
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
18 juni 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Buysrogge, schepen; 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, 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; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Christel Geerts, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Accio bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in de veronderstelling dat de activiteit een louter informatief karakter heeft, kosteloos toelating 
te verlenen aan Accio bvba, Molenkouter 60, 9620 Zottegem, om op 16 augustus 2018 met een 
bus een standplaats in te nemen op de donderdagse markt om voorbijgangers te informeren 
over de oogziekte LMD. 
 
Artikel 2 
dat indien zou blijken dat ook producten te koop aangeboden worden, de belasting op de tijde-
lijke privatisering van het openbaar domein aan te rekenen, nl. een tarief van 2,70 EUR per m² 
per dag voor een reclamevoertuig. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan sp.a afdeling Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan sp.a afdeling Sint-Niklaas om op zondag 24 juni 2018 op 
het Hendrik Heymanplein, aan de ingang van de bibliotheek, de flyeractie 'Zomerwensen' te 
organiseren, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en eventueel 
weggegooid materiaal achteraf wordt opgeruimd. 
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Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Rode Kruis Vlaanderen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Rode Kruis Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent, om 
door vrijwilliger Werner Rombaut elke dinsdag van 10 juli tot en met 21 augustus 2018 tijdens 
Parkies kandidaat-bloeddonoren te laten werven, op voorwaarde dat mensen die niet geïnte-
resseerd zijn, niet worden gehinderd door de werver en de werver zich duidelijk identificeert 
met een goed zichtbaar logo op de kleding. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
opstellen van een terras: toelating aan JOC Troelant 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Adriaan Schelfaut, voorzitter van JOC Troelant vzw, tot het opstellen 
van een terras aan het jeugdhuis ter gelegenheid van de terrasjesweek van 25 juni 2018 tot 
30 juni 2018 op voorwaarde dat de bijhorende belasting betaald wordt. 
 
 
 
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 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Vervangen van een betaalterminal in de bibliotheek door een nieuw model: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van de bestaande betaalterminal door het nieuwere model, inclusief een nieuwe 
pc en installatie, te gunnen aan de firma Tracs Systems nv, Industrieweg 114B, Ravenshout 
Z 5.2.50, 3980 Tessenderlo, BE 0502495236, voor een totaalbedrag van 3.250 EUR + 
682,50 EUR (21 % btw) = 3.932,50 EUR. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Christus Koningparochie 
4 juni 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 
9 april 2018 van de kerkraad van de Christus Koningparochie, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 
10 april 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
10 april 2018 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-
Vrouw ten Bos 15 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 
15 mei 2018 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gehecht 
aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 11 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 
11 juni 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Programma stadsreis Aarschot: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de stadsreis naar Aarschot akkoord te gaan met de bepaling van de deelnameprijs op 
10 EUR per persoon en een start van de inschrijvingen op vrijdag 13 juli 2018, en dit tot zolang 
er plaatsen beschikbaar zijn. 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met de bestelling van het transport bij autocars Scheldeboorden, Eurolaan 
1, 9140 Temse, aan de prijs van 1.990 EUR, btw inclusief; de bestelling van koffie en gebak bij 
het onthaal, max. 12 gidsbeurten en 3 streekproductenmanden als prijzen voor een wedstrijd en 
administratiekosten bij AGB Het Gasthuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot, aan de prijs van 
1.786,20 EUR, btw inclusief; de bestelling van de maaltijd voor de vertegenwoordiger(s) van het 
college van burgemeester en schepenen en busbegeleiders in sociaal restaurant Hartetroef, 
Th. De Beckerstraat 33 te 3200 Aarschot, aan de prijs van max. 150 EUR, btw inclusief, en de 
bestelling van de receptie bij hotel Serwir, Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas, voor een 
maximaal bedrag van 4.600 EUR, btw inclusief. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de betaling in contanten (tegen ontvangstbewijs) van de toegangsprijs tot 
de kerk van 90 EUR in totaal voor max. 9 groepen van 25 personen elk en van 3 gidsen van 
Natuurpunt voor de natuurwandeling aan 150 EUR in totaal voor max. 3 groepen van 
25 personen elk. 
 
 
 
Gebruik voertuig voor activiteit Vriendenkring: toestemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan dat voor de fietstocht van de Vriendenkring naar Blankenberge op zondag 
29 juli 2018 zal worden gebruik gemaakt van het dienstvoertuig nr. 2040 Fiat Ducato 1EZR153 
van de dienst logistiek, als volgwagen en voor het terugbrengen van de fietsen, en dat door het 
team verzekeringen hiervoor de nodige formaliteiten zullen worden vervuld. 
 
 
 
Leveringen: jeugd: speeltoestellen Dillaartwijk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 juni 2018, opgesteld 
door de dienst overheidsopdrachten en administratie, voor het leveren van speeltoestellen voor 
de Dillaartwijk. 
 
Artikel 2 
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing. 
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Artikel 3 
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder zijnde Mekano Play, 
Processieweg 3 te 3640 Kinrooi, tegen het bedrag van 20.500 EUR + 4.305 EUR (btw 21 %) = 
24.805 EUR. 
 
Artikel 4 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018-110/OVA/speeltoestellen Dillaartwijk/SVB-RDW. 
 
