + 1.811,90 EUR (21 % btw verlegd) = 10.439,98 EUR. 
 
 
 
Aankopen wisselstukken parkeerautomaten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een aantal wisselstukken te bestellen bij de firma Parkeon om de werking van de parkeer-
automaten te garanderen. De totale kostprijs bedraagt 7.994 EUR + 1.678,74 EUR (21 % btw) = 
9.672,74 EUR. 
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Schadegeval dynamische paal Dokter Verdurmenstraat/Stationsstraat: opmaken bestelbon 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
om een bestelbon op te maken voor de herstelling van de dynamische paal ter hoogte van 
Dokter Verdurmenstraat/Stationsstraat ten gunste van de firma Krautli, Industrialaan 15 te 1702 
Dilbeek, voor een bedrag van 4.559,77 EUR + 957,55 EUR (21 % btw) = 5.517,32 EUR. 
 
 
 
Stedelijke premies: periode van 6 februari 2017 tot en met 9 april 2018: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de aanvragers van de stedelijke premies voor de periode van 6 februari 2018 tot en met 
9 april 2018 een totaalbedrag van 25.350 EUR uit te betalen voor volgende premies: 
 

     aantal aanvragen    premiebedrag 
Premie duurzaam renoveren 20 24.750 EUR 
Premie aanpassing van woningen voor 
senioren   

1 600 EUR 

 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - bijstellen voorwaarden van een ingedeelde inrichting of 
activiteit (IIOA) klasse 1 - beslissing deputatie: Fujifilm Belgium nv: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 
1 februari 2018 inzake het wijzigen van de lozingsnormen opgelegd aan Fujifilm Belgium nv, 
Europark-Noord 21-22, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Conformverklaring beperkt bodemsaneringsproject Wijnveld +8, 9112 Sinaai: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van OVAM van 19 maart 2018 inzake het conform verklaren 
van het beperkt bodemsaneringsproject, voor het saneren van gronden gelegen aan Wijnveld 
+8, 9112 Sinaai (afdeling 10, sectie B, perceelnrs. 1110C4 en 1120T2). 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - Falter bvba: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Falter bvba, Heidebaan 25, 9100 Sint-Niklaas, tot het exploiteren van een 
inrichting voor de verkoop, onderhoud en herstelling van caravans aan Heidebaan 25, 9100 
Sint-Niklaas, vergunning te verlenen voor onbepaalde termijn, mits voldaan wordt aan de 
opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden. 
 
 
 
Nacht- en belwinkels: nachtwinkel Huri bvba, Brugsken 32, 9100 Sint-Niklaas: wijziging 
zaakvoerder: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het veranderen van zaakvoerder van rechtspersoon Huri bvba, Brugsken 
32, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Tassijnslaan 84, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Tassijnslaan 84, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
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Verkavelingswijziging: Cosimco: August De Bontestraat: vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een vergunning te verlenen aan Cosimco, Kartuizersweg 1 te 2550 Kontich, tot het wijzigen van 
een goedgekeurde verkaveling, August De Bontestraat te Sint-Niklaas, sectie A nr. 814 t²,v², op 
basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Toekenning parkeertickets voor externe sprekers en lesgevers in de stedelijke openbare 
bibliotheek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het toekennen van 150 parkeertickets aan het secretariaat van de bib voor 
sprekers (auteurs, illustratoren, vormgevers) en vrijwilligers voor de Voorleestoer op maandag 
23 april 2018 én voor sprekers en lesgevers bij losse activiteiten in de bibliotheek. 
 
 
 
Speelstraat Berkenlaan: elke zondag in juli en augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Berkenlaan, 9100 Sint-Niklaas, op 
elke zondag van juli (1, 8, 15, 22 en 29 juli 2018) en augustus 2018 (5, 12, 19 en 26 augustus 
2018), op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie 
buurtgerichte actie van 300 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Leebrug Sportief vzw: Leebrug Kermis: 27 juli 2018 tot 30 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Leebrug Kermis van 28 juli 2018 tot 31 juli 2018 door Leebrug Sportief 
vzw, p/a Leestraat 57, 9112 Sinaai in de Leebrugstraat 65 te Sinaai: 



 

22 

 

-  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,15 min op zaterdag 28 juli 2018; 
-  geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen; 
-  verbod van doorrij te voorzien aan het stuk van de Leebrugstraat vanaf huisnummer 65 tot 

de Heirstraat ter hoogte van huisnummer 14, op 29 juli 2018 tussen 16 uur en 17 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
De Wael Textiel : Ladiesnight ABCD-cup-evening: 17 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de 'ladiesnight ABCD-cup-evening' op donderdag 17 mei 2018 in Textiel De Wael, 
Hofstraat 37, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor de inname van het voetpad vanaf 
12 tot 24 uur ter hoogte van Textiel de Wael, Hofstraat 37, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde 
dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater: Dag van de buren: 25 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, p/a Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van de ‘Dag van de buren’ op 
vrijdag 25 mei 2018. 
 
