
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
28 mei 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Buysrogge, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen; mevrouw Marijke 
Henne, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer 
Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.45 uur 
 
 
Stedelijk reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar domein: 
hernieuwing vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van artikel 5 § 3 van het stedelijk reglement inzake het opstellen van horeca-
terrassen op het openbaar domein, alle vergunningen voor het opstellen van een zomer- en/of 
winterterras, die in 2015 werden verleend voor drie jaar, te hernieuwen voor een nieuwe 
periode van drie jaar, nl. voor de jaren 2018, 2019 en 2020. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan sp.a afdeling Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van de burgemeester van 25 mei 2018 waarbij toelating werd verleend aan sp.a 
afdeling Sint-Niklaas, p/a Peter Hertog, Walburgstraat 61, 9100 Sint-Niklaas, om op 27 mei 
2018 in het Romain De Vidtspark de flyeractie 'Wandel mee rond Sint-Niklaas Central Park' te 
organiseren, te bekrachtigen. 
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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 op 8 juni 2018 in het kader van de 
campagne 'N-VA toert': 
-  de bus waarmee nationale N-VA politici naar Sint-Niklaas komen te laten stoppen op de 

Grote Markt en daar een uur te laten staan; 
-  een standje op te stellen met tafels, parasols en een bakfiets. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Belsele Lééft Middenstand 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Belsele Lééft Middenstand om op 24 juni 2018 in het kader 
van 'Belsele Zomert' een stripcaravan op te stellen vóór de bibliotheek en enkele tenten en 
terrasjes vóór het gemeentehuis, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd, 
en de nodige maatregelen voor het schenken van gegiste en geestrijke dranken worden 
genomen. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan stedelijke academie voor schone 
kunsten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan de stedelijke academie voor schone kunsten om op 6, 13, 20 
en 27 september 2018 een standplaats in te nemen op de donderdagse markt, op voorwaarde 
dat het advies van de marktleider wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Staffing nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan Staffing nv, Buntjesstraat 18, 3583 Paal/Beringen, om op 18 juli 2018 
met een mobiel uitzendkantoor en enkele statafels een standplaats in te nemen op de Grote 
Markt, op voorwaarde dat het advies van de marktleider wordt nageleefd en de belasting op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 36 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: inname 
openbaar domein: vraag Inter-fast bvba: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Inter-fast bvba, Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele, tot tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein voor het inrichten van een werfzone op de hoek van de 
Spoorweglaan en de Joseph Lonckestraat te Sint-Niklaas onder de volgende voorwaarden en 
overeenkomstig het inrichtingsplan dat bij deze toelating wordt gevoegd: 

 inname van openbaar domein:  
o er kan een werfzone van 5 m bij 5 m worden ingericht voor het plaatsen van een 

bouwkraan op het voetpad op de hoek van beide straten; 
er kan een werfzone worden ingericht voor laden en lossen op het voetpad langs 
de kant van de Joseph Lonckestraat; 
beide zones moeten worden afgesloten met herashekkens en er moet een 
veilige geleiding voor de fietsers en voetgangers worden voorzien; 

o er kan een werfzone worden ingericht voor het plaatsen van één werfvoertuig in 
de parkeerstrook langs de kant van de Spoorweglaan; 

 de inname is voorzien vanaf augustus 2018 (na het bouwverlof) gedurende een viertal 
maanden; 

 de nodige signalisatie moet worden aangebracht; 
 het toepasselijke belastingtarief zal worden aangerekend. 

 
 
 
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. 
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Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: 659 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: -; 
- vastgestelde rechten: 251 tot en met 311 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
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. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 23 mei 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 
23 mei 2018 goed te keuren. 
 
 
 
OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 2 mei 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 2 mei 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als bijlage 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
8 mei 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 
8 mei 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Persconferentie 'Sint-Niklaas zomert': nieuwe datum 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de persconferentie 'Sint-Niklaas zomert' te organiseren op maandag 11 juni 2018 om 11 uur in 
het stadhuis. 
 
 
 
Premièrevoorstelling videoclip ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een premièrevoorstelling van de videoclip ‘Zo is Sint-Niklaas’ te organiseren in de trouwzaal 
van het stadhuis op donderdag 21 juni 2018 om 19 uur voor figuranten, pers en filmmakers. 
Aansluitend wordt een drankje aangeboden. 
 
 
 
Verslag stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme van 16 april 2018: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurde verslag van de stedelijke commissie ter bevordering van 
het toerisme van maandag 16 april 2018. 
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Verkoop formulieren zoektocht Sint-Niklase Bier Proevers: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de verkoop van de zoektochtformulieren van de Sint-Niklase Bier Proevers 
vzw van zaterdag 9 juni tot en met zondag 19 augustus 2018 aan de prijs van 5 EUR per 
formulier, de vermelding van het stadslogo op de zoektochtformulieren, de vermelding van de 
zoektocht in de Stadskroniek (juli-augustus), de schenking van een aantal prijzen voor de 
prijsuitreiking en de doorstorting van de inkomsten door thesaurie aan de vereniging. 
 
 
 
Schoonmaak: stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: leveren en plaatsen van een 
professionele vaatwasser: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren en plaatsen van een professionele vaatwasser Miele PG 8055 - 400 V – uitvoering 
wit met een extra korf E809 (voor soepkommen) voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier 
Belsele te gunnen aan Miele Center Mariman, Botermelkstraat 19B, 9100 Sint-Niklaas, voor een 
totaalbedrag van 4.254,06 EUR, btw en korting 5 % op de machine inbegrepen. 
 
 
 
Top - compostwerf: aankoop bordestrappen op maat: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het huidig raamcontract de levering van 3 verrijdbare op maat gemaakte solide 
bordestrapladders voor de site van de Top - compostwerf, te gunnen aan de firma Schellaert - 
Verhelst nv, Gentseweg 361, 9120 Beveren, voor een totaalbedrag van 6.541,25 EUR + 21 % btw 
= 7.914,91 EUR. 
 
 
 
Werken: rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoekstraat): voorlopige aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door het studiebureau Sweco (voormalig 
Grontmij) uit Gent, goed te keuren en de opdracht 'rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoek-
straat)' voorlopig te aanvaarden. 
 
 
 
Werken: restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur : goedkeuring vorderingsstaat 17 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 17 van PIT Renovatie nv, Starrenhoflaan 27 te 
2950 Kapellen, voor de opdracht 'Restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur' voor een bedrag 
van 55.869,30 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 697.627,38 EUR, 
btw verlegd. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap R-O Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 3 te 1210 Brussel. Het toegezegd bedrag van 
6 oktober 2016 bedraagt 793.598,12 EUR (voor de volledige opdracht). 
 
 
 
Werken: ruimen straatgrachten en afvoeren slib: straatgrachten Van Landeghemstraat: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de werken aan de straatgrachten in de Van Landeghemstraat in het kader van het raamcontract 
ruimen van straatgrachten en het afvoeren van slib goed te keuren en te laten uitvoeren door 
de firma Van Boxel, Kraaistraat 2a, 2580 Nijlen, en hiervoor de kredieten vast te leggen, zijnde 
6.000 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van de rijweg: goed-
keuring 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 'Vossekotstraat (deel Beeldstraat - Krekelstraat): vernieuwen van 
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de rijweg' voor een bedrag van 18.485,63 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 121.003,72 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: De Droomballon: automatiseren schuifpoort: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'De Droomballon: automatiseren schuifpoort' te gunnen aan de firma Vaco, Zeelse-
baan 61 te 9200 Dendermonde, voor het bedrag van 2.523,70 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: plaatsen nieuwe sturing deur + onderhoudscontract assistentie 
3 jaar: meerwerk: plaatsen veiligheidssensoren: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het meerwerk: plaatsen sensoren in het kader van de opdracht 'plaatsen van een nieuwe sturing 
op de deur in het kinderdagverblijf Driekoningen met een onderhoudscontract assistentie voor 
3 jaar' goed te keuren voor het bedrag van 325 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen 
of herstellen van diverse straten 2018: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor het asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten 2018 in het 
kader van de opdracht 'onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract', samen 
met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, 
opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een bedrag van 
4.176,85 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, 
Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
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Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: vernieuwen voetpaden in diverse straten: betaalbaarstelling vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 4 voor het vernieuwen van de voetpaden in diverse straten in het kader van 
het raamcontract voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van voetpaden, fietspaden 
en andere verhardingen, samen met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in 
aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, goed te 
keuren en een bedrag van 75.757,65 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de 
firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
rioolherstellingen Destelwijk, Hertenstraat en Smisstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 3 voor de dringende herstelling van de rioleringen in de Destelwijk, Herten-
straat en Smisstraat in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellin-
gen aan rioleringen, 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 39.368,93 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van De Vos Petrus en Zoon bvba, Pollarebaan 7 
te 9400 Ninove, voor de opdracht 'Herstellen leien daken diverse gebouwen' voor een bedrag 
van 38.855,44 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 51.806,36 EUR, 
btw verlegd. 
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Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 14 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 14 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 25.210,92 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.023.520,84 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: Leveren armaturen voor noodverlichting voor Huis van het Kind: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Leveren armaturen voor noodverlichting voor Huis van het Kind', op basis van de 
ingediende offertes, te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
prijs), zijnde Cebeo Temse, Laagstraat 25 te 9140 Temse, tegen het nagerekende inschrijvings-
bedrag van 2.898,60 EUR + 608,71 EUR (21 % btw) = 3.507,31 EUR, inclusief Bebat en Recupel. 
 
