
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
9 juli 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen; de heer Gaspard Van 
Peteghem, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de 
heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Kris Van der 
Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Taxi- en verhuurdiensten: Saratex bvba: stopzetting exploitatievergunning: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stopzetting van de vergunning voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder vanaf heden van Saratex bvba, Leopold II-laan 2E, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Bo's Wafels bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de heer Chris Bogaerts, zaakvoerder van Bo's Wafels bvba, 
Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, om met zijn mobiel wafelkraam een standplaats in te 
nemen op: 
- donderdag 2 augustus 2018: op de kerkhofparking Tereken; 
- vrijdag 3 augustus 2018: aan de Don Boscokerk, Gladiolenstraat, 
op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd en de belasting van 
7,56 EUR per dag wordt betaald. 
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Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van kohieren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende kohieren vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren: 

 een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken, deel overwelvingen van straatgrachten, aanslagjaar 2018, 1 artikel voor een bedrag 
van 10 EUR; 

 een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken, deel milieuvergunningen, aanslagjaar 2018, 21 artikelen voor een bedrag van 
2.100 EUR; 

 een kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken, deel omgevingsvergunningen, aanslagjaar 2018, 134 artikelen voor een bedrag van 
10.923,80 EUR. 

 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Lancôme Trailer: wijziging locatie: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de plaatsing van de Lancôme Trailer van U.C. Belgium, Mijnwerkerslaan 
38, 3550 Heusden-Zolder, op Zwijgershoek op 10 juli 2018 in plaats van in de Stationsstraat, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en de belasting op de tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein, voor een bedrag van 264,60 EUR betaald wordt. 
 
 
 
Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 871 tot en met 882 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: - 
- vastgestelde rechten: -. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk onderwijs van 14 juni 2018: 
kennisneming en opdracht tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk onderwijs van 14 juni 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden 
en analyses, in het bijzonder kennis te nemen van de akkoorden/adviezen in verband met de 
vraag tot uitbreiding van de bestaande gemeenschappelijke interne dienst PBW met de OCMW-
personeelsleden die niet overstappen naar het Zorgpunt. 
 
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 
onderwijs van 14 juni 2018. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk stadsbestuur 4 juni 2018: kennisneming 
en opdracht tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het comité voor preventie en bescherming op het werk 
stadsbestuur van 4 juni 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses, in 
het bijzonder kennis te nemen van de akkoorden/adviezen in verband met de vraag tot uitbrei-
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ding van de bestaande gemeenschappelijke interne dienst PBW met de OCMW-personeelsleden 
die niet overstappen naar het Zorgpunt. 
 
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 
stadsbestuur van 4 juni 2018. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk politie van 12 juni 2018: kennisneming 
en opdracht tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis nemen van het verslag van de vergadering van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk politie van 12 juni 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en 
analyses, in het bijzonder kennis te nemen van de akkoorden/adviezen in verband met de vraag 
tot uitbreiding van de bestaande gemeenschappelijke interne dienst PBW met de OCMW-
personeelsleden die niet overstappen naar het Zorgpunt. 
 
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 politie 
van 12 juni 2018. 
 
 
 
Gebiedsgericht werken: datum opening heraanleg pleintje Reinaertbeelden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om een openingsmoment te voorzien van het heringerichte plein op de hoek 
van de Bergstraat en de Reinaertlaan in Belsele op donderdag 30 augustus 2018 om 11 uur. 
 
 
 
Aankoop vijf Cisco switchen volgens raamcontract 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de aankoop van vijf Cicso netwerkswitchen te gunnen aan de firma Securitas nv, Sint-
Lendriksborre 3, 1120 Brussel, BE 0427 388 334, voor een totaalbedrag van 5.558,80 EUR + 
1.167,35 EUR (21 % btw) = 6.726,14 EUR, te verrekenen op actienummer 2018140606 - 
Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur- raming 2018140515. Deze afname gebeurt op 
basis van het raamcontract van VITO. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Sint-Catharinaparochie 
18 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 
18 juni 2018 van de kerkraad van de Sint-Catharinaparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 2 juli 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 
2 juli 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad HH. Andreas & Ghislenus-
parochie 25 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 
25 juni 2018 van de kerkraad van de HH. Andreas & Ghislenusparochie, als bijlage gehecht aan 
de notulen van deze zitting. 
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Communicatieplan Vredefeesten 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het communicatieplan voor de Vredefeesten 2018 vast te stellen. 
 
 
 
Verslagen stuurgroep dienstverlening 23 april 2018 en 8 juni 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verslagen van de stuurgroep dienstverlening die vergaderde op 23 april 
2018 en 8 juni 2018. 
 
 
 
Stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: verslag vergadering 24 mei 2018: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurde verslag van de stedelijke commissie voor de bevor-
dering van het toerisme van donderdag 24 mei 2018. 
 
 
 
Voorraadbeheer: leveren van papier: prijsstijging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de prijsstijging van gemiddeld 5 % met ingang van 1 augustus 2018 voor 
de levering van wit papier in verschillende formaten en grammages door de firma Lyreco nv, 
Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem (zie overzicht in bijlage). 
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Diensten: beheer openbaar domein: totaalonderhoud van diverse plantendecoraties in stads-
gebouwen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vanaf 1 december 2018 in te stappen in het raamcontract aankoop, huur en onderhoud van 
kantoorplanten van de Vlaamse overheid, gegund aan de firma Aquarella, Haenhoutstraat 147, 
9070 Destelbergen, op 21 juni 2017, tegen het bedrag van 1,85 EUR (btw excl.) per plantenbak 
per maand voor het onderhoud van reeds aangekochte planten. 
Op dit moment zijn er 225 plantenbanken aanwezig (dit aantal kan variëren gedurende de 
looptijd van het contract), die als volgt verdeeld zijn: 
-  165 in stadsgebouwen (stadhuis: 98, SASK: 6, bibliotheek: 11, stadsschouwburg: 9, zwembad: 

5, Huis van het Kind: 6, toerisme: 14, techniekhuis: 16), voor het bedrag van 14.652 EUR + 
3.076,92 EUR (btw 21 %) = 17.728,92 EUR voor de totale looptijd van vier jaar (= 4.432,23 
EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis); 

-  36 in het politiehuis voor het bedrag van 3.196,80 EUR + 671,33 EUR (btw 21 %) = 
3.868,13 EUR voor de totale looptijd van vier jaar (= 967,03 EUR, btw inbegrepen, op 
jaarbasis); 

-  na de overdracht van het welzijnshuis zullen de 24 aanwezige plantenbakken ook via dit 
contract onderhouden worden voor het bedrag van 2.131,20 EUR + 447,55 EUR (btw 21 %) = 
2.578,75 EUR voor de totale looptijd van vier jaar (= 644,69 EUR, btw inbegrepen, op 
jaarbasis). 