 
 
Ontvangst 50-jarigen Sinaai op zaterdag 26 mei 2018 in dorpshuis Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de 50-jarigen van Sinaai, p/a Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai, te ontvangen in het dorpshuis 
van Sinaai op zaterdag 26 mei 2018 om 18 uur. 
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Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen en schepen Geerts om een 
toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
aansluitend een receptie aan te bieden. 
 
 
 
Bijs vzw: vierde Bijsfuif: 28 april 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de vierde Bijsfuif door Bijs vzw, p/a Boomezelstraat 26, 9100 
Nieuwkerken, op zaterdag 28 april 2018 in 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,15 min tot 3 uur in 

plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Ant*Woord: Zet uwe kunst nekeer buiten: 20 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het kunstproject ‘Zet uwe kunst nekeer buiten’ door 
Ant*Woord, p/a Grote Heimelinkstraat 154B, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 20 mei 2018 in het 
Romain De Vidtspark te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt 
nageleefd. 
 
 
Vrije Ateliers: Red Cross Road: 3 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Red Cross Road door de Vrije Ateliers, p/a Rode 
Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 3 juni 2018 op de parking van de Vrije Ateliers, en 
hiervoor toelating te verlenen voor: 
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- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Belsele Sportief: kermis: 8 juni 2018 tot 12 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het aanvullend kermisprogramma van ‘Zomerkermis Belsele’ door Belsele 
Sportief, p/a Kerkstraat 124, 9111 Belsele van vrijdag 8 juni 2018 tot dinsdag 12 juni 2018 aan 
het gemeentehuis van Belseledorp, en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken: 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min op zaterdag 9 juni 2018; 
-  parkeerverbod te voorzien in Belseledorp van de apotheek tot de oprit van de oude pastorij 

van donderdag 7 juni tot dinsdag 12 juni 2018, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
KVLV Puivelde: 15de sneukeltocht: 27 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de 15de Sneukeltocht door KVLV Puivelde op zondag 
27 mei 2018 met vertrek en aankomst in Basisschool De Ritsheuvel, Kemzekestraat 20, 9111 
Belsele, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het uitbaten van een eetgelegenheid. 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: Foorfeest: 4 tot 6 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Het Foorfeest’ door team evenementen en plechtig-
heden van de stad Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, van vrijdag 4 mei 2018 tot 
zondag 6 mei 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas, en hiervoor: 
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-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (+/- tien foodtrucks); 
- toelating te verlenen voor de organisatie van een vintagemarkt; 
-  gemeenschapswachten in te zetten op zaterdag 5 mei 2018 tussen 14 uur en 19 uur en 

zondag 6 mei 2018 tussen 12 uur en 18 uur aan de oversteken Nieuwstraat en Stationsstraat; 
-  parkeerverbod te voorzien voor het stadhuis aan de kant van de markt vanaf donderdag 

3 mei 2018, 15 uur (oprijden kermis) tot zondag 6 mei 2018, 18 uur; 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min i.p.v. 100 dB(A)LAeq,60min, zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Bibliotheek Sint-Niklaas: voorleestoer 'boterhammen in het park': 23 april 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de voorleestoer ‘Boterhammen in het park' door de stedelijke biblio-
theek van Sint-Niklaas, p/a Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 23 april 
2018 in het Romain De Vidtspark te Sint-Niklaas toelating te verlenen voor een muziekactiviteit 
met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd. 
 
 
 
Albertsvrienden vzw: Puivelde kermis: 11 tot 16 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Puivelde Kermis door Albertsvrienden vzw van 11 tot 16 mei 2018 op 
de weide van Patrick De Roover, Kruisstraat 14, 9111 Belsele: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (frietkraam); 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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KSA Frassati Nieuwkerken: KSA quiz: 11 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de KSA quiz op vrijdag 11 mei 2018 in OC 't Verschil, Nieuwkerkenstraat 
198a, 9100 Nieuwkerken, aan KSA Frassati Nieuwkerken toelating te verlenen voor het 
inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd. 
 
 
 
Mayerline: VP Mayerline: 16 tot 19 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de textielverkoop van Mayerline in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, van 
woensdag 16 tot zaterdag 19 mei 2018, toelating te verlenen aan Mayerline, p/a Olieslagers-
laan 41,1800 Vilvoorde, en aan de handelaren die hieraan deelnemen om ambulante activi-
teiten te mogen verrichten. 
 
 
De Vrienden der Kat: internationale raskattenshow: 15 en 16 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de internationale raskattenshow op 15 en 16 september 2018 in 't Bau-huis, Slachthuis-
straat 60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen aan De Vrienden der Kat, p/a Baanvelden 28, 
2550 Kontich, en aan de handelaren die hieraan deelnemen om ambulante activiteiten te 
mogen uitoefenen. 
 
