
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
25 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, algemeen directeur; 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 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring diverse kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende kohieren vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren: 
* pro forma een derde kohier inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, aanslagjaar 

2017; 
*  pro forma een tweede kohier inzake de tweede verblijven, aanslagjaar 2017; 
*  pro forma een tweede kohier inzake de reclameconstructies en tweede verblijven, 

aanslagjaar 2017; 
*  pro forma een eerste kohier inzake de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 

stukken, aanslagjaar 2017; 
*  een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 

(openbare markten), 6 artikelen voor een bedrag van 3.807 EUR. 
* pro forma een vierde kohier inzake de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting 

van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017. 
 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Mateli bvba: stopzetting exploitatievergunning: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van de stopzetting van de exploitatievergunning voor een dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder van Mateli bvba, Breedstraat 150A, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Incub8 bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Incub8 bvba, Akenkaai 69, 1000 Brussel, om op dinsdag 31 juli 2018 
een promoactie te organiseren voor haar klant KBC. Er mag een tent worden opgesteld op het 
Stationsplein, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op 
de tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 0,90 EUR/m² wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Ductape-Event Agency 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Ductape-Event Agency, Oude Leeuwenrui 39/V2, 2000 Antwerpen, om 
op vrijdag 3 augustus 2018 een reclamecampagne te organiseren rond het Bollekesfeest dat 
deze zomer georganiseerd wordt in Antwerpen. Een promoteam van 3 personen en een muzi-
kant mag met een bakfiets door de stad wandelen en af en toe halt houden om muziek te 
spelen, proevertjes uit te delen en kinderen te entertainen, op voorwaarde dat het advies van de 
politie wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
van 100 EUR wordt betaald. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Grand Optical 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Grand Optical, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 
30 juni, zondag 1 juli en vrijdag 20 juli 2018 flyers uit te delen, op voorwaarde dat de belasting 
op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein van 300 EUR wordt betaald. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 771 tot en met 774 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 844 tot en met 876 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: -. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk 9 april 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk van 9 april 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 
9 april 2018. 
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Verslag comité preventie en bescherming op het werk 8 mei 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk van 8 mei 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en 
analyses van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 
8 mei 2018. 
 
 
 
Verlenging AutoCAD licenties 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verlenging van de AutoCAD licenties te gunnen aan de firma Comparex Software Belgium 
bvba, Buro & Design Center, Lokaal 315, Heizel Esplanade bus 3 te 1020 Brussel, voor een 
bedrag van 7.179,95 EUR + 1.507,79 EUR (21 % btw) = 8.687,74 EUR. 
 
 
 
Stedelijk onderwijs: schoolkalender schooljaar 2018-2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de schoolkalender 2018-2019 als volgt vast te stellen: 

Aanvang schooljaar:  
deeltijds kunstonderwijs: zaterdag 1 september 2018;  
basisonderwijs: maandag 3 september 2018.  

Vrije dagen eerste trimester: 
- herfstvakantie: van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018; 
- Wapenstilstand: zondag 11 november 2018; 
- kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. 
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Vrije dagen tweede trimester: 
- krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart 2019; 
- paasvakantie: van maandag 8 april tot en met zondag 22 april 2019. 

Vrije dagen derde trimester: 
- dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019; 
- Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 (31 mei 2019 niet in 
het DKO); 
- pinksterweekend: zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019. 

Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2019. 

Facultatieve dagen: 

1° Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 
    - maandag 5 oktober 2018; 
    - dinsdag 11 juni 2019. 

2° Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: 
    - vrijdag 12 oktober 2018; 
    - dinsdag 11 februari 2019. 

3° Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
    - zaterdag 1 september 2018; 
    - maandag 27 oktober 2018. 

4° Stedelijke academie voor schone kunsten: 
    - zondag 14 oktober 2018; 
    - zondag 24 februari 2019. 

Pedagogische studiedagen: 

1° Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 
    - vrijdag 12 oktober 2018; 
    - woensdag 23 januari 2019. 

2° Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: 
    - maandag 10 september 2018; 
    - woensdag 23 januari 2019. 

3° Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: 
    - woensdag 12 december 2018; 
    - donderdag 20 juni 2019. 

4° Stedelijke academie voor schone kunsten: 
    - donderdag 21 februari 2019. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 18 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 
18 juni 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
12 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 
12 juni 2018 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: aankoop applicatietafel voor de dienst belettering: wijze van 
gunning, raming en lastvoorwaarden: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (16.528,92 EUR + 3.471,08 EUR (21 % btw) = 20.000 EUR) en de 
voorwaarden voor het aankopen van een applicatietafel voor de dienst belettering. 
 
Artikel 2 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten); 
- de dienst communicatie. 
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Leveringen: logistiek: aankopen van 2 elektrische stapelaars: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, het aankopen van 2 elektrische stapelaars voor 
de dienst logistiek (één voor het team voorraad en één voor het team feestelijkheden) te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde de firma Still nv, Vosveld 9 te 2110 
Wijnegem, als volgt: 

 een elektrische stapelaar voor team voorraad (type: EXV 10 Tele Mast) tegen een bedrag van 
6.499 EUR + 1.364,79 EUR (21 % btw) = 7.863,79 EUR; 

 een elektrische stapelaar voor team feestelijkheden (type: EXD 18 K) tegen een bedrag van 
7.099 EUR + 1.490,79 EUR (21 % btw) = 8.589,79 EUR. 