 
 
Diensten: aanstelling ontwerper voor realisatie stadswinkel en stadsarchief: ereloon: betaal-
baarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonfactuur voor de opdracht 'aanstelling ontwerper voor realisatie stadswin-
kel en stadsarchief' goed te keuren en het bedrag van 299.024,44 EUR, incl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van TBM Robbrect & Daem Architecten - Callebaut Architecten, Liereman-
straat 64, 9000 Gent. 
 
 
 
Openbare verlichting: zebrapadverlichting: plaatsen zebrapadverlichting in verschillende 
straten: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de werken voor het plaatsen van zebrapadverlichting aan: 
-  Kerkstraat te Belsele: plaatsen van 2 palen met steunen zebrapadverlichting aan de 

schooluitgang, tegen een geraamd bedrag van 3.460,52 EUR + 726,71 EUR (21 % btw 
verlegd) = 4.187,23 EUR; 

-  Lodewijk De Meesterstraat te Sint-Niklaas: plaatsen van 2 palen met steunen 
zebrapadverlichting aan de schooluitgang, tegen een geraamd bedrag van 3.939,55 EUR + 
827,31 EUR (21 % btw verlegd) = 4.766,86 EUR; 

-  Driegaaienstraat te Sint-Niklaas: plaatsen van 2 palen met steunen zebrapadverlichting aan 
de schooluitgang, tegen een geraamd bedrag van 3.460,52 EUR + 726,71 EUR (21 % btw 
verlegd) = 4.187,23 EUR; 

-  fietspad Mechelen-Terneuzenwegel te Sint-Niklaas: plaatsen van 6 palen met steunen 
zebrapadverlichting aan verschillende kruispunten op het fietspad, tegen een geraamd 
bedrag van 10.000,41 EUR + 2.100,09 EUR (21 % btw verlegd) = 12.100,50 EUR, 

en de werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de kermis en wielerwedstrijden te Belsele van 
8 juni tot en met 12 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
kermis te Belsele 

1. KERMIS 

Er geldt parkeerverbod:  
aan Belseledorp:  
* op dorpsplein aan hoek met Hof van Belsele (rechtover cafés) van donderdag 31 mei 2018 tot 
en met woensdag 13 juni 2018 
* op dorpsplein van dinsdag 5 juni 2018 tot en met dinsdag 12 juni 2018 
* op rijbaan vanaf huisnummer 55/1 / oprit naar oude pastorie, richting dorpsplein, tot 
huisnummer 77/70 (= aan begin van dorpsplein) van donderdag 7 juni 2018 (vanaf 12 uur) tot 
en met dinsdag 12 juni 2018 (tot 22 uur) 
* op rijbaan tussen Molendreef en Kerkstraat van vrijdag 8 juni 2018 tot en met zondag 10 juni 
2018 
* op parkeerplaatsen rechts van rijbaan, tussen Kasteeldreef en Hof van Belsele op zondag 10 
juni 2018 van 0 uur tot 24 uur; 

aan Hof van Belsele: 
* langs de zijde van de kerk van woensdag 6 juni 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 
* tussen kerk en terrassen van cafés van vrijdag 8 juni 2018 tot en met zondag 10 juni 2018 
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* op deel van parking vóór en naast Sint-Andreasheem (achter kerk) van vrijdag 8 juni 2018 tot 
en met zondag 10 juni 2018. 
 
Er geldt verbod van doorrij: 
- Hof van Belsele: tussen weg naar Sint-Andreasheem en Belseledorp doorlopend van vrijdag 8 
juni 2018 tot en met zondag 10 juni 2018 
- Belseledorp:  
  * tussen Molendreef en Kerkstraat - Hof van Belsele 
    - op zaterdag 09 juni 2018 van 18.30 uur tot en met zondag 10 juni 2018 tot 4 uur 
    - op zondag 10 juni 2018 van 8 uur tot 24 uur 
* tussen Kasteeldreef en Hof van Belsele zondag 10 juni 2018 van 7 uur tot 24 uur. 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer: 
- Belseledorp: vanaf Sint-Andriesstraat - Rozenlaan - Hulstendreef, richting N70, tot Molendreef 
  - op zaterdag 09 juni 2018 van 18.30 uur tot en met zondag 10 juni 2018 tot 4 uur 
  - op zondag 10 juni 2018 van 7 uur tot 24 uur. 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg: 
- Belseledorp: vanaf Vijverstraat en vanaf Eindestraat, richting Belseledorp, tot Kasteeldreef op 
zondag 10 juni 2018 van 7 uur tot 24 uur 
- Kerkstraat: vanaf Molenwijk richting Belseledorp, tot Belseledorp op zondag 10 juni 2018 van 
7 uur tot 24 uur. 

De rijrichting wordt gekeerd in het Hof van Belsele:  
- verplichte rijrichting van het kruispunt met de toegangsweg naar het Sint-Andreas naar de 
Kasteeldreef (in plaats van de Kasteeldreef naar de kerk) van vrijdag 8 juni 2018 tot en met 
zondag 10 juni 2018. 

2. WIELERWEDSTRIJD TE BELSELE - VRIJDAG 8 JUNI 2018 EN ZATERDAG 9 JUNI 2018 

Er geldt parkeerverbod: 
- op vrijdag 8 juni 2018 van 18 uur tot 22.30 uur 
- op zaterdag 9 juni 2018 van 13 uur tot 19.30 uur 
  - in Belseledorp: tussen Sint-Andriesstraat - Hulstendreef en Koutermolenstraat - Vijverstraat 
  - in Vijverstraat: tussen Belseledorp - Koutermolenstraat en Nieuwe Baan (N70) 
  - in Schoonhoudtstraat: tussen Nieuwe Baan (N70) en Donkerstraat 
  - in Donkerstraat: tussen Schoonhoudtstraat en Bergstraat 
  - in Bergstraat: tussen Donkerstraat - Reinaertlaan en Waterschootstraat 
  - in Waterschootstraat: tussen Bergstraat en Arkestraat 
  - in Arkestraat:  
    * tussen Waterschootstraat en Nieuwe Baan (N70) 
    * tussen Nieuwe Baan (N70) en Bookmolenstraat 
  - in Bookmolenstraat: tussen Arkestraat en Arnhoutstraat 
  - in Arnhoutstraat: tussen Bookmolenstraat en Tuinlaan - verbindingsweg met rondpunt N41 
  - in Tuinlaan: tussen Arnhoutstraat - verbindingsweg met rondpunt N41 en Rozenlaan - 
Bookmolenstraat 
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  - in Rozenlaan: tussen Tuinlaan - Bookmolenstraat en Sint-Andriesstraat - Belseledorp - 
Hulstendreef. 

Er geldt verbod van doorrij: 
- op vrijdag 8 juni 2018 van 18 uur tot 22.30 uur 
- op zaterdag 9 juni 2018 van 13 uur tot 19.30 uur 
  - in Belseledorp: vanaf Vijverstraat - Koutermolenstraat, richting Rozenlaan, tot Hulstendreef - 
Rozenlaan - Sint-Andriesstraat 
  - in Rozenlaan: vanaf Hulstendreef - Belseledorp - Sint-Andriesstraat, richting Tuinlaan, tot 
Tuinlaan - Bookmolenstraat 
  - in Tuinlaan: vanaf Rozenlaan - Bookmolenstraat, richting rondpunt N41, tot verbindingsweg 
met rondpunt N41 - Arnhoutstraat 
  - in Arnhoutstraat: vanaf Tuinlaan - verbindingsweg met rondpunt N41, richting 
Bookmolenstraat, tot Bookmolenstraat 
  - in Bookmolenstraat: vanaf Arnhoutstraat, richting Arkestraat, tot Arkestraat 
  - in Arkestraat:  
  - vanaf Bookmolenstraat, richting Nieuwe Baan (N70), tot Nieuwe Baan (N70) 
  - vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Waterschootstraat, tot Waterschootstraat 
  - in Waterschootstraat: vanaf Arkestraat, richting Bergstraat, tot Bergstraat 
  - in Bergstraat: vanaf Waterschootstraat, richting Nieuwe Baan (N70), tot Donkerstraat 
  - in Donkerstraat: vanaf Bergstraat, richting Schoonhoudtstraat, tot Schoonhoudtstraat 
  - in Schoonhoudtstraat: vanaf Donkerstraat, richting Nieuwe Baan (N70), tot Nieuwe Baan 
(N70) 
  - in Vijverstraat: vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Belseledorp - Koutermolenstraat, tot 
Belseledorp - Koutermolenstraat. 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer: 
- op vrijdag 8 juni 2018 van 18 uur tot 22.30 uur 
- op zaterdag 9 juni 2018 van 13 uur tot 19.30 uur 
  - in Eindestraat: vanaf Koutermolenstraat - Kleemstraat, richting Belseledorp, tot Belseledorp 
  - in Kerkstraat: vanaf Gavermolenstraat - spooroverweg - Heiakker, richting Belseledorp - Hof 
van Belsele, tot Belseledorp - Hof van Belsele 
  - in Gavermolenstraat: vanaf Sint-Andriesstraat - Mierenneststraat, richting Rozenlaan - 
Tuinlaan, tot Rozenlaan - Tuinlaan 
  - in Hulstendreef: vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Belseledorp - Sint-Andriesstraat - 
Rozenlaan, tot Belseledorp - Sint-Andriesstraat - Rozenlaan 
  - in Bookmolenstraat: vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Tuinlaan - Rozenlaan, tot 
Arnhoutstraat. 