 
Betaalbaarstelling subsidie 2018 aan de Reuzengilde Sint-Nicolaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de subsidie 2018 voor een bedrag van 2.083 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de 
Reuzengilde Sint-Nicolaas, p/a Sint-Franciscusstraat 2 bus 14, 9250 Waasmunster. 
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Plechtigheid Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea, afdeling Oost-
Vlaanderen op zondag 29 april 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea, 
afdeling Oost-Vlaanderen, p/a Bosdorp 123, 9190 Stekene, om op zondag 29 april 2018 om 
11.30 uur aan het Koreamonument in het Romain De Vidtspark een plechtigheid te organiseren. 
 
Artikel 2 
na afloop van de plechtigheid het aperitief van de deelnemers aan de maaltijd aan te bieden in 
restaurant Park en Laan (+/- 60 personen), voor een bedrag van 520 EUR. 
 
Artikel 3 
de burgemeester af te vaardigen om bloemen neer te leggen aan het Koreamonument in het 
Romain De Vidtspark en een toespraak te houden in restaurant Park en Laan. 
 
 
 
Destelwijkcomité: burendag: 25 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een burendag door Destelwijcomité, p/a Destelwijk 7, 
9100 Sint-Niklaas, op het plein in de Destelwijk op vrijdag 25 mei 2018 en hiervoor, 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Heimolencomité: Heimolen herdenking: 21 mei 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Heimolen Herdenking’ door Heimolencomité, p/a 
Heimolenhoek 4, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 21 mei 2018 aan de kapel van Heimolenhoek 
te Sint-Niklaas en hiervoor: 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
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-  verbod van doorrij te voorzien aan Heimolenhoek ter hoogte van huisnummer 2 tot 
huisnummer 20, tussen 9 uur en 16 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint-Niklaas: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van 
kinderen en jongeren een subsidie voor kadervorming, voor een totaalbedrag van 1.034,10 EUR, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst die als 
bijlage gehecht wordt aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Betaalbaarstelling subsidies 2018 aan de patriottische verenigingen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het in het budget 2018 voorziene bedrag van 3.150 EUR voor de betoelaging van de 
patriottische verenigingen als volgt te verdelen: 
Sint-Niklaas: 
-  patriottisch comité: 2.500 EUR; 
-  vereniging niet aangesloten bij het comité, nl. Oud-strijders UNO-troepen Korea 

(vriendenkring Sint-Niklaas): 125 EUR. 
Deelgemeenten: 
-  Nieuwkerken, Oud-strijders 1940-1945: 125 EUR; 
-  Belsele, Vlaamse Oud-strijders: 125 EUR. 
 
 
 
Grote Prijs Stadsbelangen op zondag 8 juli 2018: aanbieden receptie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op zondag 8 juli 2018 de gebruikelijke dranken, die aangeboden worden op een receptie voor 
honderd personen, ter beschikking te stellen zodat aan de genodigden en medewerkers van 
Stadsbelangen vzw een gratis drankje kan worden aangeboden. Stadsbelangen zorgt voor 
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bedieningspersoneel en belegde broodjes. De receptie begint om 18.15 uur in de tent op de 
Grote Markt. 
 
Artikel 2 
1.200 EUR te storten aan Ingrid Meul voor de geluidsinstallatie en het optreden van The 
Romantics First Edition op zondag 8 juli 2018. 
 
 
 
Broederschool Handel: sportdag: 24-09-2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de sportdag door Broederschool Handel, p/a 
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 24 september 2018 op het Sint-Jansplein te 
Sint-Niklaas op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Internationaal Exlibriscentrum: reglement Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-
Niklaas 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het reglement van de internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2019, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het principe om samen met de vereniging Graphia een jongerenwedstrijd 
voor exlibris en kleingrafiek te organiseren, waarvan de wedstrijdvoorwaarden eveneens als 
bijlage toegevoegd worden. 
 
 
Internationale samenwerking: Wereldtoekomstdag solidaire picknick in het stadspark: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de organisatie van de 'Picknick Plein Publiek' op vrijdag 27 april 2018 in 
het stadspark. 
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Academie voor schone kunsten: eindejaarsjury's 2018: principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de kwaliteitsbewaking voor de eindjaren van de hogere en specialisatiegraad in 
de stedelijke academie voor schone kunsten per discipline een examencommissie te voorzien 
met buitenschoolse juryleden. 
De bijeenkomsten van de jury's van de eindjaren van de middelbare, de hogere en de 
specialisatiegraad hebben plaats van woensdag 30 mei tot en met zaterdag 16 juni 2018, voor 
het legaat Hulstaert op zaterdag 9 juni 2018 en de bijeenkomst van de examencommissies voor 
de lagere leerjaren op woensdag 13 juni 2018. 
 