 
 
Diensten: museumcomplex Zamanstraat: buitenrestauratie Huis Janssens: ontwerper: 
betaalbaarstelling ereloonnota 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonnota (t.e.m. vorderingsstaat 17) in het kader van de buitenrestauratie van 
het Huis Janssens goed te keuren en het bedrag van 5.294,99 EUR + 1.111,95 EUR (21 % btw) = 
6.406,94 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de tijdelijke vereniging Erfgoed & Visie 
bvba/ir.-arch. Amke Maes, Turnhoutsebaan 91 te 2390 Oostmalle. 
 
 
 
Diensten: raamcontract onderhoud blusmiddelen: vervangen haspels diverse stadsgebouwen: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het raamcontract voor het onderhoud van blusmiddelen en de ingediende offerte, het 
vervangen van haspels in stadsgebouwen te gunnen aan de firma Somatie Fie nv, Industrielaan 
19A, 9320 Erembodegem, voor een totaalbedrag van 5.577 EUR + 1.171,17 EUR (21 % btw) = 
6.748,17 EUR, plaatsing, transportkosten en afvoer oude haspels inbegrepen. 
Het betreft het vervangen van volgende haspels: 
- in het techniekhuis: 
  9 haspels 30 meter vast; 
  2 haspels 20 meter vast; 
- in de stedelijke musea: 
  Zamanstraat: 1 haspel 30 meter vast; 
  Zwijgershoek: 1 haspel 30 meter zwenkbaar. 
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Werken: restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur: goedkeuring vorderingsstaat 18 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 18 van PIT Renovatie nv, Starrenhoflaan 27 te 
2950 Kapellen, voor de opdracht 'Restauratie Huis Janssens - fase 1: exterieur' voor een bedrag 
van 8.638,28 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 706.265,66 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: relighting van de salons: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Varda cvba, Adolf Greinerstraat 12 te 2660 
Hoboken, voor de opdracht 'relighting van de salons' voor een bedrag van 81.491,08 EUR, incl. 
21 % btw. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekening 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: elektrische verbindingsklemmen in inkomdeur van 
de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 te 9120 Melsele, voor de opdracht 'Buurthuis Peter 
Benoitpark: verbouwing' voor het totaalbedrag in meer van 368 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
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 
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Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, tot het uitvoeren van werken op het 
openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. 
Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 
2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: rioproject Kerkstraat - Hof van Belsele: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'rioproject Kerkstraat - Hof van Belsele' definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft (57.980 EUR + 1.500 EUR innemingen) van borgtocht nr. 2014/000031 
(Borgstellingskas: Credimundi) mag worden vrijgegeven ten gunste van Besix infra nv, 
Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
191.117,75 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 456.885,89 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
118.753,61 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 575.639,50 EUR, 
btw verlegd. 
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Werken: rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoekstraat): revisie vorderingsstaat 15end 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de gereviseerde vorderingsstaat 15end in het kader van het rioproject N70 (tussen Ster en 
Kwakkelhoekstraat), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmer-
king te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Sweco (voormalig Grontmij) uit Gent, 
goed te keuren en het bedrag van 47.789,72 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste 
van de firma Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwing hoogspanningscabine: plaatsen stalen buitendeur: goed-
keuring verrekening 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verrekening 1 van de firma Dilien metaalwerken nv, Centrum Zuid 3219 te 3530 Houthalen, 
voor de opdracht 'plaatsen stalen buitendeur' in het kader van de vernieuwing van de hoog-
spanningscabine op de site techniekhuis goed te keuren voor het bedrag van 1.009,12 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): voorlopige oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' voorlopig op te leveren. 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): goedkeuring vorderingsstaat 21 (eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de vorderingsstaat 21 (eindstaat) van Besix infra nv, 
Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle, voor de opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)', 
voor een bedrag van 131.940,76 EUR, btw verlegd. 
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Patrimonium: wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: MotorTouringClub 
Sportvriend: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan MotorTouringClub Sportvriend tot het afpijlen van een motorrit op 
zondag 26 augustus 2018. 
De rit gaat op het grondgebied van de stad door volgende straten: 
Vrouweneekhoekstraat, Godsschalkstraat, Uilenstraat, Kallohoekstraat, Lange Rekstraat en 
Dennenstraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 24 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. 
 
 
 
Onbevaarbare waterlopen: waterloop 1235: sluiten openbaar onderzoek en advies verlenen aan 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot sluiting van het openbaar onderzoek (gehouden van 23 mei 2018 tot en met 
11 juni 2018) en gunstig advies te verlenen betreffende de vraag van het stadsbestuur van Sint-
Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, tot het inbuizen van een gedeelte van waterloop 
1235, gelegen ter hoogte van Koutermolenstraat, Belseledorp en Stationswegel te 9100 Sint-
Niklaas. 
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Omgevingsvergunning: Air Liquide: grondgebied Sinaai/Belsele: advies aan departement 
Omgeving 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen inzake de nieuwe vraag van de deputatie van departement Omgeving 
in het kader van een aanvraag om omgevingsvergunning op naam van Air Liquide Industries 
Belgium nv, Noordersingel 19 te 2140 Borgerhout, voor het aanleggen van een zuurstofleiding 
Temse - Zelzate (compressiestation) op het grondgebied van Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
Verhelst Aannemingen, Oudenburgsesteenweg 106, 8400 Oostende, voor het breken van max. 
2.000 ton mengpuin, (rubriek 2.2.2.h.), aan Hospitaalstraat 10, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming: 
intrekken beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van 4 juni 2018 inzake aktename van volgende meldingen: 