3. WIELERWEDSTRIJD TE BELSELE - DINSDAG 12 JUNI 2018 

Er geldt parkeerverbod op dinsdag 12 juni 2018 van 13 uur tot 18.45 uur 
- in Belseledorp: tussen Sint-Andriesstraat / Rozenlaan / Hulstendreef en Nieuwe Baan (N70) / 
Belseledorp / Lokerse Baan (N70) 
- in Dubbelhofstraat: tussen Lokerse Baan (N70) / Belseledorp / Nieuwe Baan (N70) en 
Schoonhoudtstraat 
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- in Schoonhoudtstraat: tussen Dubbelhofstraat en Donkerstraat 
- in Donkerstraat: tussen Schoonhoudtstraat en Bergstraat 
- in Bergstraat: tussen Donkerstraat en Waterschootstraat 
- in Waterschootstraat: tussen Bergstraat en Arkestraat 
- in Arkestraat: tussen Waterschootstraat en Nieuwe Baan (N70) 
- in Bookmolenstraat: tussen Nieuwe Baan (N70) en Weverstraat 
- in Weverstraat: tussen Bookmolenstraat en Heimolenstraat 
- in Heimolenstraat: 
  * tussen Weverstraat en N41 
  * tussen N41 en Smisstraat / Botermelkstraat / Driegaaienhoek 
- in Driegaaienhoek: tussen Botermelkstraat / Heimolenstraat / Smisstraat en Prinses Josephine-
Charlottelaan (N70) / Driegaaienstraat / Gentse Baan (N70) 
- in Driegaaienstraat: tussen Pater Segersstraat en Moleken / Pastoor De Meerleerstraat / 
Hazewindstraat 
- in Langhalsbeekstraat: (eventueel op laatste parkeerplaatsen richting Valk). 

Er geldt verbod van doorrij op dinsdag 12 juni 2018 van 13 uur tot 18.45 uur:  
- in Belseledorp: vanaf Lokerse Baan (N70) / Dubbelhofstraat / Nieuwe Baan (N70), richting 
Hulstendreef / Rozenlaan / Sint-Andriesstraat, Rozenlaan, tot Hulstendreef / Rozenlaan / Sint-
Andriesstraat 
- in Rozenlaan: vanaf Hulstendreef / Belseledorp / Sint-Andriesstraat, richting Tuinlaan / 
Bookmolenstraat, tot Tuinlaan / Bookmolenstraat 
- in Tuinlaan:  
  * vanaf Rozenlaan / Bookmolenstraat, richting (rondpunt) N41, tot (rondpunt) N41 
  * vanaf (rondpunt) N41, richting Valk / Moortelhoekstraat / Valkstraat, tot Valk / 
Moortelhoekstraat / Valkstraat 
- in Valk: vanaf Tuinlaan / Moortelhoekstraat / Valkstraat, richting Driegaaienstraat / 
Hazewindstraat, tot Langshalsbeekstraat 
- in Langhalsbeekstraat: vanaf Valk, richting Driegaaienstraat / Hazewindstraat, tot Moleken 
- in Moleken: vanaf Langhalsbeekstraat, richting Driegaaienstraat / Hazewindstraat, tot 
Driegaaienstraat / Hazewindstraat 
- in Driegaaienstraat: vanaf Moleken, richting Prinses Josephine-Charlottelaan (N70) / 
Driegaaienhoek / Gentse Baan (N70), tot Prinses Joesphine-Charlottelaan (N70) / 
Driegaaienhoek / Gentse Baan (N70) 
- in Driegaaienhoek: vanaf Prinses Josephine-Charlottelaan (N70) / Driegaaienhoek / Gentse 
Baan (N70), richting N41, tot Smisstraat 
- in Heimolenstraat: 
  * vanaf Driegaaienhoek / Smisstraat (/ Botermelkstraat), richting N41 / Heimolenstraat, tot N41 
/ Heimolenstraat 
  * vanaf N41 / Heimolenstraat, richting Weverstraat, tot Weverstraat 
- in Weverstraat: vanaf Heimolenstraat, richting Gentse Baan (N70) / Nieuwe Baan (N70), tot 
Bookmolenstraat 
- in Bookmolenstraat: vanaf Weverstraat, richting Nieuwe Baan (N70), tot Nieuwe Baan (N70) 
- in Arkestraat: vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Waterschootstraat, tot Waterschootstraat 
- in Waterschootstraat: vanaf Arkestraat, richting Bergstraat, tot Bergstraat 
- in Bergstraat: vanaf Waterschootstraat, richting Nieuwe Baan (N70), tot Donkerstraat 
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- in Donkerstraat: vanaf Bergstraat, richting Schoonhoudtstraat, tot Schoonhoudtstraat 
- in Dubbelhofstraat: vanaf Schoonhoudtstraat, richting Nieuwe Baan (N70) / Belseledorp / 
Lokerse Baan (N70), tot Nieuwe Baan (N70) / Belseledorp / Lokerse Baan (N70). 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer op dinsdag 12 juni 2018 van 13 uur 
tot 18.45 uur: 
- in Eindestraat: vanaf Koutermolenstraat / Kleemstraat, richting Belseledorp, tot Belseledorp. 

Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerwet. 
 
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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 32ste Reynaertloop op 17 juni 2018: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
32ste Internationale Reynaertloop te Belsele: 
 
Er geldt parkeerverbod op zondag 17 juni 2018 van 14 uur tot 17 uur : 
- in de Gouden Leeuwstraat: tussen de Bosstraat en Eikenlaan - Kleemstraat 
- in de Kleemstraat: tussen de Eikenlaan en Stationswegel 
- in de Stationswegel: tussen de Kleemstraat en de Koutermolenstraat 
- in de Koutermolenstraat: tussen de Stationswegel en de Kouterstraat 
- in Kouterwegel en Kouterdreef: volledig 
- in de Kouterstraat: tussen de Koutermolenstraat en de Gouden Leeuwstraat 
- in de Colliestraat: tussen de Groenstraat en de Kleemstraat. 
 
Er geldt verbod van doorrij op zondag 17 juni 2018 van 14 uur tot 17 uur: 
- in de Gouden Leeuwstraat: tussen Bosstraat en Eikenlaan - Kleemstraat, in beide richtingen 
(wel kan men nog vanuit Bosstraat rechtsaf Gouden Leeuwstraat inrijden d.m.v. kegels op de 
rijbaan) 
- in de Kleemstraat: tussen de Eikenlaan en Stationswegel, in beide richtingen 
(de rijbaan tussen Eikenlaan en Collierstraat is verdeeld met kegels - het ene rijvak voor de 
lopers en het andere rijvak voor het verkeer) 
PS: de Kuilstraat is NIET te bereiken omwille van het verbod van doorrij in de Kleemstraat 
- in de Stationswegel: tussen de Kleemstraat en de Koutermolenstraat, in beide richtingen 
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- in de Koutermolenstraat: tussen de Stationswegel en de Kouterstraat, in beide richtingen 
- in de Kouterwegel: in beide richtingen 
- in de Kouterdreef: in beide richtingen 
- in de Kouterstraat: tussen de Koutermolenstraat en de Gouden Leeuwstraat, in beide 
richtingen 
- in de Colliestraat: vanaf de Groenstraat richting de Kleemstraat 
PS: bord 'C3' wordt afgedekt en vervangen door bord 'C1' - men kan wel vanuit Eikenlaan via 
Kleemstraat Colliestraat inrijden - bord 'C3' wordt afgedekt 
- in de Heiakker: vanaf de Kerkstraat, tot aan de Kleemstraat. 
Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op zondag 17 juni 
2018 van 14 uur tot 17 uur: 
- in de Kleemstraat: vanaf de Koutermolenstraat, tot aan de Stationswegel 
- in de Koutermolenstraat :vanaf de Kleemstraat, tot aan de Stationswegel 
- in de Kouterstraat : vanaf de Hooimanstraat, tot aan de Koutermolenstraat 
- in de Sinaaiwegel : vanaf de Burmstraat, tot aan de Kouterstraat. 
 
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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Terrasjesdagen in de verkeersvrije 
Stationsstraat op zaterdag 24 juni en zondag 25 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
Terrasjesdagen in de verkeersvrije Stationsstraat: 
Er geldt verbod van doorrij: 
in Stationsstraat: 
- tussen Stationsplein en Regentiestraat - Casinostraat (in beide richtingen) 
- tussen Regentiestraat - Casinostraat en Grote Markt (in beide richtingen) 
- op zaterdag 23 juni 2018 van 10 uur tot 18.30 uur 
- op zondag 24 juni 2018 van 14 uur tot 18.30 uur. 
PS: doorgaand verkeer over Stationsstraat vanuit Regentiestraat, naar Casinostraat blijft steeds 
mogelijk op: 
- op zaterdag 23 juni 2018 van 10 uur tot 18.30 uur 
- op zondag 24 juni 2018 van 14 uur tot 18.30 uur. 
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Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerwet. 
 
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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Fiesta Esplanada in het kader van de 
Terrasjesdagen op zondag 24 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
Fiesta Esplanada op het Stationsplein: 

Er geldt parkeerverbod op zondag 24 juni 2018 van 10 uur tot 22 uur: 
- op Stationsplein:  
  * op esplanade zelf 
  * op taxirijbaan 
  * op rijbaan tussen Kleine Laan en Mercatorstraat 
- in Prins Albertstraat: aan beide zijden van rijbaan vanaf 25 meter voor einde van straat aan 
kant van Stationsplein (om voertuigen te kunnen laten keren). 

Er geldt verbod van doorrij op zondag 24 juni 2018 van 12 uur tot 22 uur: 
- op Stationsplein :  
  * op esplanade zelf 
  * op taxirijbaan tussen Vermorgenstraat en Kleine Laan 
  * op rijbaan tussen Kleine Laan en Mercatorstraat. 

Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op zondag 
24 juni 2018 van 12 uur tot 22 uur: 
- in Kleine Laan: vanaf Broodstraat, richting Stationsplein, met doodlopende weg aan inrit naar 
parking 'Stationsstraat' 
- in Prins Albertstraat: vanaf Regentieplein, richting Stationsplein met doodlopende weg aan 
Stationsplein. 

Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op zondag 
24 juni 2018 
- van 12 uur tot 14 uur  
- van 18.30 uur tot 22 uur 
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  - in Stationsstraat: vanaf Regentiestraat - Casinostraat, richting Stationsplein met doodlopende 
weg aan Stationsplein. 

PS: BIJKOMEND IS ER OOK VERBOD VAN DOORRIJ IN STATIONSSTRAAT TIJDENS 
TERRASJESDAGEN 
op zaterdag 23 juni 2018 van 10 uur tot 18.30 uur 
op zondag 24 juni 2018 van 14 uur tot 18.30 uur 
- in Stationsstraat: tussen Grote Markt/Houtbriel en Stationsplein. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerwet. 
 
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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de openluchtfuif in de Heihoekstraat te 
Nieuwkerken op vrijdag 29 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
openluchtfuif te Nieuwkerken: 
Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan van vrijdag 29 juni 2018 vanaf 17 uur tot 
en met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Heihoekstraat: tussen Grote Baan (N70) en huisnummer 129 (net voorbij Boomezelstraat) 
- in Boomezelstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat 
- in Houtzagerijstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat. 
Er geldt verbod van doorrij: in beide richtingen van vrijdag 29 juni 2018 vanaf 17.30 uur tot en 
met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Boomezelstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat 
- in Houtzagerijstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd bussen van de lijn in beide richtingen van vrijdag 
29 juni 2018 vanaf 17.30 uur tot en met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Heihoekstraat: tussen Grote Baan (N70) en Zonnestraat - Nieuwkerkenstraat (ter hoogte van 
spooroverweg). 
 
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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de Walburgconcerten in het 
Romain De Vidtspark op dinsdagen 10, 17, 24 en 31 juli 2018 en 7, 14 en 21 augustus 2018: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
openluchtfuif te Nieuwkerken: 

Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan van vrijdag 29 juni 2018 vanaf 17 uur tot 
en met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Heihoekstraat: tussen Grote Baan (N70) en huisnummer 129 (net voorbij Boomezelstraat) 
- in Boomezelstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat 
- in Houtzagerijstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat. 

Er geldt verbod van doorrij: in beide richtingen van vrijdag 29 juni 2018 vanaf 17.30 uur tot en 
met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Boomezelstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat 
- in Houtzagerijstraat: volledig, vanaf Heihoekstraat. 

Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd bussen van de lijn in beide richtingen van vrijdag 
29 juni 2018 vanaf 17.30 uur tot en met zaterdag 30 juni 2018 tot 6 uur: 
- in Heihoekstraat: tussen Grote Baan (N70) en Zonnestraat - Nieuwkerkenstraat (ter hoogte van 
spooroverweg). 
 
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. 
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Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut speelstraat in de 
Wilgenstraat van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2018 en van maandag 13 augustus 
tot en met 17 augustus 2018: 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 het statuut speelstraat in de Wilgenstraat van maandag 23 juli 2018 tot en met 
vrijdag 27 juli 2018 en van maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018, 
telkens van 9 uur tot en met 17 uur: 
In de Wilgenstraat geldt parkeerverbod en 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 van maandag 23 juli 2018 tot en met 
vrijdag 27 juli 2018 en van maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018, 
telkens van 9 uur tot en met 17 uur. 
De verantwoordelijke voor de speelstraatwerking moet van maandag 23 juli 2018 tot en met 
vrijdag 27 juli 2018 en van maandag 13 augustus 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018, 
iedere dag deze nadars met bord 'speelstraat tussen 09.00 uur en 17.00' en met 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. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van beachvolleybalwedstrijd (22 - 25 juni 2018) en 
de zomerkermis (28 juni - 17 juli 2018) op de Grote Markt: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de zomerkermis van 
donderdag 28 juni tot en met dinsdag 17 juli 2018: 

Er geldt parkeerverbod: 
- aan Grote Markt: 
* in zone vóór stadhuis: op beide parkeerstroken aan zijde van gevel van stadhuis (kant Onze-
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Lieve-Vrouwstraat en kant Parkstraat) 
  - van donderdag 21 juni 2018 tot en met vrijdag 22 juni 2018 
  - van woensdag 27 juni 2018 tot en met donderdag 28 juni 2018 
  - op zondag 1 juli 2018 
  - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op zondag 8 juli 2018 
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - van zaterdag 14 juli 2018 tot en met dinsdag 17 juli 2018 

* in zone vóór stadhuis: op beide parkeerstroken aan zijde van marktplein (kant Onze-Lieve-
Vrouwstraat en kant Parkstraat) 
  - van donderdag 21 juni 2018 tot en met donderdag 28 juni 2018 
  - van zaterdag 30 juni 2018 tot en met zondag 1 juli 2018 
  - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op zondag 8 juli 2018 
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - van zaterdag 14 juli 2018 tot en met dinsdag 17 juli 2018. 

Er geldt parkeerverbod op zondag 15 juli 2018 van 22 uur tot 24 uur: 
- op Grote Markt:  
  * tussen Stationsstraat en Collegestraat 
  * tussen Collegestraat en Parkstraat 
  * tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Nieuwstraat  
- in Parkstraat: tussen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein 
- in Sint-Jozefstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parkstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Sint-Jozefstraat en Grote Markt. 

Er geldt parkeerverbod: 
- op Hendrik Heymanplein: 
  * op rijbaan tussen Grote Markt en de Castrodreef (nl. op parkeerstrook vóór bibliotheek) 
  * op volledig parkeerplein 
    - op donderdag 05 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
    - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

Er geldt verbod van doorrij: 
- aan Grote Markt : in volledige zone vóór stadhuis  
  - op donderdag 05 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur  
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op zondag 15 juli 2018 
  - op Hendrik Heymanplein:  
    * op rijbaan tussen Grote Markt en oprit naar parking van 'Den Hof' (ACW/CM), in beide 
richtingen 
    * op rijbaan komende van Monseigneur Stillemansstraat vanaf ondergrondse parking van 
residentie 'Gaudi', richting bibliotheek 
  - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur. 
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Er geldt verbod van doorrij op zondag 15 juli 2018 van 22 uur tot 24 uur: 
- aan Grote Markt :  
  * van Stationsstraat tot Collegestraat 
  * van Collegestraat tot Parkstraat 
  * van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Hendrik Heymanplein 
  * op busbaan van 'Het Woord' tot Apostelluifel 
  * op busbaan van Apostelluifel tot Stationsluifel 
  * op busbaan van Stationsluifel tot Collegeluifel 
  * op busbaan van Collegeluifel tot Parkstraat 
  * op busbaan van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Nieuwstraat-luifel 
  * op busbaan van Nieuwstraat-luifel tot Hendrik Heymanplein 
- in Parkstraat: van Grote Markt tot Onze-Lieve-Vrouwplein 
- op Onze-Lieve-Vrouwplein:  
  * van Parkstraat tot Hofstraat 
  * op busbaan van rondpunt tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 
- in Sint-Jozefstraat: van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Parkstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat:  
  * van Hemelaerstraat tot Grote Markt 
  * op busbaan van Onze-Lieve-Vrouwplein tot Grote Markt. 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer: 
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan komende van Hoveniersstraat, richting Grote Markt, tot de 
Castrodreef 
  - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg: 
- op Hendrik Heymanplein:  
  * op rijbaan vanaf de Castrodreef tot aan oprit naar parking van 'Den Hof' (ACW/CM), 
  * op rijbaan komende van Monseigneur Stillemansstraat tot voorbij ingang van ondergrondse 
parking residentie 'Gaudi' 
    - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
    - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

Voorsignalisatiebord 'logo stad Sint-Niklaas' en 'donderdagse markt op Hendrik Heymanplein': 
- in Hofstraat: vóór rondpunt met Plezantstraat, richting Onze-Lieve-Vrouwstraat 
- in Plezantstraat: aan Westerstraat, richting rondpunt Onze-Lieve-Vrouwplein 
- aan Grote Markt: vóór kruispunt met Hendrik Heymanplein, ter hoogte van bankkantoor 
  - op donderdag 5 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur 
  - op donderdag 12 juli 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

De breekpalen zullen worden verwijderd op zondag 15 juli 2018 van 22 uur tot 24 uur: 
- in rijbaan Schouwburgplein: op doorsteek van Hofstraat naar Collegestraat, ter hoogte 
van buitentrap aan de zijkant van schouwburg) 
- in Collegestraat: ter hoogte van Paul Snoekstraat. 
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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. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd 'Grote Prijs Stad Sint-
Niklaas' door Stadsbelangen vzw met vertrek en aankomst aan de Grote Markt op zondag 8 juli 
2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd 'Grote Prijs Stad Sint-Niklaas' op zondag 8 juli 2018: 

Er geldt parkeerverbod op zondag 8 juli 2018: 
- aan Grote Markt: in volledige zone vóór stadhuis. 