Artikel 2 
aan de buitenschoolse juryleden een onkostenvergoeding van 80 EUR per zitting en een 
parkeerticket toe te kennen. De persjury van de modeshow krijgt geen ereloon, enkel een 
parkeerticket. De persjury mag ook deelnemen aan het eetmaal. Ook wordt aan alle leden van 
de examencommissie voor de eindjaren van de hogere en specialisatiegraad op de dag van de 
beoordeling een maaltijd aangeboden. 
Dranken voor de recepties na de juryzittingen worden aangekocht bij de leverancier van ’t Bau-
huis. 
Versnaperingen voor de recepties worden door het stadsbestuur voorzien. 
Voor de jury van de opties mode- en schoenontwerpen wordt een koud buffet voorzien. 
Aan de leden van de interne jury van 13 juni 2018 worden belegde broodjes aangeboden. 
De kosten voor het inrichten van de leerlingenexamens worden als volgt geraamd: 
- prijsraming eetmalen: 6.685 EUR; 
- prijsraming erelonen: 41 personen x 80 EUR = 3.280 EUR; 
- prijsraming parkeerticketten: juryleden/directeur, 80 tickets x 0,75 EUR = 60 EUR. 
Totaal: 10.025 EUR. 
 
 
 
Week van de Valpreventie 2018: Sint-Niklaas in beweging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de communicatiecampagne en de acties in het kader van Week van de Valpreventie 2018 te 
ondersteunen. 
 
Artikel 2 
de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, Grote Markt, toe te laten op 12 april 2018. 
Dit door een mobiel kraam (bakfiets met affiches en brochures) tijdens de donderdagse markt 
op te stellen met de bedoeling info te verspreiden over de Week van de Valpreventie 2018. 
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Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: terbeschikkingstelling gratis huisvuilzakken en agendering 
gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toepassing te maken van artikel 6 § 5.C.e van het retributiereglement op het gebruik van 
diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, en 
twintig grote huisvuilzakken gratis ter beschikking te stellen van een inwoner van de stad. 
 
Artikel 2 
deze beslissing voor bekrachtiging door de gemeenteraad voor te leggen in zitting van 27 april 
2018. 
 
 
 
Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: terbeschikkingstelling gratis huisvuilzakken: bekrachtiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2018 waarbij, in 
toepassing van artikel 6 § 5.C van het retributiereglement op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, twintig grote 
huisvuilzakken ter beschikking worden gesteld aan een inwoner van de stad, te bekrachtigen. 
 
 
 
Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: aanvulling en wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
met ingang van 1 mei 2018 het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, aan te vullen en te 
wijzigen. 
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Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: wijziging en agendering gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de gemeenteraad in zitting van 27 april 2018 voor te stellen het retributiereglement op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, te wijzigen zodat de aan te kopen aantalen huisvuilzakken uit het reglement 
kunnen worden geschrapt. 
 
Artikel 2 
de titel van het in zitting van heden ingediende agendapunt tevens te wijzigen van 
Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: aanvulling 
naar 
Retributies: retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: aanvulling en wijziging. 
 
 
 
OCMW: verenigingen: Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: jaarrekening 2017: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Politieaangelegenheden: politiezone: begrotings- en jaarrekening 2017: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de begrotings- en jaarrekening 2017 van de politiezone Sint-Niklaas als volgt vast te stellen: 
- De begrotingsrekening sluit af met: 
- gewone dienst: 
- een begrotingsresultaat van 1.568.395,82 EUR; 
- een boekhoudkundig resultaat van 1.599.158,90 EUR. 
- buitengewone dienst: 
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- een begrotingsresultaat van 87.420,14 EUR; 
- een boekhoudkundig resultaat van 513.758,62 EUR. 
- De balans sluit af met een totaal van 15.542.050,31 EUR. 
- De resultatenrekening sluit af met een uiteindelijk boni van 647.233,93 EUR, namelijk een 
exploitatieboni van 671.630,67 EUR en een uitzonderlijk mali van 24.396,74 EUR. 
 
 
 
Analyse arbeidsongevallen 2017 voor de lokale politie en de stadsdiensten: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de arbeidsongevalsanalyse (in bijlage), voor de stadsdiensten 2017. 
 
 
 
Voorstelling memorandum Polsslag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven om een persvoorstelling van de prioriteitennota van Polsslag te laten 
plaatsvinden in de hal van het stadhuis op 27 april 2018 om 10 uur. 
 
 
 
Organiseren van een selectieprocedure door een extern selectiebureau 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de raming voor een volledige uitbesteding van een selectieprocedure, 
gebaseerd op een instroom van vijftien kandidaten. 
 