 Algemeen Dienstbetoon voor Middenstand en Bedrijven vzw, Sint-Clarastraat 48, 8000 
Brugge, voor het exploiteren van een kantoorruimte, gelegen aan Gentse Baan 66, 9100 Sint-
Niklaas, met als voorwerp: 
-  airco met 2 buitenunits (7,29 kW + 13 kW), met een totaal geïnstalleerd vermogen van 

20,29 kW (rubriek 16.3.1.1.) 
-  opslag van 50 liter reinigings- en onderhoudsproducten in kleine verpakkingen (rubriek 

17.4.); 
 Puylaert Tom, Colmarstraat 5A, 9100 Sint-Niklaas, voor een bronbemaling die technisch 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een opgepompt debiet 
van 240 m³/dag (rubriek 53.2.2.a.) 

in te trekken. 
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Omgevingsvergunningen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Opderooy Invest bvba, Bosstraat 79 te 9111 Belsele, tot het slopen van een garage/ 

werkplaats, Grote Baan 58 te Sint-Niklaas; 
- Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, tot het 

uitbreiden van de basisschool De Watertoren, Watertorenstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas, sectie 
D, nr. 1186L; 

- Opderooy Invest bvba, Bosstraat 76, 9111 Belsele, tot het bouwen van bedrijfsunits en 2 
conciërgewoningen, Anthonis De Jonghestraat zn, 9100 Sint-Niklaas, sectie A, nrs. 0901C, 
0900K, 0900H en 0901B; 

- Dagcentrum Sint-Niklaas vzw, Onze-Lieve-Vrouwplein 31, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
aanleggen van parkeerplaatsen, Onze-Lieve-Vrouwplein 30+ te 9100 Sint-Niklaas, sectie E 
nr. 1138F. 

 
 
 
Extra sluitingsmoment bibliotheek op woensdagavond 1 augustus 2018 naar aanleiding van het 
Na-Tourcriterium: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met een extra sluitingsmoment van de hoofdbibliotheek aan het Hendrik 
Heymanplein op woensdag 1 augustus 2018 vanaf 16 uur omwille van de organisatie van het 
Na-Tourcriterium. 
 
 
 
Burrelburen: straatfeest: 26 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de Burrelburen een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de 
organisatie van een straatfeest op zondag 26 augustus 2018 in de Burrelstraat 82 te Sint-
Niklaas. 
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Wijkcomité Klompenberg: zomerdrink: 1 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Klompenberg, p/a Gery Helderenbergstraat 53, 9100 Nieuwkerken, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een zomerdrink op 
zaterdag 1 september 2018 in de Gery Helderenbergstraat 53 te Nieuwkerken. 
 
 
 
Speelstraat Vinkenlaan: diverse data in juli: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Vinkenlaan, 9100 Sint-Niklaas, op 
donderdag 19 juli, vrijdag 20 juli, maandag 23 juli, dinsdag 24 juli en woensdag 25 juli 2018, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtge-
richte actie van 300 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Speelstraat Eduard Prissestraat: van 23 juli tot 5 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Eduard Prissestraat, 9100 Sint-
Niklaas, van maandag 23 juli tot zondag 5 augustus 2018, op voorwaarde dat het advies van de 
politie wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 300 EUR toe te 
kennen. 
 
 
Kazernecomité: Kazernestraatfeest: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het Kazernestraatfeest door Kazernecomité, p/a Kazernestraat 32 bus 2, 
9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 8 september 2018 in Het huis van het Kind, Kazernestraat 35, 
9100 Sint-Niklaas: 



 

14 

 

-  een subsidie buurtgerichte 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; 
-  parkeerverbod te voorzien op de parking van Het huis van het Kind van zaterdag 

8 september 2018, 8 uur tot zondag 9 september 2018, 14 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buren Nodigen Uit: barbecue: 29 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buren Nodigen Uit, p/a Eigenlostraat 26, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte actie 
van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest met barbecue op zondag 
29 juli 2018. 
 
 
 
Ekster-Camile: zomerhappening: 18 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Ekster-Camile, p/a Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte actie van 
100 EUR toe te kennen voor de organisatie van de zomerhappening op zaterdag 18 augustus 
2018 en toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Dag- en Nachtvrienden Belsele: feestweekend: 24 en 25 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een feestweekend door Dag- en Nachtvrienden Belsele, 
p/a Moortelhoekstraat 91, 9111 Belsele, op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus 2018 en hier-
voor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en het uitbaten van een 

eetgelegenheid; 
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-  een parkeerverbod in de Moortelhoekstraat ter hoogte van nr. 81 tot spoorweg in beide 
richtingen op 24 en 25 augustus 2018 van 17 uur tot 5 uur; 

-  een verbod van doorrij in de Moortelhoekstraat ter hoogte van nr. 91 tot Omloopdreef op 
25 augustus 2018 van 13 uur tot 23 uur; 

-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
voor zover wordt voldaan aan alle adviezen, 
en geen subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen. 
 
 
 
11 juliviering Sint-Niklaas: 9 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de 11 juliviering op het Sint-Nicolaasplein op maandag 
9 juli 2018 van 20 tot 22.30 uur door stadsbestuur Sint-Niklaas, dienst ondersteuning cultuur en 
vrije tijd, en hiervoor toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal 
geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, voor zover alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater: barbecue: 4 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, p/a Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest met 
barbecue op zaterdag 4 augustus 2018 in de Kwakkelhoekstraat 107 te Nieuwkerken. 
 
