
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
13 augustus 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Carl 
Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie 
Charlier, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Ronan Rotthier, adjunct-
algemeen directeur 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.45 uur 
 
 
 
Handel en middenstand: afwijking van de wekelijkse rustdag en de verplichte avondsluiting: 
toelating aan Abdallah Al Abdallah 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening, voor de periode van woensdag 15 tot en met dinsdag 
21 augustus 2018 aan de handelszaken gelegen in de Mercatorstraat afwijking te verlenen van 
de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag en de verplichte avondsluiting. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (werf-
zones), aanslagjaar 2017, 4 artikelen voor een bedrag van 11.095 EUR, vast te stellen en 
uitvoerbaar te verklaren. 
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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 977 tot en met 998 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1130 tot en met 1170 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. 
 
 
 
Migratie en integratie DABS (Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand): upgrade van de 
bestaande software en aankoop van extra licenties 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de migratie en integratie van DABS (Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand) te gunnen 
aan de firma Cevi, Bidsomplein 3, 9000 Gent, voor het bedrag van 2.018 EUR + 423,78 EUR 
(21 % btw) = 2.441,78 EUR voor de eenmalige upgrade van de software. 
 
Artikel 2 
het jaarlijks onderhoud van de WinAbs toepassing te gunnen aan de firma Cevi, Bisdomplein 3, 
9000 Gent, voor het bedrag van 197,52 EUR + 41,48 EUR (21 % btw) = 239 EUR. 
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Artikel 3 
de aankoop van de licenties die nodig zijn om verschillende gebruikers tegelijkertijd gebruik te 
laten maken van de toepassing te gunnen aan de firma Cevi, Bisdomplein 3, 9000 Gent, voor het 
bedrag van 3.173,55 EUR + 666,45 EUR (21 % btw) = 3.840 EUR . 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Don Boscoparochie 22 mei 
2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
22 mei 2018 van de kerkraad van de Don Boscoparochie, als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 6 augustus 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 
6 augustus 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Voorstelling wijkploeg Fabiola- en Reynaertwijk: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de bewonersvergadering over de gebiedsgerichte werking in de Fabiola- 
en Reynaertwijk op woensdag 5 september 2018 om 14 uur in het Ontmoetingscentrum, 
Voskenslaan 154. 
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Promotieplan ‘Stad van de Sint 2018’: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het promotieplan ‘Stad van de Sint 2018’, met persconferentie op maandag 
5 november 2018 om 18 uur in de salons. 
 
Artikel 2 
in uitvoering van het promotieplan ‘Stad van de Sint 2018’, het drukken van 85.000 folders, 
formaat A5, te gunnen aan drukkerij Van Lijsebetten, Entrepotstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, voor 
het bedrag van 5.916,90 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Leveringen: communicatie: aankoop applicatietafel voor de dienst belettering: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het leveren van een applicatietafel voor de dienst belettering te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder, zijnde Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 15.490 EUR + 3.252,90 EUR (21 % btw) = 18.742,90 EUR. 
Het betreft een toestel type Rollsroller Premium 400/170P. 
 
 
 
Diensten: buitenschoolse groepsopvang: aanstellen dienstverlener voor autocarvervoer voor 
’t Mispeltje tijdens het schooljaar 2018-2019: 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 
autocarvoer voor de buitenschoolse groepsopvang 't Mispeltje te gunnen aan de firma ’t Soete 
Waeslant bvba, Botermelkstraat 2 te 9100 Sint-Niklaas, tegen een gunningsbedrag van 
7.030 EUR + 421,80 EUR (6 % btw) = 7.451,80 EUR. 
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Diensten: renovatie techniekhuis fase 2 en fase 3: opmaken technisch verslag grondverzet: 
betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'renovatie techniekhuis fase 2 en fase 3: opmaken 
technisch verslag grondverzet' goed te keuren en het bedrag van 7.102,39 EUR, incl. btw, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de Bodemkundige Dienst van België vzw, W. De Croylaan 
48 te 3001 Heverlee. 
 