Artikel 2 
de organisatie van de wervings- en bevorderingsprocedure met mobiliteit stad/OCMW voor 
voltijds teamhoofd GAS A1a-a1b-A2a te gunnen aan de firma Search & Selection via Jobpunt 
Vlaanderen. 
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Jobstudenten: voorstel tot invulling en uitbreiding van het contingent 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanstelling van jobstudenten in 2018 voor de cluster omgeving goed te keuren: 
- 2 maanden voor de afdeling VGT; 
- 2 maanden voor de afdeling PLO. 
Er werden reeds 3 weken toegekend in kader van digitalisering tijdens het voorjaar van 2018. 
 
Artikel 2 
dat de selectie zal gebeuren cfr. de rechtspositieregeling (artikel 34): 
- Een dienstorder wordt verspreid onder de personeelsleden. 
- Een externe oproep wordt gepubliceerd voor de vacatures. 
- Overeenkomstig actieplan 38 van het Witboek (werkgroep diversiteit) zal mondelinge 
toelichting worden gegeven aan de werklieden over de procedure voor jobstudenten. 
Vaststelling voorwaarden: 
- minstens 16 jaar zijn bij indiensttreding; 
- minstens 18 jaar zijn voor opvang en begeleiding van kinderen. 
De kandidaten die nog niet tewerkgesteld werden als jobstudent zullen worden uitgenodigd 
voor een interview. Nadien zal een voorstel aan het bestuur voorgelegd worden rekening 
houdend met: 
- beschikbaarheid van de kandidaten; 
- motivatie van de kandidaten; 
- bekwaamheid van de kandidaten. 
 
 
 
Uitvoering van de aanbeveling security audit 2017: beperken toegang van onbekende 
apparatuur tot het interne netwerk: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat enkel de apparatuur in beheer van de ICT-afdeling rechtstreeks 
toegang verkrijgt tot het interne netwerk. Onbekende toestellen worden afgeleid naar internet 
van waaruit de gebruiker via de firewall en de daarin voorziene beveiligingslaag kan 
aanmelden. 
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Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 27 april 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 april 2018, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
OCMW: voordracht kandidaat werkend lid: ontvankelijkheidsverklaring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voordrachtsakte ontvankelijk te verklaren. 
 
Artikel 2 
de geloofsbrieven goed te keuren. 
 
Artikel 3 
de kandidaat met de meeste stemmen verkozen te verklaren als werkend lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 5 juni 2018 
van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
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Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Ali Alci, gemeenteraadslid, °31 december 1968, 
Pastoor De Meerleerstraat 124, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda, 
goedkeuring ontwerp statutenwijziging, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding 
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
het ontwerp van statutenwijziging van Intergemeentelijke Samenwerking Westlede goed te 
keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
 
Artikel 3 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, in te 
stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen. 
 
Artikel 4 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking 
Westlede: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, gemeenteraadslid, °13 februari 
1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Ali Alci, gemeenteraadslid, °31 december 1968, 
Pastoor De Meerleerstraat 124, 9100 Sint-Niklaas. 
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Wijk in de Kijker Park&Laan: filtering naar achttien voorstellen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de selectie van achttien 'Wijk in de kijker' voorstellen voor de wijk 
Park&Laan. Deze worden teruggekoppeld naar bewoners in de wijk, die op 31 mei 2018 de 
finale acties selecteren. 
 
 
 
Verslag stuurgroep dienstverlening: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep dienstverlening van 27 maart 2018. 
 
 
 
Diensten: landbouw: aanstellen dierenarts voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten en 
maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 maart 2018 voor 
perceel 1 (Aanstellen van een dierenarts voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten op het 
grondgebied van Sint-Niklaas) en perceel 2 (Aanstellen van een dierenarts voor maatregelen ter 
bestrijding van aviaire influenza op het grondgebied van Sint-Niklaas), opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Aanstellen dierenarts voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten en maatregelen ter 
bestrijding van aviaire influenza' te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieder, zijnde Dierenartsenpraktijk Thielen - 
Govaert, Brugsken 150 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 
deze inschrijver : 
* Perceel 1 (Aanstellen van een dierenarts voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten op het 
grondgebied van Sint-Niklaas); 
* Perceel 2 (Aanstellen van een dierenarts voor maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza 
op het grondgebied van Sint-Niklaas). 
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Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat, overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-079/OVA/zwerfkatten - aviaire influenza/DB-CQ van 22 februari 2018, de opdracht 
ingaat op 1 mei 2018 en eindigt op 31 december 2021. 
 
Artikel 4 
akkoord te gaan om de uitvoering van het dossier vroeger op te starten, gelet op de vele 
meldingen en vragen in verband met zwerfkatten van de burgers, op voorwaarde dat de 
aangestelde dierenarts en de vrijwilligers hiermee akkoord gaan. 
 