Dit resulteert in een totaalbedrag van 13.598 EUR + 2.855,58 EUR (21 % btw) = 16.453,58 EUR. 
De onderhoudscontracten worden niet gegund. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 
2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' voor een bedrag van 
45.951,68 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 78.340,41 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: verrekening 1 - afbraak afsluiting: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1 - afbraak afsluiting van Hertsens Wegenwerken nv, 
Oeverkant 38 te 2070, Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' voor het 
totaalbedrag in meer van 1.723 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
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Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: verrekening 2 - plaatsen afboording speelzand: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2 - plaatsen afboording speelzand van Hertsens 
Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte 
Molen' voor het totaalbedrag in meer van 687,50 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: verrekening 3 - leveren en plaatsen van wachtbuis diam. 
160: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3 - leveren en plaatsen van wachtbuis diam. 160 van 
Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg 
wijkpark Witte Molen' voor het totaalbedrag in meer van 1.687,50 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: verrekening 4 - aanpassen voetpad kant OCMW: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4 - aanpassen voetpad kant OCMW van Hertsens 
Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte 
Molen' voor het totaalbedrag in meer van 2.050 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
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Werken: aanleg wijkpark Witte Molen: verrekening 5 - aanpassen riolering: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 5 - aanpassen riolering van Hertsens Wegenwerken 
nv, Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, voor de opdracht 'Aanleg wijkpark Witte Molen' voor het 
totaalbedrag in meer van 725 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: diverse gebouwen: vervangen airco’s met koelgas R22: betaalbaarstelling 
vorderingsstaat 3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 3 in het kader van het vervangen van de airco's met koelgas R22 in diverse 
gebouwen, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Technum-Tractebel, goed te keuren en een 
bedrag van 6.088,10 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Bock & 
Co nv, Beukendreef 8 te 9160 Lokeren. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: Telenet bvba: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan 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: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische 
installaties in diverse gebouwen: stadsschouwburg: plaatsen toegangscontrole: vastlegging 
kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het plaatsen van toegangscontrole in de stadsschouwburg, in het kader van de raamovereen-
komst 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 4.905,53 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 16 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
306.490,22 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.389.473,84 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 17 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 17 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
228.899,26 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.618.373,10 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 17-bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 17-bis van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 
9130 Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
2.194,32 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.620.567,42 EUR, 
btw verlegd. 
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Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 18 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 18 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 198.171,07 EUR 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.818.738,49 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: goedkeuring vorderingsstaat 18-bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 18-bis van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 
9130 Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor een bedrag van 
34.545,14 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.853.283,63 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2 - meerwerken: kruispunt Hulstbaan/Wijnveld: plaatsen 
schrikblokken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: kruispunt Hulstbaan/Wijnveld: plaatsen schrik-
blokken van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag in meer van 2.496 
EUR, btw verlegd, en te laten uitvoeren door de aannemer Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7 te 
9130 Verrebroek. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut 'speelstraat' in de 
Vinkenlaan: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
invoeren van het statuut 'speelstraat' in de Vinkenlaan: 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer, uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen en voor prioritaire voertuigen en fietsers in de Vinkenlaan: tussen Heistraat en 
Nachtegalenlaan: 
> van donderdag 19 juli 2018 tot en met vrijdag 20 juli 2018 van 9 uur tot en met 17 uur; 
> van maandag 23 juli tot en met woensdag 25 juli 2018 van 9 uur tot en met 17 uur. 
PS: De verantwoordelijke voor de speelstraatwerking moet van donderdag 19 juli 2018 tot en 
met vrijdag 20 juli en van maandag 23 juli tot en met woensdag 25 juli 2018, iedere dag deze 
nadars met bord 'speelstraat tussen 9 uur en 17 uur' en met bord verbod van doorrij (C3) bij 
aanvang van de 'speelstraat-actie' op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de 
'speelstraatactie' terug van de rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut 'speelstraat' in de 
Eduard Prissestraat, tussen huisnummers 19/57 en huisnummers 37/78, vanaf maandag 23 juli 
tot en met zondag 5 augustus 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
invoering van het statuut 'speelstraat' in de Eduard Prissestraat: 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer, uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen en voor prioritaire voertuigen en fietsers in Eduard Prissestraat tussen huisnummers 
19/57 en huisnummers 37/78: 
> van maandag 23 juli 2018 tot en met zondag 5 augustus 2018, iedere dag van 9 uur tot en 
met 17 uur. 
PS: De verantwoordelijke voor de speelstraatwerking moet van maandag 23 juli 2018 tot en met 
zondag 5 augustus 2018 iedere dag deze nadars met bord 'speelstraat tussen 9 uur en 17 uur' 
en met bord verbod van doorrij (C3) bij aanvang van de 'speelstraat-actie' op de rijbaan plaatsen 
en bij het einde van de 'speelstraat-actie' terug van de rijbaan verwijderen. 
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Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
De Langste Veggietafel: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van De Langste Veggietafel op de Grote Markt, op 
donderdag 13 september 2018 van 17.30 uur tot 20 uur. 
 
Artikel 2 
contant geld te voorzien voor de organisatie van De Langste Veggietafel voor het betalen van 
de waarborg voor het huren van herbruikbare bekers door Oxfam (50 EUR) en de waarborg voor 
het huren van borden en bestek van Den Azalee (50 EUR), beide uit te betalen aan Helena 
Bonne, afdeling plannen en ontwikkelen. 
 
 
 
Subsidie voor aanplanting/aanleg/onderhoud van kleine landschapselementen: betaalbaar-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 16.621 EUR betaalbaar te stellen, volgens lijst als bijlage, voor het onderhou-
den, aanplanten en aanleggen van kleine landschapselementen. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut 'speelstraat 
Goegebuurt' in de Beernaertwijk op woensdag 18 juli en woensdag 29 augustus 2018 en in de 
Gladiolenstraat op vrijdag 20 juli 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
invoeren van het statuut 'speelstraat'. 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer, uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen, voor prioritaire voertuigen en fietsers: 
- in Beenaertwijk: tussen huisnummer 30 en huisnummer 37: 
> op woensdag 18 juli 2018 tussen 13 uur en 18 uur; 
- in Gladiolenstraat: tussen huisnummer 1 en huisnummer 15: 
> op vrijdag 20 juli 2018 tussen 13 uur en 18 uur; 
- in Beenaertwijk: tussen huisnummer 30 en huisnummer 37: 
> op woensdag 29 augustus 2018 tussen 13 uur en 18 uur. 
PS: De verantwoordelijken voor de speelstraatwerking moeten op woensdag 18 juli 2018, 
vrijdag 20 juli 2018 en woensdag 29 augustus 2018, telkens om 13 uur deze nadars met bord 
'speelstraat tussen 13 uur en 18 uur' en bord verbod van doorrij (C3) bij aanvang van de 
'speelstraat-actie' op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de 'speelstraat-actie' terug van de 
rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbanken 
de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de kermis te Sinaai van woensdag 4 juli tot en 
met zondag 15 juli 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardingen naar aanleiding van de 
kermis, wielerwedstrijden en 11 juliviering te Sinaai: 