Er geldt parkeerverbod op zondag 8 juli 2018 van 10 uur tot 20 uur: 
- aan Hofstraat: op volledige Schouwburgparking (voor wagens renners) 
- aan Grote Markt : vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Hendrik Heymanplein 
- in Kokkelbeekstraat : vanaf Parklaan tot Kongostraat - Knaptandstraat 
- in Kongostraat : vanaf Kokkelbeekstraat - Knaptandstraat tot Hoveniersstraat – Pastoor De 
Meerleerstraat - Broedersstraat 
- in Broedersstraat: vanaf Hoveniersstraat – Pastoor De Meerleerstraat - Broedersstraat tot 
Kardinaal Cardijnlaan - Abingdonstraat 
- in Kardinaal Cardijnlaan: vanaf Broedersstraat – Abingdonstraat tot Verzusteringslaan 
- in Verzusteringslaan: vanaf Kardinaal Cardijnlaan tot Driegaaienstraat 
- in Driegaaienstraat: vanaf Verzusteringslaan tot Prinses Josephine Charlottelaan (N70) 
- aan Driegaaienhoek: vanaf Gentse Baan (N70) tot Smisstraat - Botermelkstraat 
- in Smisstraat: vanaf Driegaaienhoek - Botermelkstraat - Heimolenstraat tot Tereken 
- aan Tereken: vanaf Smisstraat tot Kapelstraat - Dendermondse Steenweg 
- in Dendermondse Steenweg : vanaf Tereken - Kapelstraat tot Kiemerstraat 
- in Kiemerstraat: 
  * vanaf Dendermondse Steenweg tot N41 
  * vanaf N41 tot Heimolenhoek – Heimolenstraat 
- aan Heimolenhoek: vanaf Kiemerstraat - Heimolenstraat tot Weverstraat 
- in Weverstraat: 
  * vanaf Heimolenhoek tot Heimolenstraat - Weverstraat 
  * vanaf Heimolenstraat - Weverstraat tot Bookmolenstraat 
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- in Bookmolenstraat: 
  * vanaf Weverstraat tot Nieuwe Baan (N70) 
  * vanaf Nieuwe Baan (N70) tot Tuinlaan (- Rozenlaan) 
- in Tuinlaan: 
  * vanaf Bookmolenstraat (- Rozenlaan) tot N41 (rondpunt) 
  * vanaf N41 (rondpunt) tot Moortelhoekstraat – Valk – Valkstraat 
- aan Valk: vanaf Tuinlaan – Moortelhoekstraat – Valkstraat tot Langhalsbeekstraat 
- in Langhalsbeekstraat: vanaf Valk tot Moleken 
- aan Moleken: vanaf Langhalsbeekstraat tot Driegaaienstraat - Hazewindstraat 
- in Hazewindstraat: vanaf Moleken - Driegaaienstraat tot Dalstraat - Nieuwstraat 
- in Dalstraat: vanaf Hazewindstraat - Nieuwstraat tot Plezantstraat 
- in Plezantstraat: vanaf Dalstraat tot Onze-Lieve-Vrouwplein (rondpunt) 
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: vanaf Plezantstraat - rondpunt (komende van Hofstraat) tot Onze-
Lieve-Vrouwstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: vanaf Onze-Lieve-Vrouwplein tot Grote Markt. 
 
Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer op zondag 8 juli 2018: 
- aan Grote Markt: in volledige zone vóór stadhuis. 

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer op zondag 8 juli 2018 tussen 13 uur en 18.45 uur: 
- in Dalstraat : vanaf Plezantstraat, richting Hazewindstraat - Nieuwstraat, tot Hazewindstraat - 
Nieuwstraat 
- in Hazewindstraat: vanaf Dalstraat - Nieuwstraat, richting Driegaaienstraat, tot Moleken 
- in Moleken: vanaf Hazewindstraat, richting Valk, tot Langhalsbeekstraat 
- in Langhalsbeekstraat: vanaf Moleken, richting Valk, tot Valk 
- aan Valk : vanaf Langhalsbeekstraat, richting Valkstraat - Moortelhoekstraat - Tuinlaan, tot 
Valkstraat – Moortelhoekstraat – Tuinlaan 
- in Tuinlaan :  
  * vanaf Valk – Valkstraat – Moortelhoekstraat, richting N41 (rondpunt) 
  * vanaf N41 (rondpunt), richting Bookmolenstraat (- Rozenlaan), tot Bookmolenstraat (- 
Rozenlaan) 
- in Bookmolenstraat: vanaf Tuinlaan (- Rozenlaan), richting Nieuwe Baan (N70), tot Nieuwe 
Baan (N70) 
- in Bookmolenstraat: vanaf Nieuwe Baan (N70), richting Weverstraat, tot Weverstraat, 
- in Weverstraat: 
  * vanaf Nieuwe Baan (N70) en vanaf Bookmolenstraat, richting Heimolenstraat, tot 
Heimolenstraat 
  * vanaf Heimolenstraat, richting Heimolenhoek, tot Heimolenhoek 
- in Weverstraat (Waasmunster) (= viaduct over E17): vanaf Weverstraat (Sint-Niklaas) – 
Heimolenstraat – Weverstraat (Sint-Niklaas), richting Nijverheidslaan (Waasmunster) – 
Stokthoekstraat (Elversele) – Waasmunsterse Steenweg (Sint-Niklaas), tot Nijverheidslaan 
(Waasmunster) – Stokthoekstraat (Elversele) – Waasmunsterse Steenweg (Sint-Niklaas) 
- in Waasmunsterse Steenweg : vanaf Weverstraat (Waasmunster) / Roskamstraat (Sint-Niklaas) - 
Nijverheidslaan (Waasmunster) - Stokthoekstraat (Elversele), richting N41, tot N41 
- in Kettermuitstraat: vanaf N41, richting Oude Heirbaan (Tielrode) – Dendermondse Steenweg, 
tot Oude Heirbaan (Tielrode) – Dendermondse Steenweg 
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- in Dendermondse Steenweg: vanaf Kettermuitstraat – Oude Heirbaan (Waasmunster), richting 
Tereken - Kapelstraat, tot Tereken - Kapelstraat 
- aan Tereken: vanaf Dendermondse Steenweg - Kapelstraat, richting N70, tot Smisstraat 
- in Smisstraat: vanaf Tereken, richting Driegaaienhoek - Heimolenstraat, tot Driegaaienhoek 
- aan Driegaaienhoek: vanaf Smisstraat - Heimolenstraat - Botermelkstraat, richting N70, tot 
N70 
- in Driegaaienstraat: vanaf N70, richting Hazewindstraat, tot Verzusteringslaan 
- in Verzusteringslaan: vanaf Driegaaienstraat, richting Kardinaal Cardijnlaan, tot Kardinaal 
Cardijnlaan 
- in Kardinaal Cardijnlaan: vanaf Verzusteringslaan, richting Broedersstraat, tot Broedersstraat / 
Abingdonstraat 
- in Broedersstraat: vanaf Kardinaal Cardijnlaan / Abingdonstraat, richting Kongostraat – 
Hoveniersstraat – Pastoor De Meerleerstraat, tot Kongostraat – Hoveniersstraat – Pastoor De 
Meerleerstraat  
- in Kongostraat: vanaf Broedersstraat – Pastoor De Meerleerstraat – Hoveniersstraat, richting 
Kokkelbeekstraat – Knaptandstraat, tot Kokkelbeekstraat - Knaptandstraat 
- in Kokkelbeekstraat: vanaf Knaptandstraat – Kongostraat, richting Parklaan (- Grote Markt), tot 
Parklaan (- Grote Markt) 
- aan Grote Markt: vanaf Kokkelbeekstraat – Parklaan – Hendrik Heymanplein, richting Onze-
Lieve-Vrouwstraat, tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: vanaf Grote Markt (rijbaan vóór stadhuis), richting Onze-Lieve-
Vrouwplein, tot Onze-Lieve-Vrouwplein 
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat, richting Plezantstraat (aan 
rondpunt), tot Plezantstraat (aan rondpunt) 
- in Plezantstraat: vanaf Onze-Lieve-Vrouwplein (aan rondpunt), richting Dalstraat, tot Dalstraat. 

Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer op zondag 8 juli 2018 van 13 uur 
tot 18.45 uur:  
- in Plezantstraat: van Spoorweglaan – Westerlaan, richting Grote Markt, tot Onze-Lieve-
Vrouwplein; 
- in Hofstraat: van Spoorweglaan – Driekoningenstraat, richting Grote Markt, tot Onze-Lieve-
Vrouwplein. 
 