 
 
 
Werken: leveren en plaatsen van poorten en afsluitingen: perceel 3: site buurthuis Sinaai: 
goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'leveren en plaatsen van poorten en afsluitingen - Perceel 3: site buurthuis Sinaai' 
definitief op te leveren. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: uitbreiding TOP-compostvloer: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor de opdracht 'aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fiets-
paden en andere verhardingen: raamcontract: uitbreiding TOP-compostvloer' goed te keuren en 
het bedrag van 170.000,61 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'Rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 
315.806,16 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 446.192,45 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 1bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1bis van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 
te 9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag in 
min van 641,12 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 48.733,95 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekening 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4: thermometerhut en thermometer van de opdracht 
'Buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor het totaalbedrag in min van 1.011,50 EUR, btw 
verlegd. 
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Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 te 
9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag van 
49.375,07 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: goedkeuring vorderingsstaat 
1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 te 9080 
Lochristi, voor de opdracht 'riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef' voor een 
bedrag van 158.637,40 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: uitbreiding TOP-compostvloer: betaalbaarstelling vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 2 voor de opdracht 'aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen: raamcontract: uitbreiding TOP-compostvloer' goed te 
keuren en het bedrag van 17.894,92 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de 
firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44 te 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Diensten: ICT: e-besluit: uitbreiding naar OCMW: koppeling New Horizon - Green Valley: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan om een koppeling te laten uitwerken tussen de softwarepakketten New 
Horizon van de firma Cevi/Logins en de module besluitvorming van de firma Green Valley, met 
het oog op het agenderen van dossiers voor het bijzonder comité voor de sociale dienst en het 
beheer van dit orgaan vanaf 2019, en deze opdracht te gunnen als volgt: 
-  Cevi/Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800 Mechelen, voor aanpassingen aan het 

pakket New Horizon: 10 dagen voor studie en ontwikkeling, implementatie en testing tegen 
een bedrag van 1.020,90 EUR, exclusief btw per dag, wat resulteert in een bedrag van 
10.209 EUR + 2.143,89 EUR (21 % btw) = 12.352,89 EUR; 

-  Green Valley, Thor Park 8300, Poort Genk 8300, 3600 Genk, voor aanpassingen aan het 
pakket e-besluit: 1 dag consultancy en ontwikkeling: zit vervat in de servicedagen waarop 
het stadsbestuur, als primaire partner van e-besluit, recht heeft. 

Als de koppeling operationeel is, zal een jaarlijks gebruiksrecht betaald moeten worden, als 
volgt: 
-  Cevi/Logins: 66 EUR + 13,86 EUR (21 % btw) = 79,86 EUR per maand of 792 EUR + 

166,32 EUR (21 % btw) = 958,32 EUR op jaarbasis; 
- Green Valley: 1.340 EUR + 281,40 EUR (21 % btw) = 1.621,40 EUR op jaarbasis. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: leveren materialen voor herstellen verlichting Stationsstraat: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van materialen voor het herstellen van de verlichting in de Stationsstraat te gunnen 
aan de firma met de voordeligste offerte, namelijk de firma Trilec nv, Bellestraat 59, 9100 Sint-
Niklaas, voor een totaalbedrag van 3.506,26 EUR + 736,31 EUR (21 % btw) = 4.242,57 EUR 
(volgens offerte 18-11441). 
 
 
 
Diensten: HR: trajectbegeleiding dienst gebouwen: aanstellen externe begeleiding: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
bestek met nr. 2018/OVA/trajectbegel gebouwen/AVDV-CQ en de raming voor de opdracht 
'Trajectbegeleiding dienst gebouwen', opgesteld door het team overheidsopdrachten (leve-
ringen en diensten) goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
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voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
14.462,80 EUR + 3.037,20 EUR (21 % btw) = 17.500 EUR. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- vertegenwoordiger van de dienst HR; 
- vertegenwoordiger van het team overheidsopdrachten; 
- clustermanager cluster techniek; 
- vertegenwoordiger van de dienst beheer gebouwen. 
 
 
 
Raamcontract onderhoud blusmiddelen: vaststelling prijzen wisselstukken en toebehoren 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de eenheidsprijzen voor onderdelen van haspels, binnen het raamcontract voor het onderhoud 
van blusmiddelen (in zitting van 28 november 2011 gegund aan Somatie Fie nv, Industrielaan 
19A, 9320 Erembodegem, duurtijd 2012-2021), vast te stellen als volgt (prijzen exclusief btw): 
- SHR005 - revisie haspel : 44,90 EUR; 
- SHR012 - slangvervanging haspel 3/4: 109,50 EUR; 
- SHR011 - slangvervanging haspel 1": 141,50 EUR; 
- SHR013 - slangklem: 4,75 EUR; 
- SHR014 - spuitstuk 3/4 metaal: 47,95 EUR; 
- SHR015 - spuitstuk 1": 49,95 EUR; 
- SHR016 - spuitstuk 3/4 plastiek: 47,95 EUR; 
- SHR017 - spuitstuk 1" plastiek: 49,95 EUR; 
- SHR019 - bolkraan: 87,90 EUR; 
- SHR022 - haspelplaat (gebruiksaanwijzing): 16,90 EUR; 
- SHR023 - slangengeleider: 26,90 EUR; 
- SHR028 - vervanging muurhydrant: 89,90 EUR; 
- SHR031 - hydrantstop: 26,90 EUR; 
- SHR041 - hydrantwiel: 23,90 EUR. 
De transportkosten worden berekend op basis van het gewicht. Plaatsing is niet inbegrepen in 
de eenheidsprijzen. 
 
Artikel 2 
deze beslissing over te maken aan het OCMW en de Hulpverleningszone Waasland. 
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Verslagen dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 13 februari, 8 maart en 22 maart: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verslagen van de dagelijkse raad voor land- en tuinbouw van 
13 februari, 8 maart en 22 maart 2018. 
 
