
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
11 juni 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Buysrogge, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; de heer Wout De 
Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de 
heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Christel Geerts, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen; mevrouw Marijke 
Henne, schepen 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Groen Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Groen Sint-Niklaas om op de donderdagse markt van 14 juni 
2018, in het kader van een actie ter promotie van een inclusieve stad, flyers en snoep uit te 
delen, op voorwaarde dat het advies van de marktleider wordt nageleefd en eventueel wegge-
gooid publiciteitsmateriaal achteraf wordt opgeruimd. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 731 tot en met 758 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 801 tot en met 830 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: -. 
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Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Uitbreiding Data Value Pack Proximus: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het maandelijks datavolume bij Proximus uit te breiden van 250 GB naar 400 GB voor een 
bedrag van 4.510 EUR per maand. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 4 juni 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 
4 juni 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Organisatie begeleide wandelingen naar aanleiding van 100 jaar einde Grote Oorlog: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van vier geleide wandelingen in het kader van de herden-
king van 100 jaar einde van De Groote Oorlog. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de organisatie van vijf thematische, verschillende rondleidingen naar 
aanleiding van de herdenking van 100 jaar einde van De Groote Oorlog op zondagen 7 en 
14 oktober 2018 om 14 uur, zondag 4 november 2018 om 14 uur en zondag 11 november 2018 
om 10 uur en 14 uur. De wandelingen staan open voor maximaal 25 personen. Vooraf reser-
veren is verplicht en de deelname is gratis. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de financiering van de vergoeding van de stadsgidsen (5 gidsbeurten x 
60 EUR/gids = 300 EUR) uit het voorziene krediet van toerisme. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 15 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 15 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 57.004,95 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.082.983,62 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'Rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 
130.386,29 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 van De Vos Petrus en Zoon bvba, Pollarebaan 7 
te 9400 Ninove, voor de opdracht 'Herstellen leien daken diverse gebouwen' voor een bedrag 
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van 35.510,15 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 87.316,51 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 
2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' voor een bedrag van 
32.388,73 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg verkeersdrempel Nieuwe Molenstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van een verkeersdrempel in de Nieuwe Molenstraat te laten uitvoeren door de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het raamcontract 
aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen. De kosten 
worden geraamd op 30.000 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg fietsoversteek met plateau Hooimanstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanleg van een fietsoversteek met plateau in de Hooimanstraat te laten uitvoeren door de 
firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het raam-
contract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen. 
De kosten worden geraamd op 25.000 EUR, btw verlegd. 
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Werken: uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en omgeving: goedkeuring 
vorderingsstaat 28 (groendonderhoud) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 28 (groenonderhoud) van Aclagro nv, Industrieweg 
74 te 9032 Wondelgem, voor de opdracht 'Uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, 
riolering en omgeving' voor een bedrag van 821,43 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een 
bedrag bereiken van 1.776.999,69 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 13 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 13 in het kader van de heraanleg van het knooppunt Driekoningen, samen 
met het bijhorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opge-
maakt door Agentschap Wegen en Verkeer, goed te keuren en het bedrag van 59.405,16 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 
8530 Harelbeke. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet bvba: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, Eandis, 
Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas, Proximus, Lange Nieuwstraat 106 te 2000 Antwerpen en 
Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, tot het uitvoeren van werken op het 
openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
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Werken: wegvergunningen en -concessies: Fluxys Belgium nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Fluxys Belgium nv, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, tot het uitvoeren 
van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: drukimpregnering plankenvloer team feestelijkheden: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitbreiden van de opdracht betreffende het leveren van een nieuwe plankenvloer voor het 
team feestelijkheden met drukimpregnatie van de latten te gunnen aan de betrokken firma, 
zijnde Verhofstede Hout bvba, Veldstraat 365, 9140 Temse, BE 0420 253 389, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.080 EUR + 226,80 EUR (21 % btw) = 1.306,80 EUR 
(0,45 EUR (exclusief btw) per lat). 
 
 
 
Ruimen van onbevaarbare waterlopen: analyses van de waterbodem en aankoop trekkings-
rechten provinciaal milieucontract 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor het ruimen van een aantal waterlopen in de winter 2018-2019 analyses van de water-
bodem te laten uitvoeren en deze opdracht toe te vertrouwen aan het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent, voor een bedrag van 13.068,28 EUR (vrijge-
steld van btw). 
 