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. 
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Omgevingsvergunningsaanvraag - bijstellen voorwaarden van een ingedeelde inrichting of 
activiteit (IIOA) klasse 1 - advies aan de deputatie: Dats 24 nv 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Dats 24 nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, tot het bijstellen van de 
lozingsnormen van een vergunde inrichting voor de bevoorrading van motorvoertuigen met 
samengeperst aardgas, gelegen aan Heidebaan 101, 9100 Sint-Niklaas, gunstig advies te 
verlenen tot het einde van de lopende vergunning, nl. 17 juni 2035. 
 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de woningen/gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
2. Ankerstraat 78, 9100 Sint-Niklaas; 
3. Antwerpse Steenweg 6 bus 3, 9100 Sint-Niklaas; 
4. August Nobelsstraat 15 bus 1, 9100 Sint-Niklaas; 
5. August Nobelsstraat 15 bus 2, 9100 Sint-Niklaas; 
6. August Nobelsstraat 15 bus 6, 9100 Sint-Niklaas; 
7. August Nobelsstraat 15 bus 7, 9100 Sint-Niklaas; 
8. Azalealaan 13, 9100 Sint-Niklaas; 
9. Begijnenstraat 154, 9100 Sint-Niklaas; 
11. Belseledorp 115, 9111 Belsele; 
12. Belseledorp 179, 9111 Belsele; 
13. Botermelkstraat 5, 9100 Sint-Niklaas; 
14. Gentse Baan 25, 9100 Sint-Niklaas; 
17. Grote Markt 63, 9100 Sint-Niklaas; 
19. Kalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas; 
20. Mercatorstraat 46 bus 001, 9100 Sint-Niklaas; 
21. Nieuwstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas; 
22. Parklaan 10 bus 5, 9100 Sint-Niklaas; 
24. Prinses Josephine Charlottelaan 42, 9100 Sint-Niklaas; 
28. Truweelstraat 61, 9100 Sint-Niklaas; 
29. Vijverstraat 29, 9111 Belsele; 
30. Vrouweneekhoekstraat 151, 9100 Sint-Niklaas; 
31. Westerstraat 45, 9100 Sint-Niklaas; 
32. Wijnveld 185, 9112 Sinaai. 
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Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
1. Ankerstraat 46, 9100 Sint-Niklaas; 
10. Belseledorp 42, 9111 Belsele; 
15. Gentse Baan 75, 9100 Sint-Niklaas; 
16. Grote Markt 61 winkel 45, 9100 Sint-Niklaas; 
23. Puitvoetstraat 40, 9100 Sint-Niklaas; 
26. Stationsstraat 57, 9100 Sint-Niklaas; 
27. Truweelstraat 57, 9100 Sint-Niklaas; 
33. Wijnveld 243, 9112 Sinaai. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
15. Gentse Baan 75, 9100 Sint-Niklaas; 
18. Kalkstraat 5 B001, 9100 Sint-Niklaas; 
27. Truweelstraat 57, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
25. Regentiestraat 2, 9100 Sint-Niklaas; 
26. Stationsstraat 57, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op 
leegstand voor de bedrijfsruimten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
3. Grote Markt 44, 9100 Sint-Niklaas; 
4. Koningin Elisabethlaan 114, 9100 Sint-Niklaas; 
5. Passtraat 232, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Sint-Antoniusstraat 35 (18), 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
1. Bookmolenstraat 28, 9111 Belsele; 
2. De Meulenaerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Portugesestraat 1, 9100 Nieuwkerken-Waas. 
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Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Azalealaan 13, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Azalealaan 13, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied en leegstaande woning: 
Aerschotstraat 63, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Aerschotstraat 63, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - beslissing deputatie in beroep: 
Dierenpension Kriekenhof bvba: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing in beroep van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
d.d. 26 april 2018 inzake het verlenen van een vergunning aan Dierenpension Kriekenhof bvba, 
Gyselstraat 87b, 9100 Nieuwkerken, tot het exploiteren van een dierenpension gelegen aan 
Gyselstraat 87b, 9100 Nieuwkerken. De bestreden beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen d.d. 18 december 2017 wordt opgeheven en er wordt een vergunning verleend 
voor een termijn van onbepaalde duur mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en 
bijzondere voorwaarden. 
 
 
 
Verkavelingswijziging: @Topo bvba: Vrasenestraat: vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een verkavelingsvergunning te verlenen aan @Topo bvba, Frederik de Merodestraat 111 te 
2800 Mechelen, tot het wijzigen van een goedgekeurde verkaveling, Vrasenestraat te 
Nieuwkerken, sectie A nr. 470 n, op basis van het verslag van de gemeentelijk steden-
bouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 
9000 Gent, tot het bouwen van een kiosk, na slopen van de bestaande, Lange Rekstraat 30 te 
Sint-Niklaas, sectie B nr. 1288 d, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevings-
ambtenaar. 
 
 
 
Speelstraat Wilgenstraat: van 23 tot 27 juli 2018 en van 13 tot 17 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Wilgenstraat, 9112 Sinaai, van 
maandag 23 juli tot vrijdag 27 juli 2018 en van maandag 13 augustus tot vrijdag 17 augustus 
2018, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie 
buurtgerichte actie van 300 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Rommelmarkt Watermolenwijk: 10 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een rommelmarkt door de Watermolenwijk, p/a 
Watermolendreef 64, 9111 Belsele, op zondag 10 juni 2018 op de parking van Puyenbeke-
stadion en hiervoor parkeerverbod te voorzien op de parking tussen 12 uur en 18 uur, op 
voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Buurtcomité Kardinaal Cardijnlaan: Cardijn Feest: 26 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Cardijn Feest door buurtcomité Kardinaal Cardijnlaan, 
p/a Kardinaal Cardijnlaan 23, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 26 augustus 2018 aan het dood-
lopend stuk van de Kardinaal Cardijnlaan en hiervoor: 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Kardinaal Cardijnlaan vanaf de 

Verzusteringslaan tot einde doodlopend stuk, tussen 7.30 uur en 20 uur; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue), 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtfeestcomité Damstraat: brunch: 10 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een brunch in de Damstraat ter hoogte van huis-
nummers 26 tot 30 te Sint-Niklaas door buurtfeestcomité Damstraat, p/a Damstraat 30, 9100 
Sint-Niklaas, op zondag 10 juni 2018 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Damstraat ter hoogte van huis-

nummers 2 tot 40, tussen 8 uur en 15.30 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
MPI Kompas: schoolfeest: 23 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor schoolfeest MPI Kompas op zaterdag 23 juni 2018 in MPI Kompas, Eekhoornstraat 1, 9100 
Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken en een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen 
wordt nageleefd. 
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Wijkcomité De Statievrienden: Statiekermis: 7 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Statiekermis door Wijkcomité De Statievrienden, p/a 
Heihoekstraat 20, 9100 Nieuwkerken, op zondag 7 oktober 2018 op het Schuttershof en in het 
Pietje Waaspad te Nieuwkerken en hiervoor: 
-  geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterk dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien op het Schuttershof van huisnummer 1 tot 

huisnummer 24; 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Hoge Heerweg: buurtfeest: 9 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtfeest op de Hoge Heerweg door Buurtcomité 
Hoge Heerweg, p/a Hoge Heerweg 20, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 9 juni 2018 en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien op de Hoge Heerweg ter hoogte van huis-

nummers 1 tot 41, tussen 11 uur en 24 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité HOBODO: buurtfeest: 16 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtfeest door buurtcomité HOBODO, p/a Hoge 
Bokstraat 21, 9111 Belsele, op zaterdag 16 juni 2018 in de Hoge Bokstraat ter hoogte van 
huisnummers 19 tot 23 en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
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-  verbod van doorrij te voorzien in de Hoge Bokstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot 29 
tussen 10 uur en 24 uur; 

- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Bomenwijk: buurtfeest: 28 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtfeest door Buurtcomité Bomenwijk, p/a 
Berkenlaan 25, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 28 juli 2018 op het plein in de Berkenlaan en 
hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien op het plein in de Berkenlaan, tussen 14 uur en 24 uur; 
-  verbod van doorrij te voorzien aan het plein in de Berkenlaan zoals aangegeven op het 

situeringspan, tussen 14 uur en 24 uur; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas dienst buurtwerking: Ciné Leopold: 4, 11, 18 en 25 augustus 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Ciné Leopold’ door de dienst buurtwerking van de stad 
Sint-Niklaas, p/a Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdagen 4, 11, 18 en 25 augustus 
2018 op het Prins Leopoldplein te Sint-Niklaas en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod te voorzien tegen het grasplein van het Prins Leopoldplein; 
- verbod van doorrij te voorzien aan het Prins Leopoldplein, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
 



 

33 

 

Lokale horeca in samenwerking met Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: Zomer op het plein: 
21 juni 2018 tot 23 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Zomer op het plein’ door de lokale horeca in samen-
werking met Centrummanagement Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, elke 
donderdag tussen 21 juni en 23 augustus 2018 op het Sint-Nicolaasplein te Sint-Niklaas en 
hiervoor: 
-  het Sint-Nicolaasplein verkeersvrij te maken telkens op dinsdag tussen 20 uur en 24 uur, op 

woensdag tussen 14 uur en 17 uur, op donderdag tussen 19 uur en 24 uur, op vrijdag tussen 
16 uur en 22 uur en op zondag tussen 14 uur en 18 uur; 

-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min tussen 14 uur en 24 uur; 

-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
De organisator moet een buurtoverleg organiseren om voorafgaand op mogelijke klachten en 
ongerustheden van de omwonenden te kunnen anticiperen. 
 
 
 
Politiereglement met betrekking tot de afbakening van een perimeter waarbinnen private 
bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens de organisatie OLF Nieuwkerken op 
29 juni 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de tijdelijke politieverordening met betrekking tot de afbakening van een perimeter, waar-
binnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, tijdens de organisatie van OLF 
Nieuwkerken op 29 juni 2018 vast te stellen. Een exemplaar van de verordening wordt als 
bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Betaalbaarstelling vijfde schijf infrastructuursubsidie aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een vijfde schijf van de nieuwbouwsubsidie aan 
KLJ Sinaai ten bedrage van 8.350,68 EUR. 
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Betaalbaarstelling voorschot nieuwbouwsubsidie aan Chiro Kriko: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitia-
tieven de betaalbaarstelling van een voorschot van 50 % of 50.000 EUR van de nieuwbouw-
subsidie aan Chiro Kriko goed te keuren. 
 
 
 
Memorial Van Damme: aankoop kaarten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan dat de stad, in het kader van de Memorial Van Damme op vrijdag 31 augustus 
2018 in het Koning Boudewijnstadion, de kosten draagt voor de aankoop van 20 inkomkaarten 
tegen 100 EUR. Een bedrag van 100 EUR wordt betaalbaar gesteld aan Memorial Van Damme 
vzw, Marathonlaan 119a, 1020 Brussel. 
De verdeling van de kaarten zal gebeuren onder de erkende atletiekverenigingen, a rato van 
hun aantal jeugdleden. 
 