 
 
Stedelijk sportcentrum Meesterstraat: onroerende voorheffing aanslagjaar 2018: betaalbaar-
stelling stadsaandeel: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van de verdeelsleutel, het stadsaandeel in de onroerende voorheffing aanslagjaar 2018 
betreffende het stedelijk sportcentrum Meesterstraat, 7.194,11 EUR x 3.578/9.544 = 
2.697,04 EUR vast te stellen en betaalbaar te stellen aan Sportkring Sint-Niklaas vzw, 
Drielindenstraat 2, 9100 Nieuwkerken, op rekeningnummer BE50 4075 0320 0118. 
 
 
 
Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs: indiening dossier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het Lobbenstadmodel in te dienen voor de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs 2018. 
 
 
 
Startnota rup AZ Nikolaas: kennisneming verslag participatiemoment 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van het participatiemoment van 16 juni 2018 over de startnota 
rup AZ Nikolaas. 
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Ontwerp rup Desso te Waasmunster: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vermits er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor het grondgebied van Sint-Niklaas 
zich niet verder inhoudelijk uit te spreken over het dossier rup Desso te Waasmunster. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het tiende Na-Tourcriterium 
met vertrek en aankomst aan de Grote Markt op woensdag 1 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 
Na-Tourcriterium op woensdag 1 augustus 2018: 
 
ER GELDT PARKEERVERBOD 
* van dinsdag 31 juli 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 
-  Onze-Lieve-Vrouwplein: op parkeerstrook tussen Parkstraat en Hofstraat 
- Hendrik Heymanplein: op parkeerplein, enkel op parkeerplaatsen haaks op rijbanen tussen 

de 2 toegangen naar parkeerplein 
-  Moerlandstraat: op parkeerstrook tussen toegangsweg leveranciers AZ Nikolaas en Parklaan 
-  Kokkelbeekparking: volledig 
* van dinsdag 31 juli 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 
-  Grote Markt: in zone vóór stadhuis 
* op woensdag 1 augustus 2018 
-  Grote Markt: 

> van Parklaan tot Houtbriel 
> van Stationsstraat tot Parkstraat 
> van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Hendrik Heymanplein 

-  Parkstraat: van Grote Markt tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 
-  Sint-Jozefstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parkstraat 
-  Onze-Lieve-Vrouwplein: 

> tussen Parkstraat en Hofstraat 
> van rondpunt tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 

-  Onze-Lieve-Vrouwstraat: Onze-Lieve-Vrouwplein tot Grote Markt 
- Parklaan: 

> van Grote Markt tot Moerlandstraat 
> van Moerlandstraat tot Grote Markt 
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-  Hendrik Heymanplein: op parkeerstrook op het parkeerplein zelf, tussen de toegangsweg 
naar het parkeerplein en de supermarkt (= uitbreiding van het aantal bestaande 
parkeerplaatsen voor de andersvaliden) 

- Hofstraat: op parkeerstrook (langs kant van Het Hof) vanaf zebrapad aan bushalte tot 
rondpunt Onze-Lieve-Vrouwplein 

* van woensdag 1 augustus 2018 van 8 uur tot en met donderdag 2 augustus 2018 tot 3 uur 
-  August Nobelsstraat: 

> aan kruispunt met Moerlandstraat - over afstand van 50 meter - (langs beide zijden van 
rijbaan) 

> aan toegangsweg Kokkelbeekparking (over afstand van 50 meter vóór en na toegangsweg 
Kokkelbeekparking) 

> aan kruispunt met Parklaan - over afstand van 50 meter - (langs beide zijden van rijbaan) 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 12 uur tot 24 uur 
- Schouwburgparking: volledig 
-  Magnolialaan: op volledige (bewoners)parking achter turnzaal van sporthal De Witte Molen 
-  Gladiolenstraat: op volledige parking aan Don Boscokerk. 
 
ER GELDT VERBOD VAN DOORRIJ 
* van dinsdag 31 juli 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 tot 3 uur 
-  Grote Markt: in zone vóór stadhuis 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
-  Grote Markt: 

> in zone vóór stadhuis 
> van Parklaan, richting Stationsstraat, tot Houtbriel 
> van Stationsstraat, richting Onze-Lieve-Vrouwplein, tot Parkstraat 
> van Onze-Lieve-Vrouwstraat, richting Parklaan, tot Hendrik Heymanplein 

-  Parkstraat: van Grote Markt, richting Onze-Lieve-Vrouwplein, tot Onze-Lieve-Vrouwplein 
-  Onze-Lieve-Vrouwplein: van rondpunt, richting Grote Markt, tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 
-  Onze-Lieve-Vrouwstraat: van Onze-Lieve-Vrouwplein, richting Grote Markt, tot Grote Markt 
-  Parklaan: 

> van Moerlandstraat tot Grote Markt 
> van Grote Markt - Hendrik Heymanplein tot Moerlandstraat. 

 
ER GELDT VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
-  Hofstraat: van Spoorweglaan – Driekoningenstraat – Kleine Laan, richting Grote Markt, tot 

rondpunt met wegomlegging via Plezantstraat 
-  Plezantstraat: van Spoorweglaan – Westerlaan, richting Grote Markt, tot aan rondpunt met 

wegomlegging via Hofstraat 
-  Parklaan: van Koningin Astridlaan, richting Grote Markt, tot Moerlandstraat met 

wegomlegging via Moerlandstraat. 
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ER GELDT VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER MET DOODLOPENDE 
WEG 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
- Hemelaerstraat: vanaf rondpunt Kroonmolenstraat/Kroonmolenplein, richting Onze-Lieve-

Vrouwstraat, tot Onze-Lieve-Vrouwstraat 
BIJKOMEND AFDEKKEN VAN BESTAANDE VASTE SIGNALISATIE 
°  in Hemelaerstraat: aan rondpunt Kroonmolenstraat/Kroonmolenplein, richting Onze-

Lieve-Vrouwstraat, afdekken van bestaande vast bord verbod van doorrij 
° in Kroonmolenstraat: aan Hemelaerstraat, richting Onze-Lieve-Vrouwstraat, afdekken van 

bestaande vaste borden verbod linksaf slaan en verbod rechtsaf slaan 
-  Kokkelbeekstraat: vanaf Monseigneur Stillemansstraat, richting Parklaan, tot Parklaan 

BIJKOMEND AFDEKKEN VAN BESTAANDE VASTE SIGNALISATIE 
°  in Kokkelbeekstraat: aan Monseigneur Stillemansstraat, richting Parklaan, afdekken van 

bestaande vast bord verbod van doorrij 
°  in Monseigneur Stillemansstraat : aan Kokkelbeekstraat - Knaptandstraat, richting 

Kokkelbeekstraat - Parklaan, afdekken van bestaande vaste bord verbod linksaf slaan. 
 
