
 

 

 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
22 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Handel en middenstand: wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten: toelating aan Danny Bogaert 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Danny Bogaert om op 19 november en 17 december 2018 een stand-
plaats in te nemen op de parking Puyenbeke, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele, voor de 
verkoop van aardappelen, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd en 
toelating bekomen wordt van de eigenaar van de parking, Brouwerij De Hoop bvba. 
 
 
 
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 1134 tot en met 1266 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1397 tot en met 1544 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: - 
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Stadsbudget 2018: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf dinsdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Verlengen licenties Aerohive wifi antennes: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
op basis van het raamcontract Vito het verlengen van de 18 Aerohive licenties te gunnen aan de 
firma Securitas, Font Saint-Landry 3, 1120 Brussel, voor een totaalbedrag van 3.425,04 EUR + 
719,25 EUR (21 % btw) = 4.144,29 EUR. 
Voor 14 licenties omvat dit een looptijd van 31 december 2018 tot 31 december 2021. 
Voor 4 licenties omvat dit een looptijd van 14 februari 2019 tot 14 februari 2022. 
 
 
Bestelling servicedagen bij Cipal Schaubroeck voor tijdsregistratie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
over te gaan tot bestelling van tien servicedagen voor aanpassingen in de tijdsregistratie bij 
Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, voor een bedrag van 1.017 EUR 
(inclusief btw) per servicedag. 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 15 oktober 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 
15 oktober 2018 goed te keuren. 
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Opdracht bedeling bewonersbrieven: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht voor de bedeling van bewonersbrieven in 2019 te gunnen aan Drietakt vzw, Pater 
Segersstraat 22, 9100 Sint-Niklaas, aan het tarief van 0,037 EUR per brievenbus. De opdracht 
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, mits gunstige evaluatie. 
 
 
 
Verkoop boek 'Hoe het was toen ik een kleine jongen was': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de verkoop in consigne van het boek 'Hoe het was toen ik een kleine 
jongen was' van de heer Georges Lenart, uitgegeven door mevrouw Mieke Vanraes, aan de prijs 
van 19,50 EUR, inclusief btw, aan het publiek in het toeristisch infokantoor en het SteM, 
gedurende maximaal één jaar. De inkomsten uit verkoop worden integraal overgemaakt aan de 
thesaurie en doorgestort aan mevrouw Mieke Vanraes. 
 
 
 
Diensten: beheer gebouwen: bundelen en afstemmen bestaande onderhoudscontracten voor 
brandcentrales: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bundelen en het inhoudelijk op elkaar afstemmen van de bestaande onderhoudscontracten 
te gunnen aan de firma Ardovlam nv, Kruisboommolenstraat 13, 8800 Roeselare, als volgt: 
-  een onderhoudsvergoeding voor 14 locaties van de stad tegen een bedrag van 8.048,55 EUR 

+ 1.690,20 EUR (21 % btw) = 9.738,75 EUR op jaarbasis; 
-  een onderhoudsvergoeding voor het politiehuis tegen een bedrag van 3.727,20 EUR + 

782,71 EUR (21 % btw) = 4.509,91 EUR op jaarbasis. 
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Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg grasdallen Europark-Noord: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aanleggen van grasdallen in Europark-Noord ter hoogte van de firma Van Hoecke 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 ver-
hardingen. De kosten worden geraamd op 8.400 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: goedkeuring vorderingsstaat 
5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van Audebo nv, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi, 
voor de opdracht 'riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef' voor een bedrag van 
107.140,64 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 551.091,97 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 9 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 9 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13 te 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Moortelhoekstraat-Valkstraat' voor een bedrag van 
121.669,64 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 965.744,38 EUR, 
btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 
Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 447.382,43 EUR, btw 
verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.583.660,20 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 6-bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6-bis van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 15.449,80 EUR, 
btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.599.110 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring verrekening 8 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 8: integreren BACnetpomp, van de firma Inter-Fast, 
Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' 
voor het totaalbedrag in meer van 513,19 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: verlenging termijn: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de termijnverlenging van 10 werkdagen van de opdracht 'uitbrei-
ding sportcentrum De Witte Molen met judozaal', ten gunste van de aannemer THV VHK – 
De Tender, Kuilstraat 2 te 9111 Belsele. 
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Leveringen: logistiek: op afroep leveren van werkschoenen voor het schoonmaakpersoneel: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (12.396,69 EUR + 2.603,31 EUR (21 % btw) = 15.000 EUR) en de voorwaarden 
vast te stellen voor het op afroep leveren van werkschoenen voor het schoonmaakpersoneel 
over een periode van maximum 4 jaar. 
 
Artikel 2 
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van: 
- de dienst logistiek; 
- de gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk; 
- het team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Leveringen: politie: aankoop munitie: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van oefen- en dienstmunitie te gunnen aan de firma Ambassador Arms, 
Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, als volgt: 
-  35.000 patronen ‘9mm’ oefenmunitie MEN PTP tegen een totaalbedrag van 12.775 EUR + 

2.682,75 EUR (21 % btw) = 15.457,75 EUR; 
-  5.000 patronen dienstmunitie ‘9mm’ MEN/PEP tegen een totaalbedrag van 2.495 EUR + 

523,95 EUR (21 % btw) = 3.018,95 EUR. 
Het totaalbedrag bedraagt bijgevolg 18.476.70 EUR (inclusief btw). 
 