 
 
Werken: Omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het bestek en de raming voor de opdracht 'omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum' 
goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 2.772.068 EUR, btw 
verlegd (inclusief afbraakwerken en omgevingswerken). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De procedure zal 
gevoerd worden door Interwaas. 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018142891 - ramingsnummer 2018160339. 
 
 
 
Werken: stadhuis: plaatsing badgelezers liften: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Stadhuis: plaatsing badgelezers liften' te gunnen aan de firma Kone Belgium nv, 
Bretagnestraat 24 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, voor het bedrag van 4.382 EUR, btw 
verlegd. 
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Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: meerwerken: betuining grachten: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: betuining grachten, van de opdracht 'Rioproject 
Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor het totaalbedrag in meer van 125.031,20 EUR, btw verlegd, 
en deze werken te laten uitvoeren door VMB Aannemingen, Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: asbestproblematiek onderfundering: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de asbestproblematiek tijdens de rioleringswerken in de Valkstraat-
Moortelhoekstraat de volgende maatregelen te treffen afhankelijk van de resultaten van de 
staalname: 
1.  Indien de norm overschreden is, zal aan de aannemer de opdracht worden gegeven om alle 

nog vrij liggende puingranulaten te verwijderen van de werf. De aannemer/leverancier wordt 
in gebreke gesteld. Bevoegde instanties worden in kennis gesteld. Bij verder afwerken van de 
werf zal een aangepaste onderfundering geplaatst worden. 

2.  Indien de norm niet overschreden wordt, zal de aannemer de bestaande puingranulaten 
overdekken met een laag grind van 5 cm. Voor het verder verloop van de werf zal tevens een 
aangepaste onderfundering geplaatst worden. Raming: volledige straatbreedte (+/- 6 m) met 
kalksteenslag: 15.030 EUR, btw verlegd. 

 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg grasdallen Waterstraat: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanleggen van grasdallen in de Waterstraat te gunnen aan de firma De Roeck-Teugels, 
Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, via het raamcontract 'aanleg, vernieuwing en onderhoud 
voetpaden, fietspaden en andere verhardingen' voor het geraamd bedrag van 93.000 EUR, btw 
verlegd 
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Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: vergroten waterafvoer 
Filteintverkaveling: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vergroten van de waterafvoer van de site Filteint goed te keuren en, in het kader van het 
raamcontract uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas, de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 
Eksaarde, opdracht te geven de werken uit te voeren en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 
13.500 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en niet-
geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: herstellen duiker Belselebeek: 
goedkeuring en vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het herstellen van de duiker in de Belselebeek ter hoogte van de Koutermolenstraat goed te 
keuren en, in het kader van het raamcontract 'uitvoeren van onderhoudswerken aan 
onbevaarbare waterlopen en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas', de firma 
Carpentier, Nieuwe Baan 9, 9160 Eksaarde, opdracht te geven de werken uit te voeren en 
hiervoor de nodige kredieten, zijnde 15.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
Artikel 2 
de kosten van deze herstelling te proberen terugvorderen van de provincie. 
 
 
 
Leveringen: mobiliteit: leveren en plaatsen overkapping fietsenstalling aan achterzijde van 
station: wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (28.925,62 EUR + 6.074,38 EUR (21 % btw) = 35.000 EUR) en de 
voorwaarden vast te stellen voor het leveren en plaatsen van een overkapping voor de 
fietsenstalling langsheen de achterzijde van het station. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 

vertegenwoordiger dienst mobiliteit; 
vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 

 
 
 
Leveringen: logistiek: aankoop elektrische bakfietsen: stopzetting plaatsingsprocedure 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 maart 2018, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. 
 
Artikel 2 
de plaatsingsprocedure voor de opdracht leveren van elektrische bakfietsen op afroep stop te 
zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal niet opnieuw opgestart worden. 
 
 
 
Clementwijk veld 27: vraag Waasse Landmaatschappij cvba: weigering tegemoetkoming 
realisatie teenbeschoeiing Madridstraat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet tegemoet te komen in de kosten van de realisatie van de teenbeschoeiing van de gracht in 
de Madridstraat in het kader van de werf Clementwijk veld 27. 
 
 
 
Patrimonium: zakelijke rechten: kosteloze overdracht private weg ter hoogte van Vossekotstraat 
65 tot en met 69: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van de private weg ter hoogte van 
Vossekotstraat 65 tot en met 69, 9100 Sint-Niklaas, aan de stad, naar aanleiding van het 
rioproject Vossekotstraat waarbij het afvalwater gescheiden wordt van het regenwater. 
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Patrimonium: zakelijke rechten: Solidagro vzw: heropname renteloze lening: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende het heropnemen door 
Solidagro vzw, Mercatoristraat 81, 9100 Sint-Niklaas van het reeds terugbetaalde deel van de 
renteloze lening, die bij akte van 3 februari 2012 door de stad werd toegestaan aan Solidagro 
vzw, ten bedrage van 58.750 EUR, voor het renoveren van twee resterende ruimtes in het pand 
gelegen Mercatorstraat 81. 
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Urbanisatie: rup Auto Electro Andries bvba: definitieve vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het advies van de gecoro van 29 maart 2018 in verband met het rup Auto 
Electro Andries bvba en dit advies bij te treden. 
 