AFSLUITEN TUNNEL ONDER N70 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
-  Prins Alexanderlaan: van Prins Alexanderlaan naar Parklaan (alle verkeer wordt omgeleid via 

de ring: via Singel of via N41) 
(PS: naar Prins Alexanderlaan blijft alle verkeer via tunnel onder N70 mogelijk). 
 
VERWIJDEREN VAN DE BREEKPALEN 
* op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
- Collegestraat: aan Paul Snoekstraat 
- Schouwburgparking: op rijbaan van Hofstraat naar Collegestraat (naast schouwburg). 
 
AANPASSING SIGNALISATIE IN APOSTELSTRAAT 
1.  Voetgangerszone op te heffen op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 

- Sint-Nicolaasplein: op plein rechts van kerk 
- Apostelstraat: vanaf Grote Markt tot Grote Peperstraat. 

2.  Het verbod linksaf te slaan op te heffen op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 
24 uur 
- Kleine Peperstraat: richting Apostelstraat. 

3.  Het verbod rechtsaf te slaan op te heffen op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 
24 uur 
- in Grote Peperstraat: richting Apostelstraat. 

4.  Er geldt parkeerverbod op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
- aan Grote Markt: op pleintje vóór Sint-Nicolaaskerk; 
- op Sint-Nicolaasplein: op plein rechts van Sint-Nicolaaskerk; 
- in Apostelstraat: vanaf Grote Markt tot Grote Peperstraat. 

5.  Er geldt verbod van doorrij op woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
- Apostelstraat: vanaf Grote Markt richting Walburgstraat tot Grote Peperstraat. 
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6.  Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op 
woensdag 1 augustus 2018 van 8.30 uur tot 24 uur 
- Apostelstraat: vanaf Grote Peperstraat richting Sint-Nicolaasplein tot Sacramentsstraat. 

 
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. 
 
 
 
Paterssite: projectoproep 'lokale klimaatprojecten': principieel akkoord 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de projectoproep 'lokale klimaatprojecten'. 
 
Artikel 2 
er principieel mee akkoord te gaan dat het renovatieproject van de Paterskerk wordt ingediend 
voor de projectoproep 'lokale klimaatprojecten'. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de 27ste Steratlon op zondag 
19 augustus 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
27ste Steratlon op zondag 19 augustus 2018: 
 
ER GELDT PARKEERVERBOD (langs beide zijden van de rijbaan): 
* OP ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 TUSSEN 8 UUR EN 13 UUR: 
-  in Lange Rekstraat: tussen dreef naast atletiekpiste en Brandstraat 
-  in Van Landeghemstraat: tussen Lange Rekstraat en Passtraat 
-  in Passtraat: tussen Prins Boudewijnlaan (N70)/Heidebaan (N70) en De Cauwerstraat 
-  in Europark-Oost: volledig 
-  in Europark-Noord: volledig, behalve op rijbaan vanaf JPR Karting richting Passtraat en 

Kleine Heimelinkstraat 
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-  in De Cauwerstraat: tussen Passtraat en Brandstraat 
-  in Brandstraat: tussen De Cauwerstraat en Eigenlo (Temse) 
-  in Eigenlo (Temse): tussen Brandstraat en Beeldstraat - rondpunt Doornstraat/Velle Temse) 
-  in Beeldstraat (Temse): tussen Eigenlo (Temse) en Dennenstraat 
- in Dennenstraat: tussen Beeldstraat (Temse) en Beeldstraat (Sint-Niklaas) 
-  in Beeldstraat (Sint-Niklaas): tussen Dennenstraat en Lange Rekstraat – Brandstraat. 
 
ER GELDT VERBOD VAN DOORRIJ VOOR ALLE VERKEER: 
* OP ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 TUSSEN 8 UUR EN 13 UUR: 
-  in Lange Rekstraat: tussen dreef naast atletiekpiste en Brandstraat 
- in Van Landeghemstraat: tussen Lange Rekstraat en Passtraat 
-  in Passtraat: tussen Prins Boudewijnlaan (N70)/Heidebaan (N70) en De Cauwerstraat 
-  in Europark-Oost: volledig 
-  in Europark-Noord: volledig, behalve op rijbaan vanaf JPR Karting richting Passtraat en 

Kleine Heimelinkstraat 
- in De Cauwerstraat: tussen Passtraat en Brandstraat 
-  in Brandstraat: tussen De Cauwerstraat en Eigenlo (Temse) 
-  in Eigenlo (Temse): tussen Brandstraat en Beeldstraat - rondpunt Doornstraat/Velle (Temse) 
-  in Beeldstraat (Temse): tussen Eigenlo (Temse) en Dennenstraat 
-  in Dennenstraat: tussen Beeldstraat (Temse) en Beeldstraat (Sint-Niklaas) 
-  in Beeldstraat (Sint-Niklaas): tussen Dennenstraat en Lange Rekstraat – Brandstraat. 
 
ER GELDT VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER MET DOODLOPENDE 
WEG: 
* OP ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 TUSSEN 8 UUR EN 13 UUR: 
-  in Lange Rekstraat: vanaf Heidebaan (N70), richting Van Landeghemstraat, tot aan dreef 

naast atletiekpiste 
-  in Damstraat: vanaf Houten Schoen - Hertjen, richting Passtraat 
-  in De Cauwerstraat: vanaf Damstraat - Galgstraat, richting Pastraat, tot Passtraat 
-  in Eigenlostraat: vanaf Houten Schoen - Hoge Heerweg - Hoogkamerstraat, richting Eigenlo 

(Temse) tot Brandstraat 
-  in Laarstraat: vanaf Pachtgoedstraat, richting Eigenlostraat, tot Eigenlostraat 
-  in Schoenstraat (Temse): vanaf Duitslandstraat (Temse) en vanaf Doornstraat (Temse), 

richting Eigenlo (Temse), tot Eigenlo (Temse) 
-  in Beeldstraat: vanaf Jef De Pauwstraat, richting Brandstraat - Lange Rekstraat, tot 

Dennenstraat. 
PS: Er worden wegomleidingen voor het verkeer voorzien op zondag 19 augustus 2018 tussen 
8 uur en 13 uur: 
-  Het doorgaand verkeer in Temse aan het kruispunt (rondpunt) Velle - Doornstraat wordt 

richting Hoogkamerstraat - Houten Schoen (Sint-Niklaas) omgeleid via Doornstraat, N16 en 
Hoogkamerstraat. 