KERMIS 
1.  Programma 11 juliviering (optredens) 

Er geldt parkeerverbod: 

*   van woensdag 4 juli 2018 van 6 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur:  
    - Dries: op rijbaan vóór gemeentehuis (kant gemeentehuis en kant grasplein) 
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*   van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 2 uur:  
*   van maandag 9 juli 2018 van 16 uur tot 24 uur: 
    Dries: - op rijbaan vanaf Vleeshouwersstraat, richting Katharinastraat/Edgar Tinelstraat, 
tot aan rijbaan vóór gemeentehuis (enkel langs zijde van grasplein) 
              -  tussen rijbaan vóór gemeentehuis en Katharinastraat (rechts van rijbaan) 

 *   van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur: 
     - in Dr. R. Haeltermanlaan: tussen Hulstbaan en Wijnveld (langs beide zijden van rijbaan) 

 *   op dinsdag 10 juli 2018 van 0 uur tot 12 uur: 
     Dries: - op rijbaan vanaf Vleeshouwersstraat, richting Katharinastraat en Edgar Tinelstraat, 
tot aan rijbaan vóór gemeentehuis (langs zijde van grasplein én rechts van rijbaan) 
                - op rijbaan vanaf Hulstbaan, richting Vleeshouwersstraat, tot 
aan Vleeshouwersstraat (langs zijde van grasplein en rechts van rijbaan). 

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer: 
*   van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur: 
     - Dries: op rijbaan vóór gemeentehuis (in beide richtingen). 

2. In het kader van de optredens 

Er geldt parkeerverbod: 
* van vrijdag 6 juli 2018 van 6 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur: 
   - Dries: op rijbaan vóór gemeentehuis (kant grasplein)  

* van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met zondag 8 juli 2018 tot 2 uur  
* van maandag 9 juli 2018 van 16 uur tot 24 uur: 
  - Dries: - op rijbaan vanaf Vleeshouwersstraat, richting Katharinastraat/Edgar Tinelstraat, 
tot  aan rijbaan vóór gemeentehuis (enkel langs zijde van grasplein)  
               - rechts van rijbaan tussen rijbaan vóór gemeentehuis en Katharinastraat 

* van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur:  
   - Dries: op rijbaan vóór gemeentehuis (kant gemeentehuis) 
   - in Dr. R. Haeltermanlaan: tussen Hulstbaan en Wijnveld (langs beide zijden van rijbaan). 

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer verbod van doorrij voor alle verkeer 
* van zaterdag 7 juli 2018 van 12 uur tot en met dinsdag 10 juli 2018 tot 12 uur: 
   - Dries: op rijbaan vóór gemeentehuis (in beide richtingen). 

 3. Vuurwerk 

 Er geldt parkeerverbod op maandag 9 juli 2018 van 22 uur tot 24 uur: 
- in Vleeshouwersstraat: op rijbaan vanaf rijbaan naar sporthal, richting Hulstbaan, tot Dries 
- Dries: - op rijbaan vanaf Vleeshouwersstraat, richting Katharinastraat  Edgar Tinelstraat, tot 
aan rijbaan vóór gemeentehuis (langs beide zijden van rijbaan; namelijk langs kant van 
grasplein, tussen bomen én langs kant van huizenrij, rechts van rijbaan) 
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            - op rijbaan tussen Sinaaidorp/Edgar Tinelstraat en Hulstbaan 
            - op rijbaan tussen Hulstbaan en Vleeshouwersstraat. 

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer, in beide richtingen, op maandag 9 juli 2018 van 
22 uur tot en met 24 uur: 
- Dries: - op rijbaan vanaf Vleeshouwersstraat, richting Katharinastraat/Edgar Tinelstraat, 
tot aan de rijbaan vóór gemeentehuis       
             - op rijbaan tussen Sinaaidorp - Edgar Tinelstraat en Hulstbaan 
             - op rijbaan tussen Hulstbaan en Vleeshouwersstraat. 

4.  Wielerwedstrijden 

Er geldt parkeerverbod: op volledig parcours, langs beide zijden van de rijbaan 
* op vrijdag 6 juli 2018 van 16 uur tot 22 uur 
* op zaterdag 7 juli 2018 van 13 uur tot 19 uur 
* op zondag 8 juli 2018 van 11.30 uur tot 21.15 uur 
* op maandag 9 juli 2018 van 13 uur tot 19 uur: 
  - Dries: tussen Sinaaidorp/Edgar Tinelstraat en Hulstbaan/Dries 
  - in Hulstbaan: tussen Dries en Wijnveld 
  - in Hellestraat: tussen Hulstbaan en Zakstraat 
  - in Zakstraat 
  - in Neerstraat 
  - in Hondsneststraat: tussen Neerstraat en Edgar Tinelstraat 
  - in Edgar Tinelstraat: tussen Hondsneststraat en Sinaaidorp/Dries. 

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer: (tegen rijrichting van renners in) 
* op vrijdag 6 juli 2018 van 18 uur tot 22 uur 
* op zaterdag 7 juli 2018 van 14 uur tot 19 uur 
* op zondag 8 juli 2018 van 12.30 uur tot 20.15 uur 
* op maandag 9 juli 2018 van 14 uur tot 19 uur: 
   - Dries: vanaf kruispunt Hulstbaan/Dries, richting Sinaaidorp, tot kruispunt Edgar 
Tinelstraat/Sinaaidorp     
   - in Edgar Tinelstraat: vanaf kruispunt Sinaaidorp/Dries, richting Hondsneststraat, tot 
Hondsneststraat 
   - in Hondsneststraat: vanaf Edgar Tinelstraat, richting Cadzandstraat, tot Neerstraat 
   - in Neerstraat: vanaf Hondneststraat, richting Zwaanaardestraat/Sinaaidorp, tot kruispunt 
Zwaanaardestraat/Zakstraat/Sinaaidorp 
   - in Zakstraat: vanaf kruispunt Zwaanaardestraat/Neerstraat/Sinaaidorp, richting 
Hellestraat/Hulstbaan, tot Hellestraat 
   - in Hellestraat: vanaf Zakstraat, richting Hulstbaan, tot Hulstbaan. 

Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
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Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het invoeren van het statuut 'speelstraat' in 
Berkenlaan iedere zondag in de periode van 1 juli 2018 tot en met zondag 26 augustus 2018: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
statuut 'speelstraat' in de Berkenlaan, telkens op zondag vanaf zondag 1 juli 2018 tot en met 
zondag 26 augustus 2018: 
Er geldt parkeerverbod en verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd voor de 
bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is 
gelegen, voor prioritaire voertuigen en fietsers in Berkenlaan: 
* op rijbaan tussen nrs. 7/16 en nrs. 31/36 (Berkenlaan)/nr. 18 (Esdoornlaan) 
* op rijbaan tussen nrs. 13/17 en nrs. 31/36 (Berkenlaan)/nr. 18 (Esdoornlaan) 
> op zondag 01 juli 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 08 juli 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 15 juli 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 22 juli 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 29 juli 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 05 augustus 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 12 augustus 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 19 augustus 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur 
> op zondag 26 augustus 2018 tussen 13.30 uur en 18 uur. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg in Berkelaan 
aan kruispunt Lepelhoekstraat richting Esdoornlaan en in Meidoornlaan aan kruispunt 
Lepelhoekstraat richting Berkenlaan. 
PS: De verantwoordelijke voor de speelstraatwerking moet elke zondag deze nadars met bord 
'speelstraat tussen 13.30 uur en 18 uur' en met bord verbod van doorrij (C3) bij aanvang van de 
'speelstraat-actie' op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de 'speelstraat-actie' terug van de 
rijbaan verwijderen. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
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Openbare verlichting: Parklaan-Moerlandstraat: vervanging openbare verlichting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het aanpassen van de openbare verlichting in de Parklaan ter hoogte van 
het kruispunt met de Moerlandstraat en de werken te gunnen aan Eandis, Brusselsesteenweg 
199, 9090 Melle, voor een bedrag van 7.004,20 EUR + 1.470,88 EUR (21 % btw verlegd) = 
8.475,08 EUR. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning en gelegen in bijzonder gebied: Plezant-
straat 40, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Plezantstraat 40, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en 
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 1 - beroep - advies aan het departement 
Omgeving: Etablissementen J. Maes Zonen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de aanvraag van Etablissementen J. Maes Zonen nv, Reedonk 21, 2880 Bornem, tot het 
bouwen van een onbemand tankstation aan Gentse Baan 55, 9100 Sint-Niklaas, te adviseren het 
beroep niet in te willigen en het besluit van de deputatie d.d. 15 februari 2018 te bevestigen. 
 
Artikel 2 
bij zijn oorspronkelijk standpunt van 29 januari 2018 te blijven waarbij voorwaardelijk gunstig 
advies werd verleend voor de omgevingsvergunning. 
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Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Cordeel nv Zetel Temse, Eurolaan 7 te 9140 Temse, 
tot het verbouwen van een kapel naar 5 eengezinswoningen, Veldstraat 2 te 9100 Sint-Niklaas, 
sectie E nr. 2157X volgende aanvragers op basis van het verslag van de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Stedelijke premies: periode van 24 mei 2018 tot en met 25 juni 2018: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan de aanvragers van de stedelijke premies voor de periode van 24 mei 2018 tot en met 
25 juni 2018 een totaalbedrag van 67.019 EUR uit te betalen voor volgende premies: 
 aantal aanvragen  premiebedrag 
Premie duurzaam renoveren  32  60.875 EUR 
Premie aanpassing van woningen voor senioren  11  6.144 EUR 
 
 
 
Steratlon: 19 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de Steratlon op 19 augustus 2018, die plaatsvindt in het recreatiedomein De Ster en 
georganiseerd wordt door de sportdienst van Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het 
inrichten van een eetgelegenheid (barbecue) en het opstellen van een springkasteel op 
voorwaarde dat het advies van het team publieke veiligheid en noodplanning wordt nageleefd. 
 
 
 
Sportizon: Lotto Street Soccer: 10 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Lotto Street Soccer op dinsdag 10 juli 2018 op de Grote 
Markt, door Sportizon nv, Radiatorenstraat 23, 1800 Vilvoorde, en toelating te verlenen voor het 
inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op voorwaarde dat het advies 
van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Scouts Sint-Kristoffel: Krock: 21 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Krock door Scouts Sint-Kristoffel, p/a Modernadreef 20, 
9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 21 september 2018 op het scoutsterrein en in Zaal Oase, Heistraat 
2016 b, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit in openlucht met een maximaal 

geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq, 15 min tussen 18 uur en 1 uur; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit in de fuifzaal met een maximaal 

geluidsniveau 100 dB(A)LAeq,60min tot 3 uur in plaats van 4 uur zoals oorspronkelijk werd 
aangevraagd; 

-  parkeerverbod te voorzien in de Heistraat van huisnummer 186 tot huisnummer 240 en de 
Houtduifstraat op de parkeerstrook aan de kant van het schoolgebouw; 