 
 
Verslag raad van bestuur van de sportraad van 13 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van de stedelijke sportraad van 
13 maart 2018 en opdracht te geven dit verslag te versturen naar de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Zomersportkampen: samenwerking met V-formation: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met het opmaken van een bestelbon voor V-Formation, Industrieweg 122/z, 9032 
Gent, voor de organisatie van de sportkampen 'Kabouter Sportmuts' en 'Animal Planet' in het 
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provinciaal recreatiedomein De Ster gedurende de maand juli 2018, voor een bedrag van 
6.600 EUR, vrij van btw. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: toekennen prijs Legaat Hulstaert: betaalbaarstelling 
kasvoorschot 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de prijs Leon Hulstaert 2018 een bedrag van 1.500 EUR betaalbaar te stellen als kasvoor-
schot aan Sandra Vercauteren, teamverantwoordelijke in de stedelijke academie voor schone 
kunsten. Zij zorgt voor de betaling van 375 EUR aan de vier meest verdienstelijke leerlingen 
tijdens de prijsuitreiking op 23 juni 2018. 
 
 
 
Herdruk seniorengids: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de herdruk van 2.000 exemplaren van de seniorengids bij drukkerij Room, 
Passtraat 289, 9100 Sint-Niklaas, voor de kostprijs van 5.946,20 EUR, inclusief btw. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2017: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de jaarrekening 2017 vast te stellen. 
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: budget 2018: wijziging nr. 1: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
wijziging nr. 1 van het budget 2018 vast te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
Artikel 2 
de wijzigingen in de lijst van nominatief toegekende subsidies vast te stellen, die werd opge-
steld overeenkomstig artikelen 43 en 57 van het gemeentedecreet en deel uitmaakt van de 
beleidsnota van het budget 2016. Voor overheidsopdrachten en daden van beschikking werd 
geen nominatieve lijst opgesteld waardoor het college bevoegd wordt voor de vaststelling van 
de voorwaarden en de bepaling van de wijze van gunnen. De gemeenteraad heeft op 
26 november 2015 en 21 december 2016 de verrichtingen die al dan niet beschouwd worden 
als zijnde van dagelijks bestuur en derhalve wel of niet gedelegeerd worden aan het college 
van burgemeester en schepenen vastgesteld. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: aanpassing nr. 10: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
aanpassing nr. 10 van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren, conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Organisatiestructuur: gemeenschappelijk organogram stad - OCMW: principe en goedkeurings-
traject 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijzigingen aan het organogram principieel goed te keuren en ter onderhandeling voor te 
leggen aan de syndicale organisaties op het eerstvolgende bijzonder overlegcomité (11 juni 
2018), met het oog op agendering in de gemeenteraads- en OCMW-raadszitting van augustus 
2018. 
 
Artikel 2 
aan het gemeenschappelijk managementteam opdracht te geven om tegen eind 2019 een 
ontwerp van organogram voor te bereiden met een geïntegreerde afdeling financiën. 
 
Artikel 3 
in augustus 2018 aan de gemeenteraad voor te stellen dat het managementteam voor stad en 
OCMW vanaf 1 januari 2019 zal bestaan uit volgende functies: 
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 de directeurs en adjunct-directeurs; 
 de clustermanagers; 
 de afdelingshoofden personeel en ICT; 
 twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor 
ondersteuning managementteam en strategische planning; 
met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen. 

 
 
 
Jaarverslag 2017: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het jaarverslag 2017, in zijn geheel + opgesplitst per burgemeester/ 
schepen. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Erkend Regionaal Samen-
werkingsverband Oost-Vlaanderen vzw: algemene vergadering: verlenen volmacht 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de heer Carl Hanssens, effectief vertegenwoordiger van de stad 
Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost- 
Vlaanderen vzw, niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering van vermelde vereniging 
en een blanco volmacht te verlenen om te stemmen over de op de agenda vermelde punten. 
 
 
 
Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: locatie verkiezingsborden en 
afsprakennota: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de locaties waar de verkiezingsborden kunnen worden geplaatst, in 
aanloop naar de verkiezingen op 14 oktober 2018: 
- Sint-Niklaas: 
- Voskenslaan; 
- Don Boscokerk; 
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- Hoek Moerlandstraat/Parklaan; 
- Hoek Hofstraat/Spoorweglaan; 
- Hoek Tereken/Koningin Astridlaan; 
- Sint-Jansplein; 
- Kuildamstraat; 
- Hoek Slachthuisstraat/Noordlaan; 
- Belsele: sporthal De Klavers; 
- Nieuwkerken: Ten Bos; 
- Sinaai: Dries; 
- Puivelde: ter hoogte van hoek Eikenlaan/Marktstraat. 
 
Artikel 2 
de afsprakennota goed te keuren en in een overleg voor te leggen aan alle politieke partijen die 
een kandidatenlijst hebben ingediend voor de stad. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten vzw: algemene vergadering: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de stad Sint-Niklaas niet vertegenwoordigd zal zijn op de 
algemene vergadering van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw en dat geen 
blanco volmacht kan worden verleend om te stemmen over de op de agenda vermelde punten. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening cvba: algemene vergadering: verlenen volmacht 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de heer Gaspard Van Peteghem en de heer Ali Alci, 
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de 
algemene vergadering van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, niet aanwezig 
kunnen zijn op de algemene vergadering van vermelde vereniging op 8 juni 2018 en een blanco 
volmacht te verlenen om te stemmen over de op de agenda vermelde punten. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 mei 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 25 mei 2018. 
 
 
 
Werken: minder-hindersteenslag in nieuw materiaal omwille van asbestproblematiek: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met voorstel 3: beide lagen steenslag uitvoeren in recuperatiematerialen. 
Daarbij standaard proeven uitvoeren om de aanwezigheid van asbest na te gaan. Indien asbest 
aanwezig is (tussen 0 en 100 mg/kg), een dunne laag extra steenslag aanleggen. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: heraanleg August De Boeckstraat en Noordlaan: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de heraanleg van de voetpaden in de August de Boeckstraat en de Noordlaan te laten uitvoeren 
door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas, via het raamcontract 
aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen en hiervoor 
de kredieten vast te leggen, zijnde 32.000 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 mei 2018, opgesteld 
door de ontwerper, Technum-Tractebel Gent, Kortrijksesteenweg 1144-A te 9051 Sint-Denijs-
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Westrem. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Veolia nv, 
Fernand Demetskaai 52 te 1070 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
396.959,10 EUR, excl. btw (83.361,41 EUR, btw verlegd). 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 (actie/raming 
2018141914/2018150441). 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor verbeteringswerken aan diverse wegels: diverse wegels: 
goedkeuring deelopdracht 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de deelopdracht 4: diverse wegels in het kader van de opdracht 'raamovereenkomst voor 
verbeteringswerken aan diverse wegels' te laten uitvoeren door de firma Green Road nv, 
Brugstraat 16c te 9260 Wichelen, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 45.430,48 EUR, btw 
verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: timing nutswerken ter voorbereiding van rioproject Schoolstraat-Tereken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de timing van de nutswerken ter voorbereiding van het rioproject 
Schoolstraat-Tereken. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: leveren op afroep van broodjes, koude schotels, en dergelijke: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het verslag van nazicht van de offertes voor het leveren op afroep van broodjes, koude schotels 
en dergelijke goed te keuren. 
 
Artikel 2 
dat het verslag van nazicht van de offertes integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
 
Artikel 3 
perceel 1 te gunnen aan Den Azalee vzw, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de 
bedragen vermeld op de bijgevoegde prijslijst inclusief kortingspercentage van 6 % enkel op de 
koude schotels. 
 
Artikel 4 
perceel 2 te gunnen aan de firma Winny's bvba, Houtbriel 5 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de 
bedragen vermeld op de bijgevoegde prijslijst inclusief kortingspercentage van 5 %. 
 
Artikel 5 
dat deze opdracht ingaat op 1 juli 2018 en zal lopen tot en met 30 juni 2021. 
 
 
Leveringen: stedelijke basisscholen: aankopen schoolboeken schooljaar 2018-2019: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, het leveren van schoolboeken voor de 
stedelijke basisscholen Gavertje Vier Belsele en De Droomballon Nieuwkerken tijdens het 
schooljaar 2018-2019 te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte: 
* Perceel 1 (handboeken en dergelijke voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier) aan de firma 
't Oneindige Verhaal bvba, Stationsstraat 68 te 9100 Sint-Niklaas, als volgt: 

15 % korting op handboeken; 
9 % korting op werkboeken; 
20 % korting op woordenboeken; 
5 % korting op agenda’s en didactisch materiaal; 

Dit resulteert in een bestelbedrag van 39.814,36 EUR + 2.388,86 EUR (6 % btw) = 
42.203,22 EUR. 
* Perceel 2 (handboeken en dergelijke voor de stedelijke basisschool De Droomballon) aan de 
firma 't Oneindige Verhaal bvba, Stationsstraat 68 te 9100 Sint-Niklaas, als volgt: 

15 % korting op handboeken; 
9 % korting op werkboeken; 
20 % korting op woordenboeken; 
5 % korting op agenda’s en didactisch materiaal. 