 
 
Diensten: aanleg oostelijke tangent: uitbreiding haalbaarheidsstudie fietsverbinding Damstraat: 
fietspotentieonderzoek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de offerte voor het fietspotentieonderzoek als uitbreiding op de haalbaarheidsstudie voor de 
fietsverbinding ter hoogte van de Damstraat in het kader van de aanleg van de Oostelijke 
tangent, voor een geraamd bedrag van 3.760 EUR, excl. btw, goed te keuren en deze opdracht 
te gunnen aan Mint nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen. 
 
 
 
Werken: rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoekstraat): vaststelling eindafrekening 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de eindafrekening voor het rioproject N70 (tussen Ster en Kwakkelhoekstraat) als volgt vast te 
stellen: 
- inschrijvingsbedrag: 789.815,06 EUR 
- werken in meer: 202.334,99 EUR 
- werken in min: - 203.699,21 EUR 
- herziening: - 15.283,06 EUR 
- totaal betaald: 773.167,80 EUR, btw verlegd. 
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Werken: rioproject Ossenhoek: uitvoeren keuringen afkoppeling op privaat domein: betaalbaar-
stelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'rioproject Ossenhoek: uitvoeren keuringen afkoppeling 
op privaat domein' goed te keuren en het bedrag van 3.783 EUR, excl. btw, betaalbaar te stellen 
ten gunste van de firma Wotter, Zakstraat 111A te 9112 Sinaai. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerken: asfalteren Eikenlaan: betaalbaar-
stelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de meerwerken: asfalteren Eikenlaan van de opdracht 'collector 
Ossenhoek (via Aquafin)' goed te keuren en het bedrag van 52.707,60 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: raamcontract: aanleg fiets- en voetpaden in diverse straten: afvoeren grond: betaal-
baarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor het afvoeren van grond bij de aanleg van voet- en fietspaden, voor 
een bedrag van 6.604,71 EUR, incl. btw, goed te keuren en betaalbaar te stellen ten gunste van 
de firma Bremcon, Kruibeeksesteenweg 162 te 2070 Zwijndrecht. 
 
 
 
Werken: collector Ossenhoek (via Aquafin) - meerwerken: betuining gracht Kruisstraat 9 en 13: 
betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de ingediende factuur voor de meerwerken: betuining gracht Kruisstraat 9 en 13 van de 
opdracht 'collector Ossenhoek (via Aquafin)' goed te keuren en het bedrag van 13.368,68 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 
Schelle. 
 
 
 
Marktactie met herbruikbare tassen op donderdag 6 september 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de marktactie op donderdag 6 september 2018 waarbij 1.000 herbruikbare 
tassen zullen verdeeld worden onder de bezoekers. 
 
 
 
Plaatsbezoek Sint-Rochushof voor ondergrondse containers: kennisneming van de vaststel-
lingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het plaatsbezoek aan het Sint-Rochushof waaruit bleek dat er geen moge-
lijkheid is om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Mi-Wa zal wel met de bewoners van de 
flats op het Sint-Rochushof een sensibiliserende actie uitwerken rond afvalvermindering. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 23 juli 2018 van notaris De Brabander, Eksaarde-dorp 84 te 9160 Lokeren, de splitsing en 

verkoping van percelen grond te Sint-Niklaas, nabij de Heimolenstraat, sectie D nr. 2078 a 
deel, groot 8.664,52 m² en 1.857,88 m²; 

2. Op 1 augustus 2018 van notaris Dirk Smet, Lage Kerkwegel 4 te 9170 Sint-Gillis-Waas, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, nabij de Puitvoetstraat, sectie D 
nr. 1684 h² deel, groot 525,40 m². 
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Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Sign & Display nv, Turnhoutsebaan 45 te 3290 Diest, 
tot het plaatsen van lichtreclame en signalisatie, Grote Baan 130 a,b te 9100 Nieuwkerken, 
sectie A nr. 988 p op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Milieuvergunningsaanvraag volgens het Vlarem - klasse 2 - beslissing deputatie in beroep: Gert 
Meul: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing in beroep van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
van 26 juli 2018 tegen de milieuvergunning verleend aan Gert Meul, Arnhoutstraat 65, 9111 
Belsele, tot het uitbreiden van een veeteeltinrichting, gelegen aan Arnhoutstraat 34, 9111 
Belsele. Het beroep wordt zonder voorwerp verklaard omdat zowel de stedenbouwkundige 
vergunning als de basismilieuvergunning en de daaropvolgende veranderingen van rechtswege 
vervallen zijn. 
 