-  verbod van doorrij te voorzien in de Houtduifstraat zoals aangegeven op het situeringsplan, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Partij van de Arbeid Sint-Niklaas: familiale picknick op 26 augustus 2018 in de Castrohof: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een familiale picknick in de Castrohof, Hendrik 
Heymanplein 95, op zondag 26 augustus 2018 door Partij van de Arbeid Sint-Niklaas, en 
hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het gebruik van openbaar domein: de Castrohof, 
op voorwaarde dat de adviezen worden nageleefd. 
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Divers vzw: ENGIE Parkies 2018: Romain De Vidtspark: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ENGIE Parkies 2018 door Divers vzw in het Romain De 
Vidtspark op dinsdagen 10, 17, 24 en 31 juli 2018 en 7, 14 en 21 augustus 2018 telkens van 
19.30 tot 22.30 uur, einde achtergrondmuziek om 23 uur en sluitingsuur van 23.30 uur en 
vergunning te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken en het uibaten van een 

eetgelegenheid; 
- tijdelijk leurverbod voor de omliggende straten van het Romain De Vidtspark gedurende de 

parkconcerten van ENGIE Parkies 2018 tussen 18 uur en 23.30 uur; 
-  een parkeerverbod in de Zeildoekstraat, telkens vanaf maandagavond tot woensdagochtend; 
-  parkeren enkel voor 4 voertuigen van Divers vzw op de voorbehouden parkeerplaatsen op de 

Parklaan; 
-  muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
voor zover wordt voldaan aan alle adviezen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de engagementen van de stad en Divers vzw, zoals beschreven in de 
aanvraag van ENGIE Parkies in bijlage. 
 
 
 
Wijkcomité Priesteragiewijk: wijkbarbecue en fietszoektocht: 30 juni 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Priesteragiewijk, p/a Prins Boudewijnlaan 5, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een wijkbarbecue en 
fietszoektocht door Wijkcomité Priesteragiewijk, op zaterdag 30 juli 2018 in brasserie De Witte 
Molen, Gladiolenstraat 2, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Terbeschikkingstelling autocar voor daguitstap K.A.C.P.G. op zaterdag 29 september 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
1 autocar voor 50 personen ter beschikking te stellen voor de daguitstap van het K.A.C.P.G., p/a 
Beekstraat 1, 9140 Temse, op zaterdag 29 september 2018 en deze opdracht toe te vertrouwen 
aan Reizen 't Soete Waeslant, Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, voor een geraamd bedrag van 
662,50 EUR. 
 
 
 
Scouts Sint-Vincentius: barbecue: 15 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een barbecue door Scouts Sint-Vincentius in samenwerking met Sint-
Vincentius vzw, p/a Bremstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 15 septbember 2018 op het 
terrein van Scouts Sint-Vincentius, Pijkedreef 100, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  een muziekactiviteit muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur in plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Beans and Dreams in samenwerking met verschillende handelaars in Belsele: Summerdays: 4 en 
5 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Summerdays in tuin en tuinkamer 'Die Zoete Laan', Tuinlaan 54, 
9111 Belsele, door Beans and Dreams, p/a Belseledorp 59, 9111 Belsele, op zaterdag 4 en 
zondag 5 augustus 2018, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij 
met sterke dranken en het inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen 
worden nageleefd. 
 
 
 
Vlaanderen Feest Sinaai: 7 juli 2018: afwijking op de geluidsnorm: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor Vlaanderen Feest Sinaai, op zaterdag 7 juli 2018 op Dries te Sinaai, toelating te verlenen 
voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, op 
voorwaarde dat het advies van de milieudienst wordt nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Hoogkamerstraat: barbecue: 18 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan buurtcomité Hoogkamerstraat, p/a Hoogkamerstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest met 
barbecue op zaterdag 18 augustus 2018. 
 
 
 
Comité De Cauwerstraat: paella-avond: 24 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Comité De Cauwerstraat, p/a De Cauwerstraat 38, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurt-
gerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie een paella-avond op vrijdag 
24 augustus 2018. 
 
 
 
KLJ Nieuwkerken-Waas: Crazy Dating Party: 3 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Crazy Dating Party door KLJ Nieuwkerken-Waas, p/a Windmolen-
straat 6, 9120 Vrasene, op zaterdag 3 november 2018 op De Schakel, Heihoekstraat 204b, 9100 
Nieuwkerken: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

100 dB(A)LAeq,60min tot 3 uur in plaats van 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
met volgend afbouwscenario: 
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03.00 uur - 03.15 uur: max. 98 dBA Leq15; 
03.15 uur - 03.45 uur: max. 95 dBA Leq15; 
03.45 uur - 04.00 uur: max. 87 dBA Leq15; 
04.00 uur: einde muziek; 

-  parkeerverbod te voorzien in de Heihoekstraat van het kruispunt aan Recreatiedomein 
De Ster tot huisnummer 170 (kant van De Schakel) en op de Grote Baan, van huisnummer 20 
tot huisnummer 44; 

-  verbod van doorrij te voorzien in de Pastoor Copstraat, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Gebruik trouwzaal door vereniging 'Waar Armen het woord nemen' op woensdag 17 oktober 
2018 om 20 uur voor de vertoning van de film 'I Daniel Blake4': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op woensdag 17 oktober 2018 om 20 uur de trouwzaal ter beschikking te stellen van de 
vereniging 'Waar Armen het woord nemen', p/a Kleine Heimelinkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, 
voor de vertoning van de film 'I Daniel Blake'. 
 
Artikel 2 
hiervoor het sociaal tarief aan te rekenen, namelijk 52 EUR. 
 
 
 
Betaalbaarstelling voorschot compensatievergoeding aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de betaalbaarstelling van een voorschot van 50 % of 65.000 EUR op de compensatievergoeding 
aan KLJ Sinaai goed te keuren. 
 
 
Betaalbaarstelling zesde en laatste schijf infrastructuursubsidie aan KLJ Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een zesde en laatste schijf van de nieuwbouw-
subsidie aan KLJ Sinaai ten bedrage van 5.294,12 EUR. 



 

25 

 

Projectmatig werken: goedkeuring projectfiche 'passantentelling' 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende projectfiche, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, goed te keuren: 
- 103: passantentelling. 
 
Artikel 2 
aan de betrokken stuurgroep opdracht te geven het project uit te voeren volgens de timing, 
binnen het budget en binnen de scope zoals vermeld in de fiche. Bij ingrijpende wijzigingen 
brengt de stuurgroep het projectbureau op de hoogte, zodat een aangepaste versie van de fiche 
kan worden voorgelegd aan het managementteam en het college. 
 