Artikel 2 
9 bijkomende trekkingsrechten aan te kopen van de provincie Oost-Vlaanderen, voor een 
totaalbedrag van 13.500 EUR, in het kader van het milieucontract, voor de uitvoering van de 
monsterneming en analyses van 36 mengstalen, met het oog op het ruimen van onbevaarbare 
waterlopen. 
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Verslag gecoro 29 maart 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening van 29 maart 2018 en opdracht te geven het verslag te versturen naar de 
gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Woonbeleidsplan: kennisneming aanpassingen draftversie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het woonbeleidsplan met aanduiding van de wijzigingen en aanpassingen 
ten opzichte van de draftversie. 
 
 
 
Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: veldtoertocht: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Vestjes en Molekenskermis vzw tot het afpijlen van een recreatieve 
veldtoertocht op zaterdag 15 september 2018. 
De rit gaat op het grondgebied van de stad door volgende straten: 
Eekhoekstraat, vroegere spoorwegbedding tussen E17 en Bergstraat, Populierenwijk, 
Pastorijwegel, Waterschootstraat en Arkestraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 13 september 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 17 september 2018 gebeuren, 

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

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

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

-  tijdens deze doortocht moeten de deelnemers zich houden aan het verkeersreglement; 
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-  er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op de Grote Markt, het Stationsplein, de 
Stationsstraat, de Ankerstraat, de Nieuwstraat, de Parkstraat, de Kokkelbeekstraat, het 
Hendrik Heymanplein en de Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende weg-
beheerder. 
 
 
 
Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: RIP Presidenten-
treffen 2018: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Tigris Pantera vzw, Koekoeklaan 15 te 2930 Brasschaat, tot het 
afpijlen van het motortreffen op 25 en 26 augustus 2018. 
De rit gaat op het grondgebied van de stad door volgende straten: 
Schuilhoek, Drielindenstraat, Gyselstraat, Peperstraat, Godsschalkstraat, Vrouweneekhoekstraat, 
Sparrenhofstraat, Sint-Gillisbaan, Bekelstraat, Weynstraat, Mispelstraat, Hoge Bokstraat, Tereken 
en Dendermondse Steenweg. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 23 augustus 2018; 
-  het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 27 augustus 2018 gebeuren, zoniet 

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

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

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

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

Stationsstraat, de Ankerstraat, de Nieuwstraat, de Parkstraat, de Kokkelbeekstraat, het 
Hendrik Heymanplein en de Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbe-
heerder. 
 
 
 
Asbeststortplaats Scheerders Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken nv: vraag tot opheffen 
vergunning: beroepsprocedure: advies aan de minister 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in het kader van de beroepsprocedure tot het opheffen van de milieuvergunning d.d. 26 januari 
2006, verleend aan Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, voor de exploitatie van 
een stortplaats voor inerte afvalstoffen, gelegen aan Langhalsbeekstraat zn, 9100 Sint-Niklaas, 
ongunstig advies te verlenen. 
 
Artikel 2 
de exploitant er op te wijzen dat voor het verder opvullen van de groeve met niet-
verontreinigde bodem een omgevingsvergunning vereist is, meer bepaald voor rubriek 60.2 van 
bijlage I van Vlarem II (geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en 
andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers, met een capaciteit van meer dan 
10.000 m³). 
 
 
 
Beslissingen in beroep: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende beslissingen in beroep: 
1.  de intrekking van het beroep dat Bouw Francis Bostoen nv instelde tegen het weigerings-

besluit voor het verkavelen van een grond in 3 loten, Kallohoekstraat te Sint-Niklaas, sectie 
B nrs. 1084, 1085; 

2. het besluit van de deputatie houdende het niet inwilligen van het beroep dat Brouwerij 
De Hoop nv instelde tegen het weigeringsbesluit tot het bouwen van 20 garageboxen, 
Watermolenstraat 104 te Belsele, sectie B nr. 1045 m. 

 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 

 De Beelde Jochen, Passtraat 311, 9100 Sint-Niklaas, voor een bronbemaling die technisch 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een opgepompt debiet 
van 192 m³/dag en 1.344 m³/jaar (rubriek 53.2.2.a.). 