-  Het doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Hoogkamerstraat - Hoge Heerweg 
Eigenlostraat wordt richting Velle (Temse) omgeleid via Hoogkamerstraat, N16 en 
Doornstraat. 
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-  Het doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Hertjen - Houten Schoen, richting 
De Cauwerstraat - Passtraat wordt omgeleid via Hertjen, Koningin Astridlaan en Prins 
Boudewijnlaan. 

-  Het doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Passtraat - Prins Boudewijnlaan, 
richting De Cauwerstraat, Damstraat en Houten Schoen, wordt omgeleid via Prins 
Boudewijnlaan en Hertjen. 

 
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. 
 
 
 
Aanvraag tot socio-economische vergunning: Falter bvba: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag tot socio-economische vergunning voor de handelsvestiging van 
Falter bvba langsheen de Heidebaan 27 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de vraag tot socio-economische vergunning voor de handelsvestiging van 
Falter bvba langsheen de Heidebaan 27 te 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
dat het verlenen van deze vergunning geenszins uitspraak doet omtrent een toekomstige 
stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning voor deze handelsvestiging. 
 
 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale verhuursubsidie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale verhuursubsidie van 6.215 EUR voor het eerste kwartaal van 2018 betaalbaar te stellen 
op rekening BE86 0910 1250 5450 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
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Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale installatiepremie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale installatiepremie van 1.000 EUR per woning of in totaal 2.000 EUR betaalbaar te stellen 
op rekening BE86 0910 1250 5450 en dit voor de woningen: 

Brugsken 38 b4, 9100 Sint-Niklaas; 
Prinses Marie-Joséstraat 29 b101, 9100 Sint-Niklaas. 

 
 
 
Verkaveling: notaris Andre Depuydt: Wallenhofwijk, Nieuwkerken: aanvaarding bankwaarborg: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bankwaarborg gesteld door de Belfius Bank nv, voor een bedrag van 357.629,32 EUR, op 
naam van Durabrik Bouwbedrijven nv, Landegemstraat 10, 9031 Drongen, en de bankwaarborg 
van 895.012,77 EUR gesteld door KBC Bank nv, KCG Garanties, Kortrijksesteenweg 1100, 9051 
Sint-Denijs-Westrem, ten behoeve van de aanleg van de wegenis in de verkaveling De Cleene-
straat/Wallenhofwijk te Nieuwkerken te aanvaarden en toelating te geven om de werken aan te 
vangen en de loten te verkopen. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  op 26 juni 2018 van notaris Lesseliers, Diederik Van Beverenlaan 42 te 9120 Beveren, de 

splitsing en verkoping van een perceel grond met opstaande woning te Sint-Niklaas, 
Vinkenlaan 19, sectie A nr. 258 s, groot 193 m²; 

2.  op 28 juni 2018 van notaris P. Verlinden, Casinostraat 10 te 9100 Sint-Niklaas, de splitsing 
en verkoping van een perceel industriegrond te Sint-Niklaas, Atomiumstraat, sectie A nr. 795 
l³, groot 1.950,63 m²; 

3.  op 28 juni 2018 van notaris Liesbeth Muller, Kerkstraat 25 te 9250 Waasmunster, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond met woonhuis en afhangen te Sint-Niklaas, 
Iepenstraat 78, sectie B nr. 198 l, groot 639,44 m². 
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Omgevingsaanvragen: 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: 
- Scholengroep 17 Waasland, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse, tot het plaatsen van twee 

tijdelijke klascontainers, Bellestraat 109 te 9100 Sint-Niklaas, sectie B nrs. 1106 d, 1108 b; 
- Scholengroep 17 Waasland, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse, tot het plaatsen van drie 

tijdelijke klascontainers, Noordlaan 32 te 9100 Sint-Niklaas, sectie B nr. 421 h; 
- Hertsens Beheer bvba, Heirbaan 9 te 9150 Kruibeke, tot het bouwen van een werkplaats met 

8 kmo-units, Europark-Oost 14 te 9100 Sint-Niklaas, sectie C nr. 412 p. 
 
 
 
Krock 2018: afbouwscenario: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de muziekactiviteit en het afbouwscenario voor de organisatie van Krock 
door Scouts Sint-Kristoffel, p/a Modernadreef 20, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 21 september 
2018 in Zaal Oase, Heistraat 206 te Sint-Niklaas, tussen 3 uur en 4 uur, en, aanvullend op de 
beslissing die over Krock werd genomen in zitting van 25 juni 2018, volgend afbouwscenario op 
te leggen: 
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. 
 
 
 
Buurtcomité Gavermolenstraat: garageverkoop: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een garageverkoop door Buurtcomité Gavermolenstraat, 
p/a Gavermolenstraat 41, 9111 Belsele, op zaterdag 8 september 2018 op opritten en in 
garages van bewoners uit de Gavermolenstraat, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te 
kennen. 



 

21 

 

Buurtcomité Hugo Verrieststraat: buurtfeest: 18 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtfeest door Buurtcomité Hugo Verrieststraat, 
p/a Hugo Verrieststraat 13, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 18 augustus 2018 in de Hugo 
Verrieststraat ter hoogte van huisnummers 9 tot 15, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Hugo Verrieststraat van huisnummer 1 

tot huisnummer 27, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Kalverweide: buurtfeest: 24 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een buurtfeest door Buurtcomité Kalverweide, p/a 
Kalverweide 20, 9100 Nieuwkerken, op vrijdag 24 augustus 2018 ter hoogte van Kalverweide 
18, 9100 Nieuwkerken, en hiervoor: 
- een subsidie buurgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue), 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Techniekers Zonder Grenzen: 12-uren wandeltocht rond de Grote Markt : zondag 9 september 
2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een 12-uren gesponsorde wandeltocht op de boardwalk 
rond de Grote Markt op zondag 9 september 2018 door en ten voordele van Techniekers Zonder 
Grenzen, p/a Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- het gebruik van openbaar domein: Grote Markt, 
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- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat de adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Provinciaal domein De Ster: Putteke winter: 24 november 2018 : goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Putteke winter’ door provinciaal domein De Ster, Lange 
Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 24 november 2018 vanaf 17.30 uur tot 1 uur, en 
hiervoor toestemming te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dBA Leq15 i.p.v. 