Artikel 3 
aan het projectbureau opdracht te geven om, indien gewenst, op intranet een deelsite te 
voorzien voor dit project, waartoe alle leden van de stuurgroep en de onderliggende 
werkgroepen toegang hebben en waar de documenten van het project geraadpleegd kunnen 
worden. De projectfiche zelf is door alle gebruikers van het intranet raadpleegbaar. 
 
 
 
Gemeenteraad: data commissiezittingen augustus 2018: voorstel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel van volgende planning voor de commissiezittingen van 
augustus 2018: 
-  maandag 13 augustus 2018: om 19 uur: commissie voor mobiliteit, economie en werk; 
- dinsdag 14 augustus 2018: om 19 uur: commissie voor openbare werken, waterbeheersing, 

foren en kermissen; 
- donderdag 16 augustus 2018: om 19 uur: commissie voor cultuur, toerisme en landbouw; 
-  donderdag 16 augustus 2018: om 20 uur: gezamenlijke commissie voor stedelijk 

basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie en voor ruimtelijke 
ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen; 

-  maandag 20 augustus 2018: om 19 uur: commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend 
onderwijsbeleid en burgerzaken; 

-  maandag 20 augustus 2018: om 20 uur: commissie voor algemeen beleid en veiligheid, 
internationale samenwerking en erediensten; 

-  dinsdag 21 augustus 2018 om 19 uur: commissie voor financiën; 
-  dinsdag 21 augustus 2018: om 20 uur. commissie jeugd, duurzaamheid en natuur; 
-  woensdag 22 augustus 2018: om 19 uur: commissie voor personeel, interne organisatie en 

sport. 
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Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 juni 2018: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 22 juni 2018. 
 
 
 
Wijk in de Kijker: kennisneming actiepunten wijk Moerland en Park&Laan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van hoe elke 'Wijk in de Kijker' actie in de wijken Moerland en Park&Laan 
geconcretiseerd zal worden. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan het managementteam om de verdere uitvoering van elke actie op te 
volgen. 
 
 
 
Lentemarkt, Lekker Lokaal en Dag van het Park 2019: bepaling datum 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Lentemarkt, Lekker Lokaal en de Dag van het Park 
op zondag 19 mei 2019. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het parkeer- en verkeersvrij maken van de Parklaan aan de parkzijde 
tussen de Moerlandstraat en de Grote Markt, met vrijwaring van de busbaan, op zondag 19 mei 
2019 van 10 tot 17.30 uur. 
 
 
 
Onthulling gerestaureerde waterpomp en opening tentoonstelling Sint-Niklase schuttersgilden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met het programma van zaterdag 8 september 2018 rond de onthulling van de 
gerestaureerde waterpomp om 10 uur aan de Cipierage en de officiële opening van de 
tentoonstelling over de Sint-Niklase schuttersgilden om 11 uur in de vredeszaal van het 
stadhuis, met aansluitend gezamenlijke receptie voor alle ingeschreven genodigden om 
11.30 uur in de receptiezaal van het stadhuis. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het uitnodigen van de leden van gemeenteraad, van het college van 
burgemeester en schepenen, de pers, het bestuur van de cultuurraad en de leden van de 
stuurgroep Erfgoedcel Waasland, de raad van bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas en de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, de contact-
personen van de Wase schuttersgilden, de toeristische gidsen en de leden van de stedelijke 
commissie voor de bevordering van het toerisme. 
 
 
 
Werken: toestand van de buxussen in de Stationsstraat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het najaar de buxussen in de Stationsstraat te vervangen door een andere groenblijvende 
plant zoals Ilex Crenata en het bloksysteem te behouden, waarbij dan ook de onderhoudskost 
van ca. 10.000 EUR/jaar blijft behouden. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanpassen voetpad August Vermeylenstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanpassen van het voetpad in de August Vermeylenstraat 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 4.000 EUR, btw verlegd. 
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Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen 
of herstellen van diverse straten 2018: vervangen boordsteen Maricolenstraat : vastlegging 
kredieten en principe gebruik boordstenen andere straten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verwijderen en vervangen van de boordsteen type IE in de Maricolenstraat, in het kader van 
het raamcontract voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen te laten uitvoeren 
door E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde 
3.500 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
Artikel 2 
deze boordstenen niet meer te voorzien in nieuwe ontwerpen. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2 - meerwerken: herstellen bermen Neerstraat, Hooiman-
straat, Hondsneststraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de meerwerken: herstel bermen Neerstraat, Hondsneststraat en 
Hooimanstraat (plaatselijk) van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag 
in meer van 5.995 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door Van Den Berghe 
nv, Aven Ackers 7 te 9130 Verrebroek. 
 
 
 
Diensten: speerpunten team openbare reinheid en reine stad zomer en najaar 2018: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met acties A en B, zijnde: 
-  Wijk-Werken Waas in te zetten ter versterking van de huidige bezetting; 
- het veegplan met parkeerverbod voor september en oktober uit te besteden aan Wase 

Werkplaats en Aquamella. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om een sensibiliseringscampagne (actie C) verder te concretiseren. 
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Diensten: evenementen: aanstellen dienstverlener voor plaatsen en uitbaten ijspiste op de 
Grote Markt: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op het verslag van nazicht van de offertes, het aanstellen van een dienstverlener voor het 
plaatsen en uitbaten van een ijspiste op de Grote Markt voor een periode van maximum 3 jaar, 
te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte, zijnde de firma Dikkies bvba, 
Heimolenstraat 137 te 9100 Sint-Niklaas, tegen een toelage van 32.000 EUR op jaarbasis. 
Dit resulteert in een bedrag van 96.000 EUR over een periode van 3 jaar. 
 
Artikel 2 
akte te nemen van het feit dat de firma Dikkies bvba jaarlijks geëvalueerd zal worden conform 
de bestekvoorwaarden. 
 