 Algemene Bouwondernemingen Marcel Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12, 9292 Berlare, 
voor een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
bouwkundige werken met een opgepompt debiet van 1.500 m³/dag en 30.000 m³/jaar 
(rubriek 53.2.2.b.1.) 
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 Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 9120 Beveren, voor een bronbemaling die technisch nood-
zakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een opgepompt debiet van 
240 m²/dag en 10.000 m³/jaar (rubriek 53.2.2.a.). 

 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning 
Regentiestraat 69, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Regentiestraat 69, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning 
Heimolenstraat 10, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Heimolenstraat 10, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Verslag beheerscommissie bibliotheek van 5 februari 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurd verslag van de vergadering van de beheerscommissie van 
de stedelijke openbare bibliotheek van 5 februari 2018. 
 
 
 
Chiro Wij Sinaai: Autumn Break: 13 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van Autumn Break door Chiro Wij Sinaai, p/a Baverikstraat 26, 9250 
Waasmunster, op zaterdag 13 oktober 2018 in OC Troelant, Vleeshouwersstraat 4C, 9112 Sinaai, 
toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Zakstraatcomité: barbecue: 31 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een buurtfeest door Zakstraatcomité, p/a Zakstraat 51, 9112 Sinaai op 
vrijdag 31 augustus 2018 in de Parochiezaal te Sinaai: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Stanislaw Maczekpark: barbecue: 23 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue door Buurtcomité Stanislaw Maczekpark, 
p/a Stanislaw Maczekpark 30, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 23 juni 2018 op het plein in het 
Stanislaw Maczekpark en hiervoor: 
- een subsidie buurgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Kerkstraat Belsele: garageverkoop: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een garageverkoop door Buurtcomité Kerkstraat 
Belsele, p/a Kerkstraat 58, 9111 Belsele, op zaterdag 8 september 2018 op de oprit of in de 
garage van bewoners van de Kerkstraat op voorwaarde dat het advies van team belastingen 
wordt nageleefd, en voor deze activiteit een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te 
kennen. 
 
 
 
Subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint-Niklaas: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinde-
ren en jongeren een subsidie voor kadervorming, voor een totaalbedrag van 1.582,20 EUR, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst die als 
bijlage gehecht wordt aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Buurtcomité Kerkstraat Belsele: buurtfeest: 9 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een buurtfeest door Buurtcomité Kerkstraat Belsele, p/a Kerkstraat 58, 
9111 Belsele, een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Scouts Don Bosco: DOBO barbecue: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van DOBO barbecue door Scouts Don Bosco, p/a Vrouweneekhoekstraat 95, 
9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 8 september 2018 op het terrein achter het scoutslokaal van 
Scouts Don Bosco, Tulpenlaan 16b, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Vesta vzw: Opening Hadewych II: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de opening van Hadewych 2 door Vesta vzw, p/a Patershoek 4, 9111 Belsele op zaterdag 
8 september 2018 in de Hadewychstraat 33, 9111 Belsele, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Freestyle BMX Belgium vzw: Freestyle BMX Beker van België: 29 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Freestyle BMX Beker van België door Freestyle BMX 
Belgium vzw, p/a Lentewijk 24, 8510 Kooigem, op zondag 29 juli 2018 in het skatepark aan de 
Witte Molen, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
KLJ Sint-Niklaas: feestweekend: van 5 tot 7 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het feestweekend van KLJ Sint-Niklaas, p/a Ruisstraat 170, 9140 Temse, 
van vrijdag 5 tot zondag 7 oktober 2018 op de weide van Van Kerckhove Hendrik in de 
Kiemerstraat te Sint-Niklaas toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min i.p.v. 

100 dB(A)LAeq 60min tussen 21 uur en 3 uur i.p.v. tot 3.45 uur zoals oorspronkelijk werd 
aangevraagd, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Bijzondere prijs voor eindejaarsstudenten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ook dit jaar aan de meest verdienstelijke eindejaarsstudenten van de diverse afdelingen uit het 
secundair onderwijs van de Sint-Niklase scholen een boekenbon/filmtickets te schenken als 
"Prijs van de stad Sint-Niklaas". 
 