 
 
Viering einde werken Sinaaidorp op zaterdag 7 juli 2018 om 18.15 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorgestelde programma van de viering van het einde van de werken 
in Sinaaidorp op zaterdag 7 juli 2018 om 18.15 uur. 
 
Artikel 2 
de kosten van de consumpties (max. 1.000 EUR) en de muziek op zich te nemen. 
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Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas: betaalbaarstelling financiële 
inbreng 2018 voor de Erfgoedcel Waasland 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de financiële bijdrage 2018 in de werkingskosten van de Erfgoedcel Waasland ten bedrage van 
16.867,40 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van het Intergemeentelijk Samenwerkings-
verband van het Land van Waas, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Erkenning sportverenigingen Team Legendary en FC Ons Vermaak: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verenigingen Team Legendary en FC Ons Vermaak te erkennen als sportvereniging en in 
uitvoering van het stedelijk reglement tot erkenning van sportverenigingen aan de betrokken 
clubs het lidmaatschap van de sportraad aan te bieden. 
 
 
Uitstappen zomer 2018 voor kinderen in de buitenschoolse opvang: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het programma voor de zomervakantie 2018 van de dienst buitenschoolse 
groepsopvang De Sprinkhaan. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om aan de dienst een kasvoorschot te geven van 2 x 450 EUR voor het betalen 
van de kleine kosten en vervoerskosten tijdens juli en augustus 2018. 
 
 
Samenwerkingsactiviteit voor medewerkers buitenschoolse groepsopvang: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven voor de organisatie van een samenwerkingsactiviteit en lunch voor alle 
medewerkers van de buitenschoolse groepsopvang op vrijdag 29 juni 2018 van 10 uur tot en 
met 12.15 uur. 
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Uitbetaling welzijnstoelagen 2018: categorie H3: investeringstoelagen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het stedelijk reglement welzijnstoelagen (rubriek H3) een investeringstoelage 
van 6.197 EUR betaalbaar te stellen aan CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent, 
voor de verbouwing van een oud fabriekspand in de Blokmakerstraat - Moerlandstraat, na 
overhandiging van facturen die de werken staven. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het stedelijk reglement welzijnstoelagen (rubriek H3) een investeringstoelage 
van 6.197 EUR betaalbaar te stellen aan Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, 
voor isolatiewerken aan het dak in het pand in de Nieuwstraat 35, na overhandiging van 
facturen die de werken staven. 
 
Artikel 3 
in toepassing van het stedelijk reglement welzijnstoelagen (rubriek H3) een investeringstoelage 
van 6.197 EUR betaalbaar te stellen aan Het Open Poortje vzw, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde, 
voor de nieuwbouw aan het pand Watermolenstraat 22, 9111 Belsele, na overhandiging van 
facturen die de werken staven. 
 
Artikel 4 
in toepassing van het stedelijk reglement welzijnstoelagen (rubriek H3) een investeringstoelage 
van 1.476,20 EUR betaalbaar te stellen aan VoedSaam vzw, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, 
voor de inrichting van een bureelruimte in het depot van VoedSaam, Krijgsbaan 247 te Temse. 
 
Artikel 5 
in toepassing van het stedelijk reglement welzijnstoelagen (rubriek H3) geen investerings-
toelage uit te betalen aan Dagcentrum Sint-Niklaas vzw, Onze-Lieve-Vrouwplein 31, 9100 Sint-
Niklaas, omdat de vervanging van een server niet kan worden beschouwd als verbouwings- of 
inrichtingswerken aan een gebouw. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
terrassen op het Apostelplein tijdens de zomermaanden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de periode van eind juni tot eind augustus, van zodra de speeltuin wordt geplaatst, de 
terrassen op het Sint-Nicolaasplein anders in te delen dan tijdens de normale zomerperiode, en 
wel overeenkomstig het plan dat bij deze beslissing wordt gevoegd. 
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Artikel 2 
de hogere belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein ten gevolge van de 
herindeling van de terrassen op het Sint-Nicolaasplein aan te rekenen. 
 
 
 
ICT-middelen voor raadsleden: regeling bij vernieuwing gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan dat uittredende raadsleden eind 2018 de tablet die ze ter beschikking 
hebben gekregen kunnen overkopen: 

 aan een symbolisch bedrag van 1 EUR voor de tablets die begin 2013 in gebruik werden 
genomen; 

 aan de huidige waarde volgens de afschrijvingstabel die in deze beslissing is opgenomen. 
 
Artikel 2 
ermee akkoord te gaan dat raadsleden die herverkozen worden voor de bestuursperiode 2019-
2024: 

 hun tablet kunnen overkopen aan een symbolisch bedrag van 1 EUR als ze die al sinds begin 
2013 gebruiken; 

 hun tablet verder gebruiken tot op het moment dat hij 6 jaar oud is, om hem dan te kunnen 
overkopen aan een symbolisch bedrag van 1 EUR. 