 
 
Uitrol FTTH (fiber to the home) Sint-Niklaas: voorstel Proximus: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel van Proximus voor de uitrol van FTTH (Fiber to the home) op 
basis van de huidige gekende gegevens, waarbij Proximus wordt gevraagd bij alle deelaspecten 
telkens af te stemmen met de diensten en verkeerspolitie van de stad Sint-Niklaas. 
 
 
 
Ondertekening Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen: 
principebeslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
zich kandidaat te stellen om het Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke 
planningsprocessen te ondertekenen. 
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Patrimonium: persoonlijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: inneming 5: principiële 
beslissing aankoop woning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
ermee akkoord te gaan om te onderzoeken of de aankoop van de woning gelegen Puidreef 3 te 
9111 Belsele, haalbaar is. Aan team patrimonium en landbouw wordt gevraagd een 
schattingsverslag op te vragen. 
 
 
 
Zakelijke rechten: kosteloze overdracht zonnepanelen complex De Kouter: vaststelling 
voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de voorwaarden vast te stellen van het ontwerp van akte betreffende de kosteloze overdracht 
van de zonnepanelen en bijhorende installatie op het dak van het gebouw gelegen 
Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele, kadastraal gekend onder 9de afdeling, sectie A, perceelnr. 
979 M3, door 't Ey vzw, Koutermolenstraat 6b, 9111 Belsele aan de stad Sint-Niklaas. 
Een exemplaar van dit ontwerp van akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Sinaai: vraag tot opmaak rup Hulstbaan/Wijnveld 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een rup op te maken voor de site (De Melkerij) aan Hulstbaan/Wijnveld. 
 
 
 
Moleken - Hazewindstraat: vraag tot opmaak rup 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een rup op te maken voor Moleken-Hazewindstraat. Het planproces zal het maximaal 
toelaatbare programma, de randvoorwaarden voor ontwikkeling en de contour van het rup 
bepalen. 
 
 
 
Masterplan Stationsomgeving Noord: bewonersbrief 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met bijgaande bewonersbrief en deze te verspreiden na de gemeenteraad van 
22 juni 2018. 
 
 
 
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 wel in te gaan op het aanbod om een glasbol 
te vervangen door een ondergrondse container. 
 
 
 
Gedragscode mountainbiketochten: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de gedragscode voor organisatoren van mountainbiketochten goed te keuren gedurende een 
evaluatieperiode van 1 jaar. 
 
 
 
Stadsbos Puitvoet: publiekswerking Natuurpunt vzw en samenwerking rond beheer 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de gidsenwerking van Natuurpunt Waasland-Zuid binnen stadsbos Puitvoet goed te keuren. Het 
stadsbestuur ondersteunt de werking financieel door de aankoop van educatieve materialen en 
via het vergoedingssysteem 'natuurgidsen'. 
 
Artikel 2 
de gezamenlijke inrichting en beheer van het recent aangekochte grasland (perceel 5, D, 1876) 
goed te keuren. 
 
 
 
Fietsbeleid: extra visualisatie fietspad Industriepark-Noord: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met extra visualisatie van het fietspad Industriepark-Noord. 
 
 
 
Plaatsing ondergrondse containers in Reynaertpark: goedkeuring 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
11 ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in het Reynaertpark: 
-  1 rest-, 1 pmd- en 1 papier-karton-container voor de bewoners van het appartementsgebouw 

Canteclaer; 
- 2 rest-, 1 pmd- en 1 papier-karton-container voor de bewoners van het appartementsgebouw 

Malpertus; 
-  2 rest-, 1 pmd- en 1 papier-karton-container voor de bewoners van de appartements-

gebouwen Tybeert en Isegrim. 
De levering en plaatsing van de containers en de bronbemaling zal uitgevoerd worden in 
opdracht van afvalintercommunale MI-WA voor 129.401,04 EUR. 
 
 
 
Financiële ondersteuning duurzaam evenementenbeleid: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de brief van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over de 
financiële ondersteuning van het duurzaam evenementenbeleid. De rapportering van de 
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duurzame inspanningen voor Villa Pace in 2017 werden gedeeltelijk goedgekeurd. Een bedrag 
van 6.909,75 EUR zal aan de stad vergoed worden. 
 
Artikel 2 
het bedrag van 6.909,75 EUR integraal in te zetten om inspanningen rond duurzaamheid op 
Villa Pace 2018 uit te voeren. 
De helft van het bedrag (3.454,88 EUR) wordt ter beschikking gesteld van de afdeling plannen 
en ontwikkelen: actie: ondersteunen van afvalarme evenementen. 
De andere helft wordt ter beschikking gesteld op de inkomsten van de Vredefeesten. 
 
 
 
Wijkcirculatie: verslag en antwoorden van bewonersvergadering Kroonmolenstraat en 
Collegestraat: kennisneming en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de bewonersvergadering van de Kroonmolenstraat en 
Collegestraat. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de antwoorden op de feedback vanuit de bewonersvergadering van de 
Kroonmolenstraat en Collegestraat. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de antwoordelementen als basis voor de opmaak van het toegangs-
reglement. 
 
Artikel 4 
akkoord te gaan met de hertekening van de rotonde van de Kroonmolenstraat. 
 
Artikel 5 
de dienst mobiliteit opdracht te geven voor de opmaak van het toegangsreglement alsook voor 
de uitwerking van een voorstel voor het hertekenen van de rotonde in de Kroonmolenstraat. 
 
 
 
Zomerproefproject toezicht op stadspark en speelplein Witte Molen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met optie 3b Controle en toezicht tijdens de weekdagen én tijdens het 
weekend (’s middags) op het speelplein het Witte Molenpark en het stadspark van 14 uur tot 
19 uur. 
 
 
 
Principiële vraag: Garage De Maeyer: Heidebaan: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te verlenen op de vraag van Archiburo Van Royen voor de bouw van een 
garage op een perceel gelegen aan de Heidebaan 116 (6e AFD/SINT-NIKLAAS, Sectie B, nr. 
1227B), gelet op de beslissing van het college op 28 mei 2018 dat niet-gewenste ontwikke-
lingen in stedelijk gebied moeten kunnen geruild worden met percelen langs de N70 (ook in 
winkelarme zones). 
 