de gevraagde 100 dB(A)LAeq,60min; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Braderij in Vleeshouwersstraat Sinaai: 22 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een braderij door ‘Fiesta Snoa vzw’, p/a Vleeshouwers-
straat 26/1, 9112 Sinaai, op zaterdag 22 september 2018 in de Vleeshouwersstraat, en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid met foodtrucks; 
-  zoals de voorbije jaren geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien zoals opgenomen in het advies van politie 

evenementen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Volkskunstweek 2018: 12 augustus 2018 in Romain De Vidtspark, 13 augustus 2018 in 
Nieuwkerken, 16 augustus 2018 op Dries Sinaai en 17 augustus 2018 in Onze-Lieve- Vrouw-
Presentatie: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Volkskunstweek door Volkskunstweek fv, p/a 
Kapelstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 12 augustus 2018 in het Romain de Vidtspark, op 
dinsdag 13 augustus 2018 in Tehuis Sint-Carolus, Gyselstraat 49, Nieuwkerken, op donderdag 
16 augustus 2018 op Dries Sinaai, op vrijdag 17 augustus 2018 in Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatie, zaal Antigone, Plezantstaat 135, Sint-Niklaas, en hiervoor: 

toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken 
op de voornoemde data en locaties, indien het advies van team belastingen wordt nageleefd; 

een parkeerverbod te voorzien voor 1 autobus op de Spoorweglaan ter hoogte van Onze-
Lieve-Vrouw-Presentatie op vrijdag 17 augustus 2018 vanaf 12 uur, indien het advies van de 
politie wordt nageleefd. 
 
Artikel 2 
overeenkomstig het subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten een subsidie toe 
te kennen van 1.250 EUR (937,50 EUR onmiddellijk uit te betalen en 312,50 EUR uit te betalen 
bij het binnenbrengen van een evaluatieverslag) aan Speelschaar Ossaart, Kapelstraat 99, 9100 
Sint-Niklaas, voor de Volkskunstweek 2018 van 12 augustus tot 17 augustus 2018. 
 
Artikel 3 
een officiële ontvangst met receptie aan de groepen, gastfamilies en organisatoren aan te 
bieden op woensdag 13 augustus 2018 om 10.30 uur. Er worden ongeveer 100 personen 
verwacht. Burgemeester Lieven Dehandschutter houdt een toespraak in het stadhuis. 
 
Artikel 4 
de toiletten van het gemeentehuis te Sinaai zoals voorgaande jaren ter beschikking te stellen 
op donderdagavond 16 augustus 2018 voor de avondvoorstelling op de Dries. 
 
Artikel 5 
feestmaterieel ter beschikking te stellen en toelating te verlenen om aankondigingsborden te 
plaatsen aan de geldende retributietarieven, op voorwaarde van beschikbaarheid. 
 
 
 
Ontvangst KWB Tereken naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de vereniging op zaterdag 
20 oktober 2018 om 16 uur in het stadhuis: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
KWB Tereken, p/a Burrelstraat 7, 9100 Sint-Niklaas, te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 
20 oktober 2018 om 16 uur naar aanleiding van het 75-jarig bestaan. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om de aanwezigen te verwelkomen en schepen Charlier om 
een toespraak te houden. 
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Artikel 3 
aansluitend een receptie aan te bieden. 
 
 
 
Comfort Assist vzw: zomerfeest: 23 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een zomerfeest voor senioren door Comfort Assist vzw, Luchthavenlei 
7B, 2100 Deurne, op het terrein van de assistentiewoningen De Weverij, Antwerpse Steenweg 
21, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor een verbod van doorrij in de Twijnderijstraat 
(beperkte doorgang) op maandag 23 juli 2018 van 10 tot 15 uur, op voorwaarde dat het advies 
van de politie wordt nageleefd. 
 
Artikel 2 
geen subsidie buurtgerichte actie te verlenen omdat deze activiteit hiervoor niet in aanmerking 
komt volgens het subsidiereglement. 
 
 
 
Kuildamcomité: BBQuildam: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Kuildamcomité, p/a Kuildamstraat 51, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie buurtgerichte actie 
van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van BBQuildam, een buurtfeest met barbecue, 
op zaterdag 8 september 2018 op de weide in de Kuildamstraat tussen huisnummers 73 en 69. 
 
 
 
Wijkcomité Nieuwberkenbos: zomerwijkfeest: 26 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Nieuwberkenbos een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen 
voor de organisatie van het zomerwijkfeest op zondag 26 augustus 2018 in Feestzaal ’t en Zal, 
Ten Bos 12, 9100 Nieuwkerken. 
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Subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint-Niklaas: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van 
kinderen en jongeren een subsidie voor kadervorming, voor een totaalbedrag van 384,60 EUR, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst die als 
bijlage gehecht wordt aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Katholieke Vereniging Gehandicapten: politiek debat: 6 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Katholieke Vereniging Gehandicapten, p/a Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij tijdens het politiek debat 
op zaterdag 6 april 2019 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde 
dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Kazou Waas en Dender vzw: terugkomdag basiscursus: 15 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de terugkomdag basiscursus Kazou op zaterdag 
15 september 2018 door Kazou Waas en Dender vzw op de Castrohof te Sint-Niklaas, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
Café ’t Oud Geel: barbecue: 25 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue door Café ’t Oud Geel, p/a Breedstraat 
237, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 25 augustus 2018 op het grasveld op de hoek van de 
Magnolialaan met de Breedstraat te Sint-Niklaas, en hiervoor: 
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- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Magnolialaan ter hoogte van huisnummer 47 tot 

huisnummer 63 tussen 17 uur en 2 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Koningin Elisabethplein: straatbarbecue: 15 juli 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een straatbarbecue door bewoners van het Koningin 
Elisabethplein, p/a Koningin Elisabethplein 6, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 15 juli 2018 op het 
Koningin Elisabethplein ter hoogte van huisnummer 4 tot 6 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
-  geen subsidie buurtgerichte actie toe te kennen; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien op het Koningin Elisabethplein ter hoogte 