 
 
Benefiet ALS Liga en MS-Liga in broederschool Weverstraat: 17 en 18 november 2018: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een benefiet ten voordele van de ALS Liga en MS-Liga 
en Weduwengroepen door Patricia Braet op zaterdag 17 en zondag 18 november 2018 in de 
landbouwschool, Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- het uitoefenen van ambulante handel, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
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Nationaal AOB kampioenschap voor siervogels in ’t Bau-huis: 15 en 16 december 2018: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor het nationaal AOB kampioenschap voor siervogels in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 
Sint-Niklaas, van zaterdag 15 tot zondag 16 december 2018 toelating te verlenen: 
-  aan AOB vzw, Avenue Des Champs Clairs 30, 1421 Ophain, en aan de deelnemers hieraan om 

ambulante activiteiten te mogen verrichten; 
-  voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, 
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
Artikel 2 
de organisatoren te wijzen op de verplichting om een dierenarts aan te stellen en in samen-
spraak daarmee na te gaan of preventieve maatregelen ter bestrijding van vogelgriep moeten 
genomen worden. 
 
 
 
Tractorwijding Landelijke Gilde Sinaai op Dries Sinaai: 2 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een tractorwijding op zondag 2 september 2018 op de 
Dries te Sinaai door Landelijke Gilde Sinaai, p/a Zwaanaardestraat 31, 9112 Sinaai, en hiervoor 
een parkeerverbod te voorzien aan de Dries voor het gemeentehuis en aan de kant van de 
boerenmarkt en een verbod van doorrij te voorzien aan de Dries aan de kant van de boeren-
markt op zondag 2 september 2018 tussen 8 uur en 12.30 uur, op voorwaarde dat het advies 
van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Kermis Nieuwkerken - afwijking op de geluidsnorm: 9 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van 'Kermis Nieuwkerken' op zondag 9 september 2018 door stadsbestuur 
Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor een muziekacti-
viteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min op voorwaarde dat het advies 
van de milieudienst wordt nageleefd. 
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Aanvraag doopactiviteit studentenclub Agropitalica: 18 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de jaarlijkse organisatie van ‘Studentendoop Agropitalica’ door Studenten-
club Agropitalica, p/a Rijbekestraat 4, 9220 Hamme, op donderdag 18 oktober 2018 van 20.30 
tot 21.40 uur in diverse straten van de Don Boscowijk en op de parking van De Witte Molen en 
toelating te geven voor: 
-  het gebruik van volgende straten: Moerlandstraat - Brugsken - Magnolialaan – 

Gladiolenstraat - Azalealaan - Goudenregenlaan - Tulpenstraat; 
-  het gebruik van de ingrediënten voor deze studentendoop, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden opgevolgd. 
 
 
 
Jeugdtheater Ondersteboven vzw: barbecue: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
Jeugdtheater Ondersteboven vzw, p/a Driegaaienstraat 117, 9100 Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min 
tijdens de barbecue op zaterdag 8 september 2018, op voorwaarde dat het advies van de 
milieudienst wordt nageleefd. 
 
 
 
Feestcomité Hooimanstraat: Alles moet op: 8 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Feestcomité Hooimanstraat, p/a Hooimanstraat 53, 9112 Sinaai, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van ‘Alles moet op’ op zaterdag 
8 september 2018 in Zomerhof De Dry Coninghen, Hooimanstraat 100, 9112 Sinaai. 
 
 
 
Scouts Kriko-M: barbecue: 22 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue met optredens door Scouts Kriko-M, p/a 
Hemelaerstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 22 september 2018 op het VP-Plein, 
Industriepark-Noord 33, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Gavermolen: wandeltocht: 21 oktober 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité Gavermolen, p/a Gavermolenstraat 27, 9111 Belsele, een subsidie buurtge-
richte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit op zondag 
21 oktober 2018. 
 