Artikel 2 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Auto Electro Andries bvba definitief vast te stellen, 
conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Urbanisatie: ontwerp rup Wallenhofwijk: eerste wijziging: voorlopige vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wallenhofwijk eerste wijziging voorlopig 
vast te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
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VTS-site: lastgevingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing en gedeeltelijke 
commercialisatie van het scharniergebouw gelegen op de VTS-site: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden van de lastgevingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing en 
gedeeltelijke commercialisatie van het scharniergebouw gelegen op de VTS-site zoals 
aangehecht aan dit besluit vast te stellen. 
 
 
 
Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
op te heffen wat betreft volgende straten: 
- Antwerpse Steenweg; 
- Breedstraat; 
- Brugsken; 
- Dokter Van Raemdonckstraat; 
- Hospitaalstraat; 
- Klein-Hulststraat; 
- Kolenventerstraat; 
- Koningin Elisabethlaan; 
- Lamstraat; 
- Lindenstraat; 
- Magnolialaan; 
- Mercatorstraat; 
- Moerlandstraat (deel Parklaan - Hospitaalstraat); 
- Oude Molenstraat; 
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg); 
- Schoolstraat (deel Brugsken - Parklaan); 
- Tulpenstraat; 
- Twijnderijstraat; 
- Van Durmestraat; 
- Wagenmakerstraat. 
 
Artikel 2 
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten: 
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- Antwerpse Steenweg; 
- Breedstraat; 
- Brugsken; 
- Dokter Van Raemdonckstraat; 
- Hospitaalstraat; 
- Klein-Hulststraat; 
- Kolenventerstraat; 
- Koningin Elisabethlaan; 
- Lamstraat; 
- Lindenstraat; 
- Magnolialaan; 
- Mercatorstraat; 
- Moerlandstraat (deel Parklaan - Hospitaalstraat); 
- Oude Molenstraat; 
- Raapstraat (deel R42/ Antwerpse Steenweg); 
- Schoolstraat (deel Brugsken - Parklaan); 
- Tulpenstraat; 
- Twijnderijstraat; 
- Van Durmestraat; 
- Wagenmakerstraat. 
De wijzigingen werden opgenomen in de bijlage. 
 
Artikel 3 
deze beslissing ter goedkeuring over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
 
Wijkcirculatie: locaties ANPR voor toegangs- en trajectcontrole: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de plaatsing van de ANPR's (volgens bijlage) in de Hoge Bokstraat, 
Bellestraat, Goudenregenlaan, Collegestraat en Kroonmolenstraat. 
 
Artikel 2 
de opdracht voor de plaatsing van de ANPR ter hoogte van de Kardinaal Cardijnlaan te 
annuleren. 
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Openbare verlichting: Gentstraat: verledden openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het verledden van de openbare verlichting in de Gentstraat en de werken 
te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor een bedrag van 19.839,72 EUR 
+ 4.166,34 EUR (21 % btw verlegd) = 24.006,06 EUR. 
 
 
 
Rup Bestemmingswissel Belsele: plan van aanpak 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een brief te sturen naar de bevoegde minister en het CIW met de uitdrukkelijke vraag om het 
signaalgebied Park Hein Deprez mee op te nemen in de lijst van de WORG’S (watergevoelige 
openruimtegebieden). 
 
 
 
De Walvis: voorlopige bescherming als monument: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen voor de voorlopige bescherming als monument van het gebouw 
'voormalige drogisterij De Walvis, Ankerstraat 27'. 
 
 
 
Aanstellen van een energie- en renovatiecoach: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanstelling van een energie- en renovatiecoach op A-niveau voor onbepaalde duur 
principieel goed te keuren en opdracht te geven de aanwervingsprocedure in gang te zetten. 
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Artikel 2 
gezien deze uitgave niet werd voorzien in het budget, een compensatie te voorzien vanuit 
ramingnummer 2018142045 - 2018160336: Voeren van een actief premiebeleid; stedelijke 
premie duurzaam renoveren. 
 
 
 
Leegstand: aanvraag tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de bedrijfsruimten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor het pand Grote Baan 108, 9100 Sint-Niklaas, gelet op het advies 
van het team belastingen. 
 