van huisnummers 1 tot 11 tussen 8 uur en 22 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Fabiolapark vzw: rommelmarkt: 26 augustus 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een rommelmarkt door Fabiolapark vzw, p/a 
Voskenslaan 154, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 26 augustus 2018 op het grasveld en op de 
parking aan het ontmoetingscentrum in de Voskenslaan 154, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor: 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod te voorzien op de parking en aan het grasplein aan het ontmoetingscentrum 

in de Voskenslaan 154, 9100 Sint-Niklaas, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Sinaai Leeft vzw in samenwerking met de dorpsraad: nazomer Sinaai - septemberjaarmarkt: 
22 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van nazomer Sinaai - septemberjaarmarkt door Sinaai Leeft 
vzw, p/a Luitentuitstraat 6, 9112 Sinaai, op de Dries te Sinaai, op zaterdag 22 september 2018, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor het gebruik van het openbaar domein (Dries Sinaai); 
-  toelating te verlenen voor het organiseren van een rommelmarkt; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien zoals opgenomen in het advies van politie 

evenementen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Open Monumentendag 2018: vaststelling programma 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het ontwerp van het programma voor Open Monumentendag 2018 en 
toestemming te geven aan de betrokken diensten om dit programma verder uit te werken. 
 
 
 
Huis van het Kind: indienen van een hernieuwd dossier om NAFT WAAS te laten erkennen 
binnen het nieuw subsidiekader 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een nieuw subsidiedossier in te dienen bij de bevoegde diensten van het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming en de bevoegde diensten van het Vlaams Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin voor de continuering van NAFT WAAS binnen een regelgevend kader 
bijzondere jeugdzorg. 
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Vaste contactpersonen per afdeling voor de gemeenschappelijke interne dienst PBW: goed-
keuring en opdracht tot uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
per afdeling (politie, onderwijs per school, binnenkort OCMW) aangesloten bij de gemeen-
schappelijke interne dienst PBW een vast contactpersoon aan te duiden, ter ondersteuning van 
de interne preventieadviseur. Dit aanspreekpunt staat in voor de opvolging en de coördinatie 
van het welzijnsbeleid binnen de eigen afdeling. De namen van deze contactpersonen zullen 
mee genoteerd worden in het identificatiedocument van de interne dienst PBW. 
 
 
 
Protocol voor het delen van stadsmonitorgegevens tussen steden onderling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het protocol voor het delen van stadsmonitorgegevens tussen steden onderling goed te keuren. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 juni 2018: opvolging mondelinge vragen: kennis-
neming 
 
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 22 juni 2018. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het Land van Waas: buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
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Artikel 1 
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 10 oktober 
2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 10 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen. 
 
Artikel 3 
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 10 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas: 
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid; 
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het Land van Waas: ontwerp statutenwijziging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van statutenwijziging van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas goed te keuren. 
Een exemplaar van het ontwerp van statutenwijziging wordt aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
 
 
 
Masterplan publieke ruimte: uitrol straatmeubilair: extra projecten 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de planning in bijlage met betrekking tot de verdere uitrol van straatmeubilair voor 2018 en 
volgende goed te keuren en het Koningin Fabiolapark reeds in 2018 te realiseren. 
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Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: heraanleg voetpaden Van Naemenstraat en Kleemstraat: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het heraanleggen van de voetpaden in de Van Naemenstraat en de Kleemstraat 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 89.600 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Diensten: herbestemming Don Boscokerk: begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek: 
kennisneming gunning en vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de gunning van het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van 
de Don Boscokerk door het Projectbureau van de Vlaamse Gemeenschap aan de combinatie 
zonder rechtspersoonlijkheid RE-ST architectenvennootschap BV bvba, TRANS architectuur/ 
stedenbouw, Nicolas Petillon Architectuur, Dr. Roel De Ridder, NDVR, p/a Carnotstraat 39 te 
2060 Antwerpen, en de kredieten ten bedrage van 25.174,05 EUR, btw inbegrepen, vast te 
leggen. 
 
 
 
Deelname aan handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstort: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de deelname van Sint-Niklaas aan de handhavingsweek zwerfvuil en 
sluikstorten 2018. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de diensthoofden die GAS-ambtenaren, gemeenschapswachten en 
parkeerwachters onder hun bevoegdheid hebben, deze de nodige tijd vrij te maken om de voor 
deze week geplande acties te kunnen uitvoeren. 
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Diensten: rioproject Tereken-Schoolstraat: uitvoeren diepsonderingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van 10 mechanische diepsonderingen en het plaatsen van peilbuizen te gunnen 
aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, W. De Croylaan 48 te 3001 Heverlee, voor een 
indicatief geraamd bedrag van 2.975 EUR + 624,75 EUR (btw 21 %) = 3.599,75 EUR. 
 
 
 
Leveringen: groepsopvang: food en non-food: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de wijze van gunning (open procedure), de raming (330.578,51 EUR + 
69.421,49 EUR (21 % btw) = 400.000 EUR) en de voorwaarden betreffende het leveren van food-
en non-foodartikelen voor de groepsopvangen van de stad gedurende een periode van 4 jaar. 
 
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 kinderopvang. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de intentie om de huidige contracten (food en non-food) te verlengen met 
de opdrachtnemer (Solucious nv) tot en met 31 oktober 2018. Indien dit niet op basis van de 
lopende voorwaarden kan, zal dit opnieuw voorgelegd worden aan het college. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: verantwoording wijzigingen in uitvoering: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de heraanleg van het knooppunt Driekoningen akkoord te gaan met de 
wijziging in uitvoering aan de bufferput, voor een voorlopig geraamde meerprijs van 
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107.000 EUR, btw verlegd. De exacte kostprijs kan pas vastgesteld worden bij het indienen van 
de eindafrekening. 
 