Artikel 2 
aan de 2 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs 4 filmtickets te schenken. 
De meest verdienstelijke leerlingen (per afdeling) van de overige scholen, alsook van de 
3 scholen deeltijds onderwijs, ontvangen elk een boekenbon ter waarde van 25 EUR. 
De totale kostprijs hiervoor bedraagt: 
- 26 boekenbons aan 25 EUR/stuk = 650 EUR; 
- 8 filmtickets aan 7 EUR/stuk = 56 EUR. 
Totaal: 706 EUR. 
 
 
 
Concertzaal De Casino vzw: Great Gigs In The Park: 29 juni tot 1 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Great Gigs In The Park’ door Concertzaal De Casino vzw, p/a 
Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, van vrijdag 29 juni tot zondag 1 juli 2018 in de 
concertzaal, het café en het park: 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15 min i.p.v. 100 dB(A)LAeq,60min, zoals oorspronkelijk werd aangevraagd; 
-  parkeerbod te voorzien in de fietsenstalling in de Stationsstraat ter hoogte van Concertzaal 

De Casino vzw, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
Fietspromo vzw: Na-Tourcriterium: 1 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het Na-Tourcriterium door Fietspromo vzw, p/a Abdijstraat 5, 3271 
Averbode, op woensdag 1 augustus 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen voor: 
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- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Speelschaar Ossaart: Midzomerfeest: 30 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor 'Midzomerfeest' op 30 juni 2018 in Bekelstraat 128, 9100 Sint-Niklaas, toelating te ver-
lenen aan Speelschaar Ossaart, Kapelstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, voor het inrichten van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en het inrichten van een eetgelegenheid (barbe-
cue), op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Zonnefeesten: 28 en 29 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Zonnefeesten op zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018 
op Hof Van Belsele en hiervoor toelating te verlenen voor: 
-  een parkeerverbod in Hof Van Belsele, plein naast de kerk van zaterdag 28 juli 2018 om 

13 uur tot zondag 29 juli 2018 om 21 uur; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid buiten (buffet), op voorwaarde dat alle adviezen 

worden nageleefd. 
 
Artikel 2 
geen subsidie buurtgerichte actie te verlenen, aangezien de Zonnefeesten een toelage als 
erkende wijkkermis ontvangen. 
 
 
 
Viering nationale feestdag op zaterdag 21 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgend programma van de nationale feestdag (zaterdag 21 juli 2018) goed te keuren: 
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 om 9.30 uur: beiaardconcert door de heer Jos D'Hollander, stadsbeiaardier, met 
muziekuitvoeringen op Thebaanse trompetten; 

 om 10 uur: Te Deum in de hoofdkerk. Alle patriottische verenigingen verzamelen met hun 
vaandels om 9.50 uur rechtstreeks aan de kerk. Genodigden die het Te Deum niet bijwonen, 
maar nadien aansluiten bij de optocht, verzamelen in het stadhuis; 

 na het Te Deum: 
-  optocht via de Stationsstraat en de Regentiestraat naar het gedenkteken van majoor 

Rolliers en de strijders van 1830, waar een bloemenhulde zal plaatsvinden; 
-  de optocht gaat dan langs de Zamanstraat naar het heldenmonument op de Houtbriel, 

waar eveneens een bloemenhulde zal plaatsvinden; 
-  de optocht komt vervolgens naar de Grote Markt, waar in het stadhuis een receptie wordt 

aangeboden. 
 
Artikel 2 
aan de inwoners van de straten waar de optocht passeert in een rondschrijven te vragen hun 
huizen op die dag te bevlaggen. 
 
Artikel 3 
de kosten van deze plechtigheid te dragen, nl. 

kronen en gerbe: 330 EUR; 
harmonie: 425 EUR; 
Thebaanse trompetten: 150 EUR; 
kerkdienst: 75 EUR; 
affiches: 330 EUR; 
fotograaf: 150 EUR; 
tussenkomst consumpties harmonie: +/- 200 EUR. 