 
 
Urbanisatie: Hulstbaan : vernieuwen van een fietspad: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van de aanleg van het fietspad in de Hulstbaan (enkel grondgebied Sint-Niklaas) 
vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Eigen machtiging: Euma: Schrijberg: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Euma, Oostberg 157 te 9140 Temse, tot het bouwen van een meergezins-
woning met handelsruimten en garages, Schrijberg 113 te Belsele, sectie A nr. 1047 e, te 
weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
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Bpa/rup/verkaveling: SNMH: Collegestraat: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting, William Griffithsstraat 92 te 9100 Sint-Niklaas, tot het 
bouwen van 5 woningen en een meergezinswoning, Collegestraat te Sint-Niklaas, sectie E nr. 
443 n, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Bpa/rup/verkaveling: Neon Design: Plezantstraat: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Neon 
Design, Essenestraat 22 te 1740 Ternat, tot het plaatsen van publiciteit, Plezantstraat 4 te Sint-
Niklaas, sectie E nr. 900 d, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. 
 
 
 
Eigen machtiging: Pharmacerto: Dries: verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Pharmacerto, Dries 45 te 9112 Sinaai, tot 
het verbouwen van een woning tot apotheek met woongelegenheden, Dries 47/49 te Sinaai, 
sectie B nr. 39 e, mits er een oplossing wordt gevonden voor de afvalberging. 
 
 
 
Aanvraag transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling voor het 
project Verknipt: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het indienen van een subsidieaanvraag via het transitiereglement voor 
culturele projecten met een bovenlokale uitstraling van het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media voor het project 'Verknipt' samen met WARP (26 augustus - 7 oktober 2018). 
 
 
 
Aanvragen subsidie evenementen: Techno For Humanity (15-04-2018) - Scoutatlon (28-04-
2018): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het subsidiereglement voor evenementen een subsidie van 3.000 EUR toe te 
kennen aan Labyrinth Productions bvba, Middelmolenlaan 175/62, 2100 Deurne, voor de 
organisatie van Techno For Humanity op 15 april 2018. 
 
Artikel 2 
in het kader van het subsidiereglement voor evenementen een subsidie van 200 EUR toe te 
kennen aan Jin Sint-Niklaas vzw, Dalstraat 75/9, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van 
Scoutatlon op 28 april 2018. 
 
 
 
Bloemenhulde kerkhof Eppegem op zondag 24 juni 2018 om 9.15 uur: aanduiding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niemand af te vaardigen om deel te nemen aan de plechtigheid op het kerkhof van Eppegem op 
zondag 24 juni 2018 om 9.15 uur, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van dit kerkhof. 
 
 
 
Koninklijk Sport- en Feestkomitee Duizend Appels: Duizendappels kermis: van 4 tot 07-05-
2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Duizendappels kermis 2018 door Koninklijk Sport- en 
Feestkomitee Duizend Appels van 4 tot 7 mei 2018 en hiervoor volgende vergunningen te 
verlenen: 
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-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke drank; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  het toestaan van een doorrij- en parkeerverbod op het parcours tijdens de wielerwedstrijden 

voor zover wordt voldaan aan het bijgevoegde advies van politie en team publieke veiligheid 
en noodplanning; 

-  het gebruik van het Patersbos voor zover wordt voldaan aan het advies in bijlage van de 
milieudienst. 

 
Artikel 2 
opdracht te geven aan team openbare reinheid om aansluitend aan de ruiterbedevaart tijdens 
Duizendappels kermis, die plaatsheeft op 6 mei 2018 van 10 tot 13 uur, het parcours van de 
ruiterbedevaart met de borstelwagen te reinigen. 
 
 
 
Huishoudelijk reglement stedelijke gezinsopvang: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het nieuwe huishoudelijke reglement van de stedelijke gezinsopvang vast te stellen en deze in 
werking te laten treden op datum van 1 juli 2018. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het sjabloon voor het opvangplan en de schriftelijke overeenkomst tussen 
ouders en opvang. 
 
 
 
Huishoudelijke reglementen stedelijke groepsopvang: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de nieuwe huishoudelijke reglementen van de stedelijke groepsopvang vast te stellen en deze 
in werking te laten treden op datum van 1 juli 2018. 
 
Artikel 2 
Het onderdeel kinderopvang, 'verbruik en afvalverwerking van luiers' van het 
retributiereglement en in addendum bij het huishoudelijk reglement aan te passen. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het sjabloon voor het opvangplan en de schriftelijke overeenkomst tussen 
ouders en opvang. 
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Kansenbeleid: participatieprojecten: aanvraag Scholengemeenschap Sint-Nicolaas SO 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Scholengemeenschap Sint-Nicolaas SO, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
van 400 EUR toe te kennen en betaalbaar te stellen voor het participatieproject "Lezing over 
'Vrede, hoop in de toekomst en vergeving' door Simon Grononowski" en dit bedrag te storten op 
rekeningnummer BE54 7370 3276 2397. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 17 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Christel Geerts  
stadssecretaris burgemeester wd.-voorzitter 
 