Artikel 2 
in een bouwaanvraag die voortvloeit uit dit principieel akkoord moet: 
•  de grondoppervlakte van het gebouw en de verharde oppervlakte maximaal gereduceerd 

worden ten opzichte van het huidige voorstel; 
•  het aanwezige waardevolle groen maximaal behouden worden, met name langs de 

oostelijke en de noordelijke zijde van het perceel, op basis van een in overleg met de 
natuurambtenaar opgesteld groenplan voor deze site; 

•  er een voldoende buffering zijn – bij voorkeur door het behoud van de huidige 
groenelementen – ten opzichte van de achterliggende open ruimte, rekening houdend met 
het in punt 2 vermelde groenplan. 

 
Artikel 3 
dat er bij het indienen van de bouwaanvraag sluitende garanties moeten zijn dat de huidige 
locatie van garage De Maeyer herbestemd zal worden met als hoofdfunctie wonen en met 
uitsluiting van detailhandel/handelszaken. 
 
 
 
Tijdelijk gratis uitlenen van dvd's tussen 1 juli en 31 augustus 2018 : goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het gratis uitlenen van dvd's tussen 1 juli en 31 augustus 2018. 
 
 



 

35 

 

Buurtcomité Vogelkeswijk: buurtbarbecue: 25 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtbarbecue door Buurtcomité Vogelkeswijk, p/a 
Zwaluwenlaan 31, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 25 augustus 2018 op het kruispunt van de 
Mussendreef met de Zwaluwenlaan en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien in de Zwaluwenlaan ter hoogte van huisnummer 17 tot 19 en 8 

tot 12 van zaterdag 25 augustus 2018 9 uur tot zondag 26 augustus 2018, 14 uur; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Zwaluwenlaan ter hoogte van huisnummer 17 tot 19 en 

8 tot 12 van zaterdag 25 augustus 2018 9 uur tot zondag 26 augustus 2018, 14 uur, in de 
Mussendreef, de Nachtegalenlaan van huisnumer 17 tot einde van de straat en de 
Zwaluwenlaan van huisnummer 17 tot einde van de straat op zaterdag 25 augustus 2018 
tussen 13 uur en 18.30 uur; 

-  een subsidie buurgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de afwijking van de bepalingen in het politiereglement 'Hoofdstuk II: Rust 
en Veiligheid, Afdeling 3: Veiligheid en orde, Artikel 1: Vrijhouden van de openbare weg en 
openbare plaatsen. § 4 Bij evenementen moet steeds een obstakelvrije doorgang van 4 meter 
voor de hulpdiensten worden vrijgehouden op de rijbaan en rond de tijdelijke opstellingen van 
welke aard ook.' 
 
 
 
Openingsevenement wijkpark Witte Molen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de organisatie van een openingsevenement van het wijkpark 
Witte Molen, de voorbereiding voor zo'n evenement op te starten en dit nog te realiseren in 
2018. Tijdens de voorbereiding wordt met de gebruikers en bewoners tot een nieuwe datum 
gekomen, rekening houdend met de weersverwachtingen en de groenaanleg die in het park nog 
moet gebeuren. 
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Internationale samenwerking: Youca Action Day 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de deelname van de stad Sint-Niklaas aan Youca Action Day op 
donderdag 18 oktober 2018. 
 
Artikel 2 
binnen de stad 15 werkplaatsen voor jongeren aan te bieden en hen hiervoor een vergoeding 
van 50 EUR toe te kennen die rechtstreeks overgemaakt wordt aan Youca vzw. 
 
Artikel 3 
maximum 3 topjobs aan te bieden binnen het contingent van de 15 aangeboden jobs voor 
Youca Action Day 2018 aan schepenen Sofie Heyrman en Wout De Meester (1 team), Kris van 
der Coelden en burgemeester Lieven Dehandschutter. 
 
Artikel 4 
opdracht te geven aan de dienst vorming en educatie, team internationale samenwerking, om 
het volledig traject te begeleiden. 
 
 
 
Uitbreidingsronde Kind en Gezin 2018: advies aantal toe te kennen plaatsen kinderopvang voor 
grondgebied Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen advies naar Kind en Gezin te formuleren met betrekking tot de aanvragen trap 1 subsidies. 
 
Artikel 2 
advies te geven aan Kind en Gezin om in eerste instantie 95 nieuwe trap 2 plaatsen en 
40 nieuwe trap 1 plaatsen toe te kennen aan organisatoren op grondgebied Sint-Niklaas. Indien 
er niet voldoende organisatoren een aanvraag zouden indienen, wordt gevraagd de subsidies 
beschikbaar voor deze nieuwe plaatsen te gebruiken voor omzetting van een lagere naar een 
hogere subsidietrap. 
 
Artikel 3 
de vraag te stellen aan Kind en Gezin om bovenop de 95 nieuwe trap 2 en 40 nieuwe trap 1 
plaatsen extra nieuwe plaatsen toegewezen te krijgen voor grondgebied Sint-Niklaas. 
 
 
 



 

37 

 

Vraag tot uitbreiding opvangplaatsen buitenschoolse groepsopvang: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven een aanvraag in te dienen voor de erkenning van 7 extra kindplaatsen in 
het Buurthuis in Sinaai. 
 
Artikel 2 
goedkeuring te geven om de beste opties voor uitbreiding van de buitenschoolse groepsopvang 
te onderzoeken volgens nood en volgens haalbaarheid naar personeelsbezetting. 
 
 
 
Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-en-Dender vzw 
betreffende Babbelonië: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-en-Dender vzw, 
Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Babbelonië in Sint-Niklaas goed 
te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 
 
 
 
Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
Oost-Vlaanderen vzw betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en 
vluchtelingen goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 
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Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Geestelijke Gezondheids-
zorg Waas en Dender vzw betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender vzw betreffende de psychotherapeutische behandeling van 
vluchtelingen goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.45 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
stadssecretaris burgemeester 