 
 
 
Groene Kring Sint-Niklaas/Beveren: behendigheidswedstrijd: 22 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de behendigheidswedstrijd op 22 juli 2018 op een weide in de Mulderstraat 9, 9100 
Nieuwkerken, toelating te verlenen aan Groene Kring Sint-Niklaas/Beveren, Portugezenstraat 
17, 9150 Kruibeke, voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en 
het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen 
wordt nageleefd. 
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Kermissen: programma's van en verdeling toelagen 2018 voor kermisactiviteiten van Belsele, 
Sinaai en Sint-Niklaas en erkende wijkkermissen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de kermissen van Belsele, Sint-Niklaas en 
Sinaai en de erkende wijkkermissen te subsidiëren zoals vermeld in de detaillijst, die als bijlage 
aan de notulen van deze zitting wordt gehecht. Voor de kermis van Belsele bedraagt het 
totaalbedrag 11.207 EUR, voor Sint-Niklaas 4.021 EUR en voor Sinaai 7.088 EUR. 
 
 
 
Boem Patat bvba: Recht voor de raap: 14 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het evenement 'Recht voor de raap' op zaterdag 14 juli 
2018 van 15 tot 2 uur op het Sint-Nicolaasplein te Sint-Niklaas door Boem Patat bvba, p/a 
Houtbriel 25, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau tot 95 dBA LAeq15’in plaats van de 

gevraagde 100 dB(A)LAeq,60min; 
-  een parkeerverbod en een verbod van doorrij in Apostelstraat (grenzend aan Sint-

Nicolaasplein) op zaterdag 14 juli 2018 van 10 tot 2 uur; 
-  het gebruik van openbaar domein: Sint-Nicolaasplein; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid buiten met 3 braderijkramen op elektriciteit, 
op voorwaarde dat de adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Verslag raad van bestuur van de sportraad van 7 mei 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 7 mei 
2018 en opdracht te geven dit verslag te versturen naar de gemeenteraadsleden. 
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Overzicht van de zomeractiviteiten voor bewoners: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verschillende zomeractiviteiten voor de bewoners van de stad die door 
de dienst diversiteit, samenleving en preventie worden georganiseerd. 
 
 
 
Hartveilige stad: betaling onderhoudscontract AED Forum Da Vinci: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tegemoet te komen aan de vraag van Heartstarter vzw: om gedurende 8 jaar. Jaarlijks 155 EUR + 
6 % btw = 164,30 EUR, te betalen om het full omnium onderhoudscontract inclusief verzekering 
tegen diefstal en vandalisme te financieren voor het AED-toestel aan Forum De Vinci, Parklaan 
89 te 9100 Sint-Niklaas. 
Dit komt op een totaalbedrag van 1.314,40 EUR. (Van het budget van dienst beheer gebouwen, 
team techniek gebouwen.) 
 
 
 
Leveringen: stemmen in de gemeenteraadzaal 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de offertes van de beide leveranciers en van de prijsvergelijking. 
 
 
 
Werkwijze aangaande het afsluiten van huwelijken in Sint-Niklaas en deelgemeenten: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorgelegde werkwijze inzake het afsluiten van huwelijken goed te keuren. 
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Diensten: stedelijke basisscholen: aanstellen dienstverlener voor autocarvervoer voor 
daguitstappen (eerste trimester) en wekelijks zwemvervoer voor De Droomballon Nieuwkerken 
en Gavertje Vier Belsele: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanstellen van een dienstverlener voor het verzorgen van autocarvervoer voor de dag- en 
toneeluitstappen van het eerste trimester en het zwemvervoer van de stedelijke basisscholen 
De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele, gedurende het schooljaar 2018-2019 te 
gunnen tegen de inschrijvingsbedragen vermeld in het verslag van nazicht van de offertes, als 
volgt: 

 perceel 1 (zwemvervoer tijdens het schooljaar 2018-2019 voor de stedelijke basisschool 
De Droomballon) aan de firma Autocars Scheldeboorden nv, Eurolaan 1 te 9140 Temse, 
tegen een totaalbedrag van 12.780 EUR + 766,80 EUR (6 % btw) = 13.546,80 EUR; 

 perceel 2 (vervoer tijdens diverse daguitstappen in de 1ste trimester van het schooljaar 
2018-2019 voor de stedelijke basisschool De Droomballon) aan de firma Autocars 
Scheldeboorden nv, Eurolaan 1 te 9140 Temse, tegen een totaalbedrag van 3.546 EUR EUR + 
212,76 EUR (6 % btw) = 3.758,76 EUR; 

 perceel 3 (zwemvervoer tijdens het schooljaar 2018-2019 voor de stedelijke basisschool 
Gavertje Vier) aan de firma 't Soete Waeslant bvba, Botermelkstraat 2 te 9100 Sint-Niklaas, 
tegen een bedrag van 12.215 EUR + 732,90 EUR (6 % btw) = 12.947,90 EUR; 

 perceel 4 (vervoer tijdens diverse daguitstappen in de 1ste trimester van het schooljaar 
2018-2019 voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier) aan de firma Bus & Co, 
Kasteleinsstraat 4 te 9150 Kruibeke, tegen een bedrag van 1.325 EUR + 79,50 EUR (6 % btw) 
= 1.404,50 EUR. 