 
 
Serenade met mars van de politie door de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden op zondag 
16 september 2018 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden om op zondag 
16 september 2018 om 16 uur een serenade te brengen aan de nieuwe korpschef met de 'Mars 
van de politie' op de Grote Markt vóór het stadhuis. 
Na afloop zal aan de muzikanten een drankje worden aangeboden in de Vriendenkring en dit op 
budget van de politie. 
 
 
Buurtcomité HOBODO: gegidste wandeling: 23 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Buurtcomité HOBODO, p/a Hoge Bokstraat 21, 9111 Belsele, een subsidie buurtgerichte 
actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een buurtactiviteit op zondag 
23 september 2018. 
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Speelstraat Bookmolenstraat: 16 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Bookmolenstraat in het kader van 
autovrije zondag op 16 september 2018, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt 
nageleefd, en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Betaalbaarstelling saldo nieuwbouwsubsidie aan jeugdhuis De Gemeenschap: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatie-
ven de betaalbaarstelling van het saldo van de nieuwbouwsubsidie aan jeugdhuis De Gemeen-
schap voor de aankoop van een pand aan de Mercatorstraat, voor een bedrag van 50.000 EUR, 
goed te keuren. 
 
 
 
Leveren en plaatsen nieuwe voetbaldoelen aan het speelterrein Populierenwijk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vernieuwing van de voetbaldoelen op het speelterrein aan de Populierenwijk goed te keuren 
en de opdracht voor het leveren en plaatsen van deze doelen te gunnen aan Stedon bv voor een 
totaalprijs van 5.789,85 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Najaarsprogramma in het teken van De Groote Oorlog: vaststelling programma 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel van programma voor de herdenking van Wapenstilstand 
1918/einde Wereldoorlog I en toestemming te geven aan de betrokken diensten om dit 
programma te realiseren. 
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Internationale samenwerking: inhoudelijk programma Villa Pace 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het inhoudelijk programma van Villa Pace 2018 rond het thema Kleine 
Helden en van de bijbehorende kostenraming. 
 
 
 
Boekhouding: historische crediteurenanalyse: toekenning opdracht/gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
opdracht te geven aan de firma Finder Financials, De Regenboog 11 - 05, 2800 Mechelen, om 
een historische crediteurenanalyse te laten uitvoeren voor de leveranciers van de stad Sint-
Niklaas voor de periode 2014-2017. De duur van de overeenkomst loopt ten laatste tot en met 
30 juni 2019. 
Een finder’s fee van 25 % wordt betaald op de door de stad goedgekeurde en van de leveran-
ciers teruggevorderde bedragen. 
 
 
 
Leveringen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren van audiovisuele materialen: onderdeel 
games: stopzetting 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het schrappen van het onderdeel games uit perceel 2 (dvd's, blu-ray en 
games) van de opdracht betreffende het leveren van audiovisuele materialen voor de stedelijke 
openbare bibliotheek (dienstjaren 2018 en 2019), zoals in onderling overleg met de firma 
beslist is. 
 
Artikel 2 
de firma Kobe - Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter, BE 0648 355 027, van deze 
beslissing formeel op de hoogte te stellen. 
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Leveringen: logistiek: leveren van veegborstels voor dienstvoertuigen: goedkeuring lastvoor-
waarden en gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-007/OVA/veegborstels/VW-RDW en de raming voor de opdracht 
'Leveren van veegborstels voor dienstvoertuigen', opgesteld door de dienst overheidsopdrach-
ten en administratie goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
60.000 EUR (btw incl.). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- de dienst logistiek; 
- het team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Leveringen: logistiek: raamcontract leveren EHBO materialen: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-011/OVA/EHBO/VW-RDW en de raming voor de opdracht 'Raamcontract 
leveren EHBO materialen', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie goed 
te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 100.000 EUR (btw incl.) 
voor de totale looptijd van vier jaar. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
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Artikel 3 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- de gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk; 
- de dienst logistiek; 
- het team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Leveringen: openbare werken: aankoop twee pekelstrooiers: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018-109/OVA/pekelstrooier/DW-RDW en de raming voor de opdracht 
'Aankoop twee pekelstrooiers', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie 
goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 36.300 EUR (btw incl.). 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van: 
- de dienst openbare werken; 
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
 