 
Artikel 3 
ermee akkoord te gaan dat aan de nieuw verkozen raadsleden een tablet ter beschikking 
gesteld zal worden voor een periode van 6 jaar, dat ze deze eenmaal per bestuursperiode 
kunnen laten vervangen, maar dat ze vanaf de tweede vervanging binnen dezelfde bestuurs-
periode 50 % van de aankoopprijs moeten betalen indien de oorzaak van de vervanging 
nonchalant gebruik is, of zelf voorzien in de vervanging. Hiertoe ondertekenen ze een 
gebruikersovereenkomst, waarin tevens vermeld staat dat ze het toestel enkel in functie van 
hun mandaat gebruiken. Deze beslissing geldt enkel voor de raadsleden die niet in het 
toekomstig college zetelen, want daarvoor wordt een andere regeling uitgewerkt. 
 
 
Ombudsdienst: halfjaarlijkse rapportering juli-december 2017: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de tussentijdse rapportering door de ombudsdienst over de werking in de 
periode juli-december 2017 en opdracht te geven aan het managementteam de aanbevelingen 
uit te voeren. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 mei 2018: opvolging mondelinge vragen: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de opvolging door de stadsdiensten van de mondelinge vragen gesteld in 
de gemeenteraadszitting van 25 mei 2018. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 juni 2018: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadsleden Aster Baeck en Ronny Suy 
voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 juni 2018, van de leden van het college die deze 
punten zullen behandelen en van de diensten die een antwoordnota zullen opstellen, zoals 
vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Jeugdwerking: kampvervoer zomer 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om ook in 2018 het kampvervoer voor JOS vzw te organiseren en hiervoor 
chauffeurs en voertuigen van dienst logistiek - team transport ter beschikking te stellen . 
 
Artikel 2 
de stijgende kosten voor het vervoer van kampmateriaal te dragen als onderdeel van de 
algemene transportkosten van de organisatie. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet bvba: geen toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de geplande werken op het openbaar domein door Telenet bvba, Antoon 
Catriestraat 18 te 9031 Drongen, zoals opgenomen in de lijst als bijlage, en geen toelating te 
verlenen tot het uitvoeren van deze werken gelet op het ongunstig advies van de dienst 
projecten openbaar domein. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: afkoppelingen privaat domein: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'afkoppelingen privaat domein' in het kader van de heraanleg knooppunt 
Driekoningen te gunnen aan de firma Has Dal bvba, Rinkhout 197, 9240 Zele, voor het bedrag 
van 74.318,75 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen: Grote Markt: wegwerken elektrische gebreken marktkasten: vastlegging 
kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
het wegwerken van elektrische gebreken aan de marktkasten op de Grote Markt, in het kader 
van de raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties 
in diverse gebouwen, te laten uitvoeren door de firma De Maerteleire nv, Industriepark 4b te 
9820 Merelbeke, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 9.906,06 EUR, btw verlegd, vast te 
leggen. 
 
 
 
Leveringen: evenementen: huren van mobiele units tijdens de Vredefeesten, Villa Pace en de 
wereldmarkt: wijze van gunning, raming en voorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (36.363,64 EUR + 7.636,36 EUR (21 % btw) = 44.000 EUR voor de gehele 
duur) en de voorwaarden vast te stellen voor het huren van mobiele units tijdens de Vrede-
feesten, Villa Pace en de wereldmarkt over een periode van 4 jaar. 
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Leveringen: mobiliteit: leveren en plaatsen overkapping fietsenstalling aan achterzijde van 
station: nieuw type overkapping: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met een nieuw type overkapping voor de fietsenstalling aan de achterzijde van 
het station zoals voorgesteld in de offerte van de firma Camflex nv (zie bijlage). 
De kostprijs bedraagt 46.969,98 EUR + 9.863,70 EUR (21 % btw) = 56.833,68 EUR. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin): goedkeuring eindafrekening 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening voor de opdracht 'collector Ossenhoek (via 
Aquafin)', opgesteld door de ontwerper, Studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-
Niklaas, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 1.804.944,80, EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de opstelling van het voetbaldorp door 
Hemelrijk vzw op Hendrik Heymanplein voor uitzendingen op groot scherm van wedstrijden van 
België (aanpassing): vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verordening van 4 juni 2018 met betrekking tot de opstelling van het voetbaldorp door 
Hemelrijk vzw op het Hendrik Heymanplein voor uitzendingen op groot scherm van wedstrijden 
van België op te heffen. 
 
Artikel 2 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
opstelling van het voetbaldorp door Hemelrijk vzw, op het Hendrik Heymanplein voor uitzen-
dingen op groot scherm van wedstrijden van België. 
Er geldt parkeerverbod 
*  van dinsdag 12 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018  
   - op Hendrik Heymanplein: op 2 parkeerplaatsen op parkeerstrook op parkeerplein langs kant 
van gaanderij aan hoek met warenhuis 
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 * op dinsdag 24 juli 2018 
    - op Hendrik Heymanplein: op 2 parkeerplaatsen op hoek van parkeerstrook tussen in- en 
uitrit parking kant rijbaan doorsteek van en naar Monseigneur Stillemansstraat  
      met parkeerstrook op parkeerplein rechtover bibliotheek 
 