Het gunningsbedrag bedraagt 29.866 EUR + 1.791,96 EUR (6 % btw) = 31.657,96 EUR. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat de stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en de 
stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele zelf instaan voor het meedelen van de exacte data 
die nu nog niet meegedeeld zijn aan de desbetreffende firma, zodra ze gekend zijn. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: leveren en plaatsen inbraakalarmen op 3 locaties, inclusief 
5 jaar onderhoud: budgetwijziging, vaststelling en gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het nodige budget te voorzien voor het leveren en plaatsen van inbraakalarmen op 3 locaties, 
inclusief 5 jaar onderhoud. 
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Artikel 2 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
en de indicatieve raming (20.661,15 EUR + 4.338,85 EUR (21 % btw) = 25.000 EUR) vast te 
stellen voor het leveren en plaatsen van inbraakalarmen op 3 locaties, inclusief 5 jaar 
onderhoud. 
 
Artikel 3 
gelet op het voorgaande, het leveren en plaatsen van inbraakalarmen op 3 locaties, inclusief 
5 jaar onderhoud te gunnen aan de firma MVH Security, Oostjachtpark 17 te 9100 Sint-Niklaas, 
als volgt: 

 het leveren en plaatsen van een inbraakalarm (type: NX-8) in sporthal Ter Beke tegen een 
bedrag van 6.897,69 EUR + 1.448,51 EUR (21 % btw) = 8.346,20 EUR; 

 het onderhoud van het inbraakalarm in sporthal Ter Beke tegen een bedrag van 135 EUR + 
28,35 EUR (21 % btw) = 163,35 EUR op jaarbasis; 

 het leveren en plaatsen van een inbraakalarm (type: NX-8) in sporthal De Mispelaer tegen 
een bedrag van 6.675,11 EUR + 1.401,77 EUR (21 % btw) = 8.076,88 EUR; 

 het onderhoud van het inbraakalarm in sporthal De Mispelaer tegen een bedrag van 120 EUR 
+ 25,20 EUR (21 % btw) = 145,20 EUR op jaarbasis; 

 het leveren en plaatsen van een inbraakalarm (type: NX-8) in Troelant tegen een bedrag van 
5.121,11 EUR + 1.075,43 EUR (21 % btw) = 6.196,54 EUR; 

 het onderhoud van het inbraakalarm in Troelant tegen een bedrag van 115 EUR + 24,15 EUR 
(21 % btw) = 139,15 EUR. 

Dit resulteert in een totaal gunningsbedrag van 20.543,91 EUR + 4.314,22 EUR (21 % btw) = 
24.858,13 EUR voor het leveren en plaatsen van inbraakalarmen op de 3 locaties, inclusief 
onderhoud gedurende 5 jaar. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: leveren van brandstoffen voor de stadsgarage: goedkeuring lastvoor-
waarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-008/OVA/brandstoffen/VW-RDW van 17 mei 2018 en de indicatieve 
raming (1.200.000 EUR (btw incl.)) voor de opdracht 'Leveren van brandstoffen voor de 
stadsgarage', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. 
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Werken: Hazewindstraat: aanpassen voetpad kruidenier: niet-goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanpassen van het voetpad aan de kruidenierswinkel op het einde van de Hazewindstraat 
niet goed te keuren. 
 
 
 
Werken: tunnels: overzicht en uit te voeren werken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om aanvullend op de studie voor de relighting van de Stationstunnel door de 
firma Schréder een inspectierapport te laten opmaken door een specialist om een zicht te 
krijgen op de nodige uit te voeren werken. 
 
 
 
Strategisch project 'Waasland in balans': akkoord met opname als kernpartner 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opname als kernpartner bij het strategisch project 'Waasland in balans'. 
 