 
 
Leveringen: SteM: Frontleven Wereldoorlog I in 3D: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het verzorgen van de installatie voor de productie van het deelproject Weerbaar Waasland, 
genaamd 'Frontleven Wereldoorlog I in 3D' te gunnen aan de firma AV-image, Dendermondse 
Steenweg 173, 9100 Sint-Niklaas, BE04 6015 8694, voor een totaalbedrag van 32.841,25 EUR + 
6.896,66 EUR (21 % btw) = 39.737,91 EUR. 
Dit omvat: 
-  de productie van een stereoscopische film; 
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-  de productie van audiogetuigenissen; 
-  de aankoop van projectoren (twee Panasonic PT-MW530 EJ - DLP laser 5200 Ansilumen), 

toebehoren en 3D-brillen; 
-  de installatie. 
 
 
 
Diensten: politiezone: takelen van voertuigen: 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 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de raming (123.000 EUR + 25.830 EUR (21 % btw) = 148.830 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het uitvoeren van takelop-
drachten voor de politiezone Sint-Niklaas, voor een periode van 3 jaar (1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2021). 
 
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 politiezone (gerechtelijk secretariaat). 
 
 
 
Diensten: herinrichting gewestweg N403: gunning studieopdracht: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de studie voor de herinrichting van de N403 te gunnen aan de regelmatige 
inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, nl. Evolta Engineers nv, voor een 
bedrag van 70.382,14 EUR, excl. btw (aandeel Sint-Niklaas) en hiervoor de nodige kredieten 
vast te leggen in 2019. 
 
 
 
Werken: invordering herstelkosten - schade openbaar domein Sint-Gillisbaan 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
in het kader van de invordering van herstelkosten voor Sint-Gillisbaan 16 bij de bouwheer, 
Advocatenkantoor Pieter Wauman bvba, akkoord te gaan om een minnelijke schikking te treffen 
en een 50/50 regeling voor te stellen. 
 
 
 
Werken: sporthal De Witte Molen: vervanging noodverlichting: wijziging type armatuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijziging van het type armatuur in het kader van de opdracht 'Sporthal De Witte Molen: 
vervanging noodverlichting' goed te keuren voor de meerprijs van 7.971,68 EUR, btw verlegd, 
en deze werken te laten uitvoeren door de firma Elektro Kamiel Smet nv, Eekhoornstraat 3 te 
9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: rioproject Valkstraat - Moortelhoekstraat: uitvoeren afkoppelingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van de afkoppelingen op privaat domein in het kader van het rioproject Valkstraat 
- Moortelhoekstraat te gunnen aan Bastiaenssen Bestratingen bvba, Pastorijdreef 9A, 2920 
Kalmthout, voor een bedrag van 41.022,86 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: rioproject Kouterdreef - Puidreef: uitvoeren afkoppelingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van de afkoppelingen op privaat domein in het kader van het rioproject 
Kouterdreef - Puidreef te gunnen aan Bastiaenssen Bestratingen bvba, Pastorijdreef 9A, 2920 
Kalmthout, voor een bedrag van 39.245,23 EUR, excl. btw. 
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Werken: rioproject aanleg RWA- en DWA-leiding in Eigenlostraat, Brandstraat en De Cauwer-
straat: goedkeuring ontwerpfase 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ontwerpfase 1 voor het rioproject Eigenlostraat, Brandstraat en De Cauwerstraat, voor een 
totaalbedrag van 2.476.119,43 EUR, excl. btw, waarbij het aandeel van de stad 
1.240.051,24 EUR, excl. btw, bedraagt, goed te keuren. 
 
 
 
De Vakschool: parkeergarage: verkoop overdekte parkeerplaatsen, fietsenstallingen en 
afgesloten bergingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het schattingsverslag van 16 maart 2018 opgemaakt door Meetbureau 
De Ryck bvba met betrekking tot de schatting van de waarde van de autoparkeerplaatsen in het 
woonproject De Vakschool. 
 