* van vrijdag 15 juni 2018 vanaf 9 uur tot (maximaal) woensdag 18 juli 2018 tot 20 uur   
   (PS: van zodra België is uitgeschakeld op het WK Voetbal wordt dit parkeerverbod opgeheven) 
   - op Hendrik Heymanplein:      
      * op 2 parkeerplaatsen op parkeerstrook langs kant van warenhuis (rechtover 
parkeerautomaat) 
      * op 10-tal parkeerplaatsen op parkeerstrook op parkeerplein langs kant winkels (rechtover 
huisnummer 240 - vanaf kant warenhuis) 
      * op 2 parkeerplaatsen op parkeerstrook op parkeerplein langs kant van winkels (rechtover 
huisnummer 230)  
      * op 2 parkeerplaatsen op parkeerstrook op parkeerplein links van glasbol rechtover 
bibliotheek 
      * op parkeerplaatsen op parkeerstrook vanaf inrit/uitrit parkeerplein kant groentewinkel tot 
glascontainer 
      * op 2 x 3 parkeerplaatsen op parkeerplein rechtover parkeerstrook tussen inrit/uitrit 
parkeerplein en glascontainer 
      * op 7-tal parkeerplaatsen halfweg parkeerstrook op parkeerplein langs kant winkels 
(rechtover huisnummer 194 tot huisnummer 186). 
Er geldt extra parkeerverbod tijdens uitzenddagen in periode van maandag 18 juni 2018 t.e.m. 
(maximaal) zondag 15 juli 2018: 
- op Hendrik Heymanplein: 
* op alle parkeerplaatsen op volledige parkeerplein (met uitzondering van rijbaan langsheen 
gaanderij) 
* op parkeerstrook (voor autocars en voor andersvaliden) en op bushalte van De Lijn aan kant 
van bibliotheek  
(rechts van rijbaan komende van Grote Markt, richting Hoveniersstraat, tot de Castrodreef)  
> van maandag 18 juni 2018 vanaf 7 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 tot 2 uur 
> op zaterdag 23 juni 2018 van 7 uur tot 23 uur 
> van donderdag 28 juni 2018 van 12 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van maandag 2 juli 2018 vanaf 12 uur tot en met dinsdag 3 juli 2018 tot 5 uur 
OF van dinsdag 3 juli 2018 vanaf 12 uur tot en met woensdag 4 juli 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van vrijdag 6 juli 2018 vanaf 12 uur tot en met zaterdag 7 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van zaterdag 7 juli 2018 vanaf 7 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 1 uur 
> (eventueel) van dinsdag 10 juli 2018 vanaf 12 uur tot en met woensdag 11 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van woensdag 11 juli 2018 vanaf 12 uur tot en met donderdag 12 juli 2018 tot 4 
uur  
> op donderdag 12 juli 2018 van 4 uur tot 15 uur 
> (eventueel) van zaterdag 14 juli 2018 vanaf 7 uur tot en met zondag 15 juli 2018 tot 1 uur 
OF (eventueel) van zondag 15 juli 2018 vanaf 7 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 2 uur 
- op Hendrik Heymanplein:  
* langs beide zijden van doorsteek (rijbaan) van bibliotheek naar Monseigneur Stillemansstraat 
* op rijbaangedeelte van parkeerplein langsheen gaanderij 
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> van maandag 18 juni 2018 vanaf 12.30 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 tot 2 uur 
> op zaterdag 23 juni 2018 van 9.30 uur tot 23 uur 
> van donderdag 28 juni 2018 van 15.30 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van maandag 2 juli 2018 vanaf 15.30 uur tot en met dinsdag 3 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van dinsdag 3 juli 2018 vanaf 15.30 uur tot en met woensdag 4 juli 2018 tot 5 
uur 
> (eventueel) van vrijdag 6 juli 2018 vanaf 15.30 uur tot en met zaterdag 7 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van zaterdag 7 juli 2018 vanaf 11.30 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 1 uur 
> (eventueel) van dinsdag 10 juli 2018 vanaf 15.30 uur tot en met woensdag 11 juli 2018 tot 5 
uur 
OF (eventueel) van woensdag 11 juli 2018 vanaf 15.30 uur tot en met donderdag 12 juli 2018 
tot 4 uur  
> op donderdag 12 juli 2018 van 4 uur tot 15 uur 
> (eventueel) van zaterdag 14 juli 2018 vanaf 11.30 uur tot en met zondag 15 juli 2018 tot 1 uur 
OF (eventueel) van zondag 15 juli 2018 vanaf 12.30 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 2 
uur. 
Er geldt verbod van doorrij 
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan vanaf de Castrodreef, richting Grote Markt, tot doorsteek 
naar Monseigneur Stillemansstraat (in beide richtingen) 
> van maandag 18 juni 2018 vanaf 9 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 tot 2 uur 
> op zaterdag 23 juni 2018 van 9 uur tot 23 uur 
> van donderdag 28 juni 2018 van 14 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van maandag 2 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met dinsdag 3 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van dinsdag 3 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met woensdag 4 juli 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van vrijdag 6 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met zaterdag 7 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van zaterdag 7 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 1 uur 
> (eventueel) van dinsdag 10 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met woensdag 11 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van woensdag 11 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met donderdag 12 juli 2018 tot 4 
uur  
> op donderdag 12 juli 2018 van 4 uur tot 15 uur 
> (eventueel) van zaterdag 14 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met zondag 15 juli 2018 tot 1 uur 
OF (eventueel) van zondag 15 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 2 uur 
- op Hendrik Heymanplein: 
* op rijbaan vanaf Grote Markt, richting Hoveniersstraat, tot doorsteek naar Monseigneur 
Stillemansstraat 
* op doorsteek (rijbaan) vanaf Monseigneur Stillemansstraat, richting bibliotheek (in beide 
richtingen) 
* op rijbaan van parkeerplein langsheen gaanderij (vanaf ingang parkeerplein aan doorsteek van 
Monseigneur Stillemansstraat richting bibliotheek, tot doorsteek naast supermarkt 
> van maandag 18 juni 2018 vanaf 14.30 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 tot 2 uur 
> op zaterdag 23 juni 2018 van 11.30 uur tot 23 uur 
> van donderdag 28 juni 2018 van 17.30 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van maandag 2 juli 2018 vanaf 17.30 uur tot en met dinsdag 3 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van dinsdag 3 juli 2018 vanaf 17.30 uur tot en met woensdag 4 juli 2018 tot 5 
uur 
> (eventueel) van vrijdag 6 juli 2018 vanaf 17.30 uur tot en met zaterdag 7 juli 2018 tot 5 uur 
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OF (eventueel) van zaterdag 7 juli 2018 vanaf 13.30 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 1 uur 
> (eventueel) van dinsdag 10 juli 2018 vanaf 17.30 uur tot en met woensdag 11 juli 2018 tot 5 
uur 
OF (eventueel) van woensdag 11 juli 2018 vanaf 17.30 uur tot en met donderdag 12 juli 2018 
tot 4 uur  
> op donderdag 12 juli 2018 van 4 uur tot 15 uur 
> (eventueel) van zaterdag 14 juli 2018 vanaf 13.30 uur tot en met zondag 15 juli 2018 tot 1 uur 
OF (eventueel) van zondag 15 juli 2018 vanaf 14.30 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 2 
uur. 
De paaltjes worden verwijderd op Hendrik Heymanplein: op doorsteek links van warenhuis 
vanaf parkeerplein naar Monseigneur Stillemansstraat (tussen huisnummer 45 en huisnummer 
47) 
> van maandag 18 juni 2018 vanaf 9 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 tot 2 uur 
> op zaterdag 23 juni 2018 van 9 uur tot 23 uur 
> van donderdag 28 juni 2018 van 14 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van maandag 2 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met dinsdag 3 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van dinsdag 3 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met woensdag 4 juli 2018 tot 5 uur 
> (eventueel) van vrijdag 6 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met zaterdag 7 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van zaterdag 7 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 1 uur 
> (eventueel) van dinsdag 10 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met woensdag 11 juli 2018 tot 5 uur 
OF (eventueel) van woensdag 11 juli 2018 vanaf 14 uur tot en met donderdag 12 juli 2018 tot 4 
uur  
> op donderdag 12 juli 2018 van 4 uur tot 15uur 
> (eventueel) van zaterdag 14 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met zondag 15 juli 2018 tot 1 uur 
OF (eventueel) van zondag 15 juli 2018 vanaf 9 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 2 uur. 
 