 
 
Conceptstudie Groene Lob Baenslandwijk: kennisneming ontwerpatelier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat er op woensdagavond 4 juli 2018 van 19.30 uur tot 22 uur een 
ontwerpatelier plaatsheeft over de groene lob Baenslandwijk bij JoMi vzw, Driegaaienstraat 
160, 9100 Sint-Niklaas. 
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'Park4SUMP': goedkeuring EU proposal H2020 en bijkomende inzet personeel mobiliteit: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de goedkeuring op 23 januari 2018 van het EU-proposal 'Park4SUMP4' 
voor H2020-projectsubsidie ter waarde van 109.000 EUR. Het project, met Mobiel21 als trekker, 
beoogt duurzame mobiliteit in steden door innovatieve oplossingen voor het parkeermanage-
ment strategisch te integreren in de mobiliteitsplannen. Het project start officieel op 
1 september 2018 en loopt over een periode van 3,5 jaar. 
 
Artikel 2 
een bijkomend adviseur mobiliteit (niveau A) aan te stellen voor onbepaalde termijn voor de 
uitvoering en opvolging van het project 'Park4SUMP' en de uitwerking van het lokaal parkeer-
beleid. 
 
Artikel 3 
één parkeerwachter gedurende de looptijd niet in te vullen. 
 
 
 
Projectoproep Ecolife: Verenigd voor het klimaat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de deelname aan het project 'Verenigd voor het klimaat' met het oog op de 
realisatie van de klimaatdoelstellingen uit het klimaatactieplan. De kostprijs bedraagt 750 EUR. 
 
 
 
Bijeenkomst in kader van het Europees project Prosperity van 12 tot en met 15 juni 2018 in 
Hradec Kralové: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat schepen Hanssens de bijeenkomst in het kader van het Europees 
project Prosperity van 12 tot en met 15 juni 2018 in Hradec Kralové, Tsjechië, zal bijwonen. 
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Artikel 2 
er kennis van te nemen dat de kostprijs (vlucht en verblijf) geraamd wordt op 400,91 EUR. De 
stad ontvangt van het project hiervoor volledige subsidie. 
 
 
 
Aanvraag regenboogzebrapad: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een regenboogzebrapad te schilderen ter hoogte van de oversteekplaats Grote Markt-
Stationsstraat. 
 
 
 
Natuurvergunningsaanvraag Landmeetbureau De Troyer: scheuren van de grasmat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Landmeetbureau De Troyer, Lokerse Baan 11B , 9111 Belsele, vergunning te verlenen voor 
het scheuren van de grasmat, gelegen aan de Gouden Leeuwstraat/Bosstraat, 9111 Belsele (afd. 
9, sie A, perceelnummers 595 en 596) mits naleving van volgende voorwaarden: 

 het aanplanten gebeurt met inheemse bomen (zomereik, berk, tamme kastanje, zwarte els) 
en struiken (hazelaar, spork, meidoorn, lijsterbes, hulst) in dicht plantverband (maximaal 2 x 
2,5 m); 

 de zone van bebossing wordt afgerasterd zodanig dat er geen vraatschade kan ontstaan door 
paarden; 

 de aanplant (compenserende bebossing) gebeurt uiterlijk het eerste plantseizoen na het 
verlenen van de verkavelingsvergunning in Waasmunster; 

 afgestorven planten worden ingeboet. 
 
 
 
Stand van zaken gemeentelijke rup's: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stand van zaken van de gemeentelijke rup's. 
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Omgevingsvergunning: Proostim nv: Gasmeterstraat: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Proostim nv, Heistraat 8 te 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van een pand 
en wijzigen van bestemming van toonzaal naar fitnessruimte (reg.), Gasmeterstraat 83 a te 9100 
Sint-Niklaas, sectie A nr. 804 m³, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Verkaveling: Zakenkantoor Lesseliers: Zonnestraat: weerleggen bezwaar en verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een verkavelingsvergunning te verlenen aan Zakenkantoor Lesseliers, Grote Markt 14/15 te 
9120 Beveren, tot het verkavelen van een grond in 7 loten, Zonnestraat te Nieuwkerken, sectie 
B nr. 114, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
 
 
Principiële vraag: Mimafi nv: Heimolenstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld voor het verkavelen van een perceel aan de 
Heimolenstraat, 6de SINT-NIKLAAS 4 AFD/SINT-NIKLAAS, sectie D, nr(s) 0366E, en geen 
principieel akkoord te verlenen voor 5 loten. Er wordt wel een akkoord gegeven voor de twee 
loten aan straatzijde plus twee woningen of loten in tweede bouwlijn. 
 