Dit resulteert in een bestelbedrag van 37.832,67 EUR + 2.269,96 EUR (6 % btw) = 
40.102,63 EUR. 
Het gunningsbedrag bedraagt 77.647,03 EUR + 4.658,82 EUR (6 % btw) = 82.305,85 EUR. 
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Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor schoonmaak van stadsgebouwen: 
afsluiten raamcontract: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, het afsluiten van een raamovereenkomst voor 
het aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken van stadsgebouwen voor een 
periode van maximum 4 jaar, meer bepaald: perceel 1 (de Vrije Ateliers, het Huis van het Kind, 
het stedelijke gedeelte van de sportvelden van Nieuwkerken en de turnhal van De Witte Molen) 
te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte, zijnde Manus Antwerpen vzw, 
Mechelsesteenweg 128 - 136 te 2018 Antwerpen, als volgt: 

het schoonmaken van de Vrije Ateliers tegen een bedrag van 17 EUR + 3,57 EUR (21 % btw) = 
20,57 EUR per uur. 
Het aantal voorziene aantal schoonmaakuren op jaarbasis is 3.049,50, dit resulteert in een 
bedrag van 51.841,50 EUR + 10.886,71 EUR (21 % btw) = 67.728,21 EUR op 
jaarbasis; 

het schoonmaken van het Huis van het Kind tegen een bedrag van 17 EUR + 3,57 EUR (21 % 
btw) = 20,57 EUR per uur. 
Het aantal voorziene aantal schoonmaakuren op jaarbasis is 1.768, dit resulteert in een bedrag 
van 30.056 EUR + 6.311,76 EUR (21 % btw) = 36.367,76 EUR op jaarbasis; 

het schoonmaken van het stedelijke gedeelte van de sportvelden van Nieuwkerken tegen een 
bedrag van 17 EUR + 3,57 EUR (21 % btw) = 20,57 EUR per uur. 
Het aantal voorziene aantal schoonmaakuren op jaarbasis is 592, dit resulteert in een bedrag 
van 10.064 EUR + 2.113,44 EUR (21 % btw) = 12.177,44 EUR op jaarbasis; 

het schoonmaken van de turnhal van De Witte Molen tegen een bedrag van 17 EUR + 
3,57 EUR (21 % btw) = 20,57 EUR per uur. 
Het aantal voorziene aantal schoonmaakuren op jaarbasis is 390, dit resulteert in een bedrag 
van 6.630 EUR + 1.392,3 EUR (21 % btw) = 8.022,3 EUR op jaarbasis. 
Dit resulteert in een totaalbedrag van 98.573,50 EUR + 20.700,45 EUR (21 % btw) = 
119.273,95 EUR op jaarbasis. 
Het gunningsbedrag bedraagt 394.294 EUR + 82.801,74 EUR (21 % btw) = 477.095,74 EUR over 
een periode van 4 jaar. 
 
Artikel 2 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, af te zien van de gunning van perceel 2 (’t Bau-
huis). 
 
Artikel 3 
akte te nemen van de toepasselijke standstill van 15 kalenderdagen. 
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Werken: kinderdagverblijf Driekoningen: interne verbouwing, uitbreiding met berging en 
vernieuwen buitenschrijnwerk: plaatsen nieuwe EPDM-toplaag buitenspeelvloer: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het plaatsen van een nieuwe EPDM-toplaag voor de buitenspeelvloer van kinderdagverblijf 
Driekoningen te gunnen aan de firma GCC Sport Surfaces, De Overmaat 76 te 6831 AJ Arnhem, 
Nederland, voor het bedrag van 5.405 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Wedstrijdreglement stadsprijs: aanpassing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het aangepaste wedstrijdreglement voor de stadsprijs. 
 
 
 
EFRO Baanwinkels N70: engagementsverklaring en actieplannen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de engagementsverklaring en de actieplannen opgemaakt door de 
provincie. 
 
Artikel 2 
een delegatie af te vaardigen voor de eindconferentie op 11 juni 2018 in Antwerpen, in functie 
van het ondertekenen van de engagementsverklaring. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de ontwikkelingsperspectieven voor de clusterzones en no-go zones. 
 
Artikel 4 
akkoord te gaan met de ontwikkelingsperspectieven voor de winkelarme zones, op voorwaarde 
dat in het verdere traject van de studie rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde 
conclusie inzake winkelarme zones (collegebeslissing van 16 april 2018 en overleg met de 
provincie op 7 mei 2018). 
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Startnota rup AZ Nikolaas: organisatie participatiemoment 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen gezamenlijke toelichting te geven tijdens het participatiemoment over de startnota rup 
AZ Nikolaas van 16 juni 2018. 
 
 
 
Aanbieden eco-boxen voor jeugdbeweging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het aanbieden van een gratis eco-box aan jeugdbewegingen met een 
werking op het grondgebied van Sint-Niklaas. De eco-box bevat een aantal milieuvriendelijke 
producten die kunnen gebruikt worden op kamp. De maximale kostprijs bedraagt 2.500 EUR 
(incl. btw). 
 
 
 
Aanpassing uurroosters gemeenschapswachten/parktoezichters: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de procedure te starten tot aanpassing van het uurrooster van de huidige parktoezichters naar 
het nieuwe uurrooster gemeenschapswacht-parktoezichter en zo stelselmatig de uurroosters 
van alle medewerkers van het team aan te passen. 
Het college vraagt voor dit zomerseizoen (dus met start uiterlijk 1 juli) een proefproject uit te 
werken waarbij er flexibel toezicht (bij goed weer tot zonsondergang) wordt voorzien door 
gemeenschapswachten, wijk-werking, jobstudenten ... aan de Witte Molen, in het stadspark en 
in de Beenaertwijk. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het voorzien van een tijdslot op de openbare toiletten en de poort 24 uur 
op 24 open te laten. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met afspraken vooropgesteld met de dienst beheer openbaar domein en 
hiervoor een oproep binnen deze dienst te organiseren. 
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Omgevingsvergunning: Frituur Conny & Franky bvba: Plezantstraat: weerleggen bezwaar en 
verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Frituur Conny & Franky bvba, Plezantstraat 325 te 
9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van de frituur en melding voor de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit, Plezantstraat 325 te 9100 Sint-Niklaas, sectie A nrs. 847 z,k², 
op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Stad van de Sint: samenwerking VTM: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met samenwerking met VTM, Medialaan 38, 1800 Vilvoorde, in het kader van 
Stad van de Sint en hiervoor een bedrag van 60.500 EUR (inclusief btw) te voorzien. 
 
 
 
Samenwerking met Special Art Foundation voor het organiseren van het Special Art Festival 
2020: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het principe om als partner op te treden bij het door Special Art 
Foundation vzw georganiseerde Special Art Festival 2020. Dit partnerschap houdt in: 
-  het gebruik van het stadslogo en het publiceren in de stedelijke media; 
- het akkoord voor een samenwerking met de stedelijke cultuurpartners als volwaardige 

partners. 
 
Artikel 2 
volgende ondersteuning te verlenen voor het realiseren van het SAF 2020: 
-  Het gratis ter beschikking stellen van het museumtheater gedurende 10 dagen in oktober 

2020 en technische ondersteuning door het personeel van het cultuurcentrum voor de 
voorstellingen tijdens die 10 dagen gepland in het museumtheater. Deze 10 dagen zullen in 
overleg met het cultuurcentrum ingepland worden en dit volgens beschikbaarheid. 

-  Gebruik kunnen maken van de foyer-museumtheater (onder voorbehoud van de eventuele 
toekenning van concessie). 
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-  Het gratis ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte Zwijgershoek gedurende de 
periode van 2 oktober 2020 tot en met 8 november 2020. 

-  Ondersteuning door het personeel voor de opbouw van de tentoonstelling in overleg met het 
museum. 

-  Het gratis ter beschikking stellen van de Piet Elshoutzaal tijdens 28 september en 31 oktober 
2020 in samenspraak met het museum en volgens beschikbaarheid. 

-  Gebruik van andere aan het museum verbonden ruimtes en dit in afspraak met het museum 
en volgens beschikbaarheid. 

 
Artikel 3 
volgende ondersteuning te verlenen voorafgaand aan het Special Art Festival 2020 voor de 
programmatie van Special Art Foundation vzw: 
-  Beperkt gebruik van stedelijke culturele ruimtes met technische ondersteuning en dit in 

afspraak met de diensten en volgens beschikbaarheid. 
 
Artikel 4 
de beschikking toe te staan over één van de stadsdagen in De Casino in 2019 en in 2020. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: benoemen academielokaal op VTS-site: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de theaterzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de VTS-site te 
herdopen tot 'Anton van Wilderodezaal' en hieraan via een persbericht de nodige ruchtbaarheid 
te geven. 
 
 
 
Voorstel wijziging statuten Den Azalee vzw en Epa vzw: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het voorstel van wijziging van de statuten van Den Azalee vzw en Epa vzw 
waarbij beide vzw's worden omgevormd naar een vzw waar de gemeente aan participeert. 
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Aanwending van de subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van de vluchtelingen-
problematiek - stand van zaken en voorstel tot wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijzigingen aan het vluchtelingenbudget goed te keuren, volgens tabel in bijlage. 
 
Artikel 2 
de projectaanvraag Arts & Bar truck van Spektrum/OJC Kompas vzw, goed te keuren en 
11.850 EUR betaalbaar te stellen aan OJC Kompas vzw, Parkstraat 12-14, 9100 Sint-Niklaas, 
rekeningnummer BE86 0011 9699 4750. 
 
Artikel 3 
de projectaanvraag 'Zet je EF-bril op' van Odisee Hogeschool (Campus Waas) goed te keuren en 
10.000 EUR, betaalbaar te stellen aan Odisee Hogeschool, Warmoesberg 26, 1000 Brussel, 
rekeningnummer BE21 4400 3438 9303. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16:05 uur 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
stadssecretaris burgemeester 
 