Artikel 3 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 4 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Aanbod Fost Plus ondergrondse container voor glas: kennisneming en beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod van Fost Plus en in te gaan op het aanbod om een glasbol te 
vervangen door een ondergrondse container en te vragen dat MI-WA de kosten draagt. 
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Rup Bestemmingswissel Belsele: kennisneming + plan van aanpak 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege in verband met de 
vraag tot opname van het Park Hein Deprez in de lijst van de watergevoelige openruimte-
gebieden. 
 
 
 
Wijkcirculatie: schoolomgeving Richard Van Britsomstraat plaatsen tijdelijke fietsenstallingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de plaatsing van tijdelijke fietsenstallingen in de Richard Van Britsom-
straat ten behoeve van de school. 
 
 
 
Wijkcirculatie: ANPR camera's voor traject- en toegangscontroles: offertes Eandis voor de 
aansluiting op het elektriciteitsnet: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de offertes van Eandis voor de aansluiting van de ANPR's (toegangscon-
trole en trajectcontrole) voor de prijs van 6.820,84 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Kaderovereenkomst energiediensten met de netbeheerder aardgas en elektriciteit: addendum: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het addendum van de kaderovereenkomst met de distributienetbeheerder (DNB) aardgas en 
elektriciteit vast te stellen. Het addendum verlengt de termijn van de kaderovereenkomst tot 
1 april 2019. Door de kaderovereenkomst kan de stad beroep doen op de energiediensten van 
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de DNB. De overeenkomst vormt de basis voor de contracten die voor elke specifiek 
energieproject worden opgemaakt. 
Het addendum wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Woonbeleidsplan Sint-Niklaas: vraag tot uitstel en aanpassingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vaststelling van het woonbeleidsplan uit te stellen naar de gemeenteraadszitting van 
augustus 2018. 
 
Artikel 2 
de aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage op te nemen in het woonbeleidsplan. 
 
 
 
De Vakschool: Interwaas: betaalbaarstelling ontwikkelingskosten De Vakschool 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
2.338.110 EUR betaalbaar te stellen aan Interwaas voor de ontwikkeling van De Vakschool: 
- SAMWD: actienummer 2018141771 - ramingnummer 2018141925: 1.708.008 EUR; 
- stadsschouwburg: actienummer 2018141771 - ramingnummer 2018141922: 106.333 EUR; 
- project: actienummer 2018142891 - ramingnummer 2018143497: 523.769 EUR. 
 