 
 
Principiële vraag: Archiburo Van Royen: Breedstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door architect Kristoff De Wilde om een afwijking 
van het opgelegde profiel uit het bpa toe te staan, voor het perceel Breedstraat 94 te Sint-
Niklaas, sectie C, nr. 0096 P, en geen principieel akkoord te verlenen voor het voorgestelde 
profiel van 4 bouwlagen met plat dak. 
 
 
 
Optimalisatietraject team vergunnen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
dat de selectie tot invulling van het afdelingshoofd VGT wordt hernomen in het najaar van 
2018. 
 
Artikel 2 
op basis van de beoordeling van beide offertes het projectvoorstel 'optimaliseringtraject 
vergunnen' van Poolstok in samenwerking met KPMG goed te keuren. De opdracht ten bedrage 
van 49.948 EUR, incl. btw, wordt via het raamcontract van Poolstol toegewezen aan KPMG. 
 
Artikel 3 
principieel akkoord te gaan met de opstart van een ambtelijk-politieke werkgroep 
'Bouwprojecten', waarin bouw- en ontwikkelingsinitiatieven vóór aanvraag worden besproken 
aan de hand van de voorstellen (schetsen, plannen, nota's, simulaties …) van de bouwheer en 
een opvolgfiche met hierin indicatoren omtrent bouwdichtheid, groen en (fiets)parkeren. 
De criteria van deze projecten worden in overleg bepaald. 
Vanuit de administratie zullen aan deze werkgroep deelnemen: de dossierbeheerder uit het 
team vergunnen en een vaste vertegenwoordiging vanuit de disciplines ruimtelijke planning en 
mobiliteit. 
Vanuit het college van burgmeester en schepenen zullen schepenen Christel Geerts, Wout De 
Meester en Carl Hanssens aan deze werkgroep deelnemen. 
 
 
 
Aanvragen subsidie evenementen: Recht voor de raap – 14 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van het subsidiereglement voor evenementen een subsidie van 1.500 EUR toe te 
kennen aan Boem Patat bvba in samenwerking met Sikkelcel United vzw en Creatieve 
Verbinding, Houtbriel 25, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van 9100 Sinnekloas: Recht 
voor de raap op 14 juli 2018. 
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Weerbaar Waasland: project Erfgoedcel Waasland over de Groote Oorlog: samenwerking met 
het museum in deelproject 'Het frontleven in Wereldoorlog I in 3D': principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het principe voor de productie van het deelproject Weerbaar Waasland, 
genaamd 'Frontleven Wereldoorlog I in 3D' (3D-film, 4 audiogetuigenissen en een foto-
tentoonstelling) met looptijd van 27 oktober 2018 tot 3 februari 2019 in het publiek depot van 
het SteM. 
 
Artikel 2 
in te stemmen met de gedeelde financiering binnen de projectsamenwerking met de Erfgoedcel 
Waasland. De totale raming van het project bedraagt 38.570 EUR, incl. btw, waarvan 
20.000 EUR gefinancierd wordt via de projectsubsidie van de Erfgoedcel en 18.570 EUR 
gefinancierd wordt uit het stadsbudget 2018. 
 
Artikel 3 
opdracht te geven om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te 
starten voor de productie en hardware van het project. 
 
 
 
Stedelijke academie voor schone kunsten: inrichten van jeugdateliers na de schooluren: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van extra jeugdateliers van de stedelijke academie voor 
schone kunsten op diverse locaties (hoofdschool, Sinbad, Sinaai en Nieuwkerken) waar in 
overleg met de buitenschoolse groepsopvang en de betrokken basisscholen kinderen tussen zes 
en twaalf jaar worden naartoe geleid om er les te krijgen van 16 uur tot 17.40 uur. 
 
Artikel 2 
voor de financiering van de loonkosten tijdens het schooljaar 2018-2019 (in afwachting van 
financiering door het ministerie van onderwijs) te werken met het verschuiven van loon-
middelen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16.40 uur 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
stadssecretaris burgemeester 