 
 
Werken: TOP-compostwerf: vervangen watersilo: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'TOP-compostwerf: vervangen watersilo' te gunnen aan de firma Jokri bvba, 
Rechtstraat 65 te 9080 Lochristi, voor het bedrag van 13.464 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: aangepaste subsidieaanvraag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aangepaste subsidieaanvraag voor het rioproject aansluiten wijk 
Zonneken, voor een totaalbedrag van 2.721.000 EUR, excl. btw, en dit dossier in te dienen bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
 
 
Samenwerking met Wijk-Werken Waas: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de nota van Wijk-Werken Waas waarin de concrete samenwerking wordt 
beschreven. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om wijk-werkers per vijf gepresteerde avond- of nachturen te vergoeden met 
een extra vergoeding van 10 EUR. 
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Zakelijke rechten: verbintenis kosteloze overdracht strook grond Singel: vaststelling 
voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de volgende voorwaarden vast te stellen van de ontwerpaktes, betreffende de verbintenis tot 
kosteloze overdracht van volgende stroken grond aan de stad, in het kader van de op termijn 
aan te leggen ventweg langsheen de R42 Singel, ter uitvoering van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan 'Stadswand Singel': 
-  een strook grond met een totale oppervlakte van 640,51 m², gelegen Oude Molenstraat 

96/Singel 11, kadastraal bekend onder de 7e afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 570 
L, over te dragen door BEN bvba, Van Eyckpark 16 te 9250 Waasmunster; 

-  een strook grond met een totale oppervlakte van 640,85 m², gelegen Oude Molenstraat 
124/Singel 13, kadastraal bekend onder de 7e afdeling, sectie B, deel van perceelnummers 
582 F4 en 585/06 P, over te dragen door Du Tré - Robbers nv, Stationsstraat 32 te 9120 
Beveren. 

 
 
 
Evaluatieoefening reservatiestroken: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opheffen van de reservatiestroken zoals aangeduid op het gewestplan, 
behalve de reservatiestroken van de N41 en in het verlengde van de N41. 
 
 
 
Persoonlijke rechten: aanpassing overeenkomsten fietspad Driekoningenstraat-Hoogstraat en 
fietspad Koutermolenstraat-Kleemstraat: kennisneming en goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
volgende aanpassingen aan de bezettingsovereenkomsten, betreffende het fietspad van de 
Mechelen-Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat van 2 oktober 2013 en het 
fietspad van de Stationswegel tussen Koutermolenstraat-Kleemstraat van 5 april 2017, goed te 
keuren: 
-  de bezettingstoelating, voorzien van een bepaalde duur, wordt omgezet naar een 

bezettingstoelating van onbepaalde duur. Dit betekent dat de bezettingstoelating niet 
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eindigt op de initieel voorziene einddatum, maar blijft verder lopen tot één van de partijen 
deze opzegt in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in de bezettingstoelating; 

-  in geval van valorisatie (verkoop/ruil/erfpacht/...) van het onroerend goed, behoudt de NMBS 
zich het recht om op elk moment, zonder schadevergoeding, de toelating op te zeggen. De 
opzegtermijn wordt in dat geval bepaald op drie maanden. 

Alle andere voorwaarden blijven ongewijzigd. 
 
 
 
Wijkcirculatie: inrichting autoluwe zone rondom Grote Markt: input voor bestek: principiële 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de inrichting van de autoluwe zone 
rondom de Grote Markt. 
 
 
 
Wijkcirculatie: herinrichting Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein: principiële 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de inhoudelijke elementen voor de herinrichting van het Prins 
Leopoldplein en het Koningin Elisabethplein. 
 
 
 
Verslag hoorzitting Damstraat 26 juni 2018 en verder te ondernemen stappen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de presentatie en de bondige verslaggeving van de hoorzitting van de 
Damstraat van 26 juni 2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het voorstel om de stuurgroep oostelijk tangent samen te roepen met als 
agendapunt het objectiveren van mogelijke ontsluitingsscenario's voor Europark-Zuid aan de 
hand van objectieve criteria. 
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Principiële vraag Bakkerij De Maeyer, Vossekotstraat 9 tot aanleg van bijkomende parking: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vergunningsproblematiek in het kader van de principiële aanvraag van 
bakkerij De Maeyer voor het uitbreiden van parkeerplaatsen op eigen terrein. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Sint-Anna nv: Heidebaan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Sint-Anna nv, Brackxstraat 6 te 8400 Oostende, tot het bouwen van een 
handelsruimte, na het slopen van de bestaande bebouwing, Heidebaan 21 te Sint-Niklaas, sectie 
B nrs. 1035 g, 1037 l,m, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevings-
ambtenaar. 
 
 
 
Vraag Wase Zwemkring Waterpolo voor tussenkomst: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van Wase Zwemkring Waterpolo om tussen te komen in de extra 
kosten die gepaard gaan met de organisatie van een wekelijkse jeugdtraining in het nieuwe Vita 
Scheldebad te Temse vanaf september 2018 en niet in te gaan op deze vraag vermits hiervoor 
geen mogelijkheid bestaat in het kader van de bestaande subsidiereglementen. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de sportdienst om na te gaan bij de gemeente Temse in hoeverre de 
mogelijkheid zou bestaan dat WZK Waterpolo door die gemeente erkend kan worden en 
bijgevolg voor haar activiteit in Temse gesubsidieerd zou kunnen worden. 
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Aankoop nieuwe T-shirts ter ondersteuning van sportieve activiteiten door personeel: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de aankoop van nieuwe 'cleane kleren' sportshirts in het kader van de 
werkgroep 'samen sportief actief' en hiervoor op verschillende diensten binnen de cluster 
cultuur en vrije tijd budget vrij te maken. 
 
 
 
Kermissen: geen vuurwerk tijdens kermis van Sinaai op 9 juli 2018 en kermis van Sint-Niklaas 
op 15 juli 2018 maar vuur- en lasershow op 15 juli 2018 op Grote Markt: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
omwille van de aanhoudende droogte geen vuurwerk af te schieten op maandag 9 juli 2018 op 
de Dries in Sinaai. 
 
Artikel 2 
aan Pauly Everard, Nijverheidsstraat 23, 2260 Oevel, toestemming te geven voor uitvoeren van 
een vuur- en lasershow op zondag 15 juli 2018 om 23 uur op de Grote Markt van Sint-Niklaas 
als alternatief voor het afschieten van een vuurwerk in Sinaai en Sint-Niklaas. De kostprijs 
bedraagt 8.000 EUR. 
 
Artikel 3 
omwille van de aanhoudende droogte geen vuurwerk af te schieten op zondag 15 juli 2018 in 
Sint-Niklaas. 
 
 
 
Evaluatie school in zicht en voorstel nieuwe werking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
met eigen personeel de werking van School in Zicht vzw verder te zetten en bovendien de 
werkgroep Kansen voor Kinderen in de toekomst te organiseren. Hiervoor worden de middelen 
van School in Zicht vzw aangewend. 
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De voorzitter sluit de zitting om 15.05 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter 
adjunct-algemeen directeur burgemeester 