 
 
Opstarten zomerproefproject uitbreiding werkingsgebied toezicht: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel in te stemmen met het voorgestelde proefproject omtrent bijkomend toezicht in het 
'André Van Gasse-park' en het 'Witte Molen (skate) park', naast het toezicht in het stadspark 
tijdens de (vakantie)maanden juli en augustus 2018. Het toezicht zal gebeuren in samenwerking 
met 'Wijk-Werken Waasland'. 
Het college van burgemeester en schepenen verkiest hierbij optie 3.a. Controle en toezicht 
tijdens de weekdagen én tijdens het weekend ('s middags) op het speelplein Den Beenaertwijk, 
het Witte Molenpark en het stadspark dagelijks vanaf 14 uur tot 19 uur tijdens de nog 
beschikbare weekends, namelijk 30 juni-1 juli en 14 juli-5 juli 2018 (indien geen 
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wedstrijden van de Rode Duivels gepland) en 29 juli-30 juli en 11 augustus-12 augustus 2018, 
maar vraagt te verfijnen in functie van inzet en organisatie. Er moet rekening worden gehouden 
met minder noodzakelijke inzet in Den Beenaert. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht tot aanpassing van de bestaande 
uurroosters. 
 
 
 
Naleven voorwaarden milieuvergunning klasse 2: CSS Containerverhuur bvba: werkplan: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het werkplan van CSS Containerverhuur bvba, Europark-Noord 45, 9100 
Sint-Niklaas, in uitvoering van artikel 5.2.1.3 § 1 van Vlarem II. 
 
 
 
Pater Christophestraat: subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor het buurtfeest door de bewoners van de Pater Christophestraat, p/a Pater Christophestraat 
5, 9112 Sinaai, een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR te kennen. 
 
 
 
Ontvangst Dwagulu Dekkente op maandag 6 augustus 2018 om 11.30 uur: aanduiding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van Dwagulu Dekkente, Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas, om de 
groep Senegalese jongeren (+/- 20 personen) en hun begeleiders die in Sint-Niklaas op inleef-
reis komen, een officiële ontvangst aan te bieden in het stadhuis op maandag 6 augustus 2018 
om 11.30 uur. 
 
Artikel 2 
schepen Sofie Heyrman af te vaardigen om een toespraak te houden en een korte rondleiding te 
geven. 
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Artikel 3 
een drankje aan te bieden aan de aanwezigen. 
 
 
 
HAP Events bvba: Apérotime: 3 augustus 2018: niet-goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet akkoord te gaan met de organisatie van Apérotime door HAP Events, p/a Saffierstraat 5 Unit 
12, 2200 Herentals, op vrijdag 3 augustus 2018 op de Grote Markt te Sint-Niklaas. 
 
 
 
Kermis Nieuwkerken: animatieprogramma op zondag 9 september 2018 en betaalbaarstelling 
gages artiesten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het animatieprogramma tijdens de septemberkermis op zondag 9 september 2018 op het 
dorpsplein in Nieuwkerken goed te keuren mits de voorwaarden opgelegd door politie, team 
publieke veiligheid en noodplanning en brandweerzone Waasland worden opgevolgd. 
Artikel 2 
in te stemmen met de betaling van de artiesten en activiteiten als volgt: 
-  een voorschot van 3.200 EUR + 192 EUR (6 % btw) = 3.392 EUR te storten na ondertekening 

van het contract van Philippe Draps, Kloosterstraat 57, 9080 Beervelde, voor de artiesten en 
licht en geluid op zondag 9 september 2018. Het saldo van 4.900 EUR + 1.029 EUR (6 % btw) 
= 5.929 EUR wordt gestort voor 17 september 2018; 

-  250 EUR als vergoeding aan Dansgroep Explozion, Heihoekstraat, 9100 Nieuwkerken, voor 
zijn optreden; 

-  250 EUR als vergoeding aan Turnkring Jong en Blij, Zonnestraat 102, 9100 Nieuwkerken, 
voor zijn optreden; 

-  2.750 EUR aan Pauly Everard, Nijverheidsstraat 23, 2260 Oevel, voor het afschieten van het 
vuurwerk op 9 september 2018 in de week na het event. 

 
Artikel 3 
een vuurwerk te laten afschieten op het grasplein aan de sporthal De Mispelaer op zondag 
9 september 2018 tijdens de kermis van Nieuwkerken ondanks het negatief advies van 
brandweer, politie en publieke veiligheid en noodplanning. 
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Vervanging voetbalpitch Kroonmolenplein: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vervanging van de voetbalpitch (ondergrond, boarding en doelen) aan het Kroonmolenplein 
goed te keuren en de teams jeugd en vrijetijdsparticipatie en overheidsopdrachten opdracht te 
gegeven een bestek op te maken. De kostprijs wordt geraamd op 65.000 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Den Apostel vzw: aanstelling 
vertegenwoordiger algemene vergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de heer Wout De Meester als vaste vertegenwoordiger en Aster Baeck als plaatsvervanger voor 
te dragen in Den Apostel vzw. 
 
 
 
Sanctie naar aanleiding van gebruik van de refter stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele 
door Ippon Sint-Niklaas vzw: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de waarborg ten bedrage van 100 EUR, die de vereniging Ippon Sint-Niklaas vzw betaalde naar 
aanleiding van het gebruik van de refter van de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele op 
9 juni 2018, in te houden als sanctie voor het niet naleven van de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement en de huurovereenkomst, nl. het niet proper achterlaten van de 
gebruikte lokalen. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16.45 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
stadssecretaris burgemeester 