Artikel 2 
de autoparkeerplaatsen in het woonproject De Vakschool te verkopen tegen volgende verkoop-
prijzen: lot 1 + lot 16: 21.000 EUR (19 m²), loten 2-5, lot 17: 16.500 EUR(14 m²), loten 5-6, 11-
12: 16.500 EUR (15 m²), lot 18: 15.000 EUR (15 m²). 
 
Artikel 3 
de afgesloten bergingen in het woonproject De Vakschool te verkopen tegen 4.000 EUR/ 
berging. 
 
Artikel 4 
de open fietsenstalling in de parkeergarage in het woonproject De Vakschool te verkopen aan 
Interwaas tegen 6.800 EUR. 
 
Artikel 5 
opdracht te geven aan de afdeling plannen en ontwikkelen (discipline patrimonium en wonen) 
om de verkoopsvoorwaarden van de autoparkeerplaatsen, de afgesloten bergingen en de open 
fietsenstalling in de parkeergarage in het woonproject De Vakschool verder uit te werken. 
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Bijeenkomst Kick off meeting Park 4 Sump in Umea (Zweden) van 17 september tot en met 
19 september 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat schepen Hanssens en mobiliteitsambtenaar Jurgen Goeminne de 
Kick off meeting Park 4 Sump van 17 tot en met 19 september 2018 in Umea, Zweden, zullen 
bijwonen. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat de kostprijs (vlucht en verblijf) geraamd wordt op 1.200 EUR. De 
stad ontvangt van het project hiervoor volledige subsidie. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Bovaga nv: Pastoor De Meerleerstraat: instemmen bezwaar en verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Bovaga nv, Abdij Van Roosenberglaan 1 te 9250 
Waasmunster, tot het bouwen van garages, fiets- en afvalberging (reg.), Pastoor De Meerleer-
straat 93 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 1456 w, op basis van het verslag van de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Principiële vraag: buurtbewoners Maricolenstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag die is gesteld door buurtbewoners van de Maricolenstraat voor 
het aanleggen van een extra parkeerplaats in de voortuin en principieel akkoord te verlenen 
voor bijkomende parkeerplaatsen in de Maricolenstraat op voorwaarde dat de verharding in de 
voortuin beperkt blijft tot 50 %, de verharding uit waterdoorlatend materiaal bestaat en de 
resterende zone als kwalitatieve groenzone wordt aangelegd. 
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Leegstand: aanvraag tot vrijstelling van belasting op leegstand: afwijzing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot vrijstelling van belasting op leegstand voor het pand 
Koutermolenstraat 17, 9111 Belsele, en deze vraag af te wijzen. 
 
 
 
Circus Vegas op privédomein in de Lodewijk De Raetlaan: 19 augustus tot 2 september 2018: 
afkeuring aanvraag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet akkoord te gaan met de opstelling en voorstellingen van Circus Vegas op een braakliggend 
terrein (eigendom van Matexi nv) gelegen in de Lodewijk De Raetlaan te Sint-Niklaas van 
19 augustus tot 2 september 2018. 
 
 
 
Scouts Sint-Franciscus: barbecue en fuif: 15 september 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue en fuif door Scouts Sint-Fraciscus, p/a 
Minderbroedersstraat 65, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 15 september 2018 in het Patersbos, 
Wijnveld 251C, 9112 Sinaai, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid (barbecue); 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Deelname cultuurmarkt en leesmarathon Tom Lanoye: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan om het busvervoer van de leden van de Koninklijke Harmonie De Toekomst en 
turnkring Kracht en Geduld naar de viering van Tom Lanoye op de cultuurmarkt in Antwerpen 
op 26 augustus 2018 te bekostigen. De raming is 600 EUR. 
 
 
 
Organisatie jongerendebat Debattle in Sint-Niklaas: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de organisatie van een jongerendebat 'Debattle' in Sint-Niklaas op woensdagavond 
19 september 2018 in Fabrieck goed te keuren en de resultaten van het belevingsonderzoek 
'Baas in Sint-Niklaas' als basis en insteek voor het debat te gebruiken. Het debat wordt 
georganiseerd door het team jeugd en vrijetijdsparticipatie in samenwerking met een 
werkgroep geïnteresseerde jongeren. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 14.45 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester  