 
 
Leveringen: politie: aankoop ademtest/ademanalysetoestel: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van een mobiel ademtest/ademanalysetoestel te gunnen aan de firma Dräger 
Safety Belgium, Heide 10, 1780 Wemmel, BE 0476.476.173, voor een totaalbedrag van 
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3.699.67 EUR + 776,93 EUR (21 % btw) = 4.476,60 EUR, op basis van de voorwaarden van het 
federale raamcontract 'Procurement 2016 R3 223'. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de Crazy Dating Party in de 
Heihoekstraat te Nieuwkerken op zaterdag 3 november 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
Crazy Dating Party op zaterdag 3 november 2018: 
Er geldt parkeerverbod: 
* van zaterdag 3 november 2018 vanaf 15 uur tot en met zondag 4 november 2018 tot 7 uur: 
  - aan Grote Baan (N70): van huisnummer 20 tot huisnummer 40 (in zone vóór winkel 
Paradisio) 
* van zaterdag 3 november 2018 vanaf 20.30 uur tot en met zondag 4 november 2018 tot 5 uur: 
  - in Heihoekstraat: vanaf Grote Baan tot huisnummer 170, enkel langs rechterzijde rijbaan. 
Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg: 
* van zaterdag 3 november 2018 vanaf 19 uur tot en met zondag 4 november 2018 tot 5 uur: 
  - in Pastoor Copstraat: vanaf Grote Baan, richting Pastoor Stepmanlaan. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de verkeersdrukte rond de 
kerkhoven van Tereken, Belsele en Sinaai, van zaterdag 27 oktober 2018 tot vrijdag 
2 november 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
verkeersdrukte rond de kerkhoven van Tereken, Belsele en Sinaai op donderdag 1 november 
2018: 
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Tereken Sint-Niklaas: 
Er geldt parkeerverbod: 
-  Tereken: in kerkhofwegel, enkel vanaf de vroegere winkel 'Bloemen Stoop' (niet vanaf begin 

van kerkhofwegel) tot hoofdingang van kerkhof, langs beide zijden van rijbaan 
van zaterdag 27 oktober 2018 van 6 uur tot en met vrijdag 2 november 2018 tot 20 uur 

-  in de Sint-Antoniusstraat: vanaf Knaptandstraat tot aan Abingdonstraat, langs de rechterzijde 
op donderdag 1 november 2018 van 6 uur tot 20 uur 

-  in de Gorinchemstraat: aan zij-ingang van kerkhof (voor plaatsen van 5-tal voertuigen tijdens 
optocht naar herdenkingsmonument op kerkhof) 
op donderdag 1 november 2018 van 6 uur tot 12 uur. 

Belsele: 
Er geldt parkeerverbod: 
-  in de Kerkstraat: aan ingang van kerkhof, langs beide zijden van de rijbaan over afstand van 

100 meter 
op donderdag 1 november 2018 van 6 uur tot 20 uur. 

Sinaai: 
Er geldt parkeerverbod: 
- in de Edgar Tinelstraat: 
- aan kerkhof aan kerk 
- aan en in toegangsweg naar kerkhof naast school 
op donderdag 1 november 2018 van 6 uur tot 20 uur. 
Er geldt verbod van doorrij: 
- in de Edgar Tinelstraat: in kerkhofwegel naast school 
op donderdag 1 november 2018 van 8 uur tot 19 uur. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de najaarskermis te Belsele van 
woensdag 7 november tot en met zondag 18 november 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
najaarskermis te Belsele van woensdag 7 november 2018 tot en met zondag 18 november 
2018: 
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1.  In het kader van kermisopstelling: 
*  Er geldt parkeerverbod van dinsdag 6 november 2018 tot en met woensdag 14 november 

2018: 
-  aan Belseledorp: op parkeerplaatsen gelegen op dorpsplein vanaf huisnummer 78 tot Hof 

van Belsele (dit is op parkeerplaatsen vanaf gemeentehuis tot en met kerk aan Hof van 
Belsele). 

*  Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd bussen van De Lijn, in beide richtingen op 
zaterdag 10 november 2018 vanaf 14 uur tot 22 uur: 

- aan Belseledorp: tussen pomp gelegen aan huisnummers 78 en 87 en Kerkstraat 
*  Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer op zaterdag 10 november 2018 

vanaf 14 uur tot 22 uur: 
-  aan Belseledorp: vanaf Molendreef, richting Kerkstraat, tot pomp (gelegen aan 

huisnummers 
78 en 87). 

2.  In het kader van veekeuring: 
*  Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 11 november 2018 tussen 

7 uur en 17 uur: 
- aan Belseledorp: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (aan Sint-Andriesstraat) en 

huisnummer 47/huisnummer 48 (dit is ongeveer 50 meter voorbij Molendreef) 
- in Molendreef: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (langs kant van Belseledorp) en 

huisnummer 47/huisnummer 12 (langs kant van Molenwijk). 
* Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur 

en 17 uur: 
- aan Belseledorp: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (aan Sint-Andriesstraat) en 

huisnummer 47/huisnummer 48 (dit is ongeveer 50 meter voorbij Molendreef) 
- in Molendreef: vanaf huisnummer 47/huisnummer 12 (langs kant van Molenwijk), richting 

Belseledorp tot huisnummer 1/huisnummer 2 (langs kant van Belseledorp). 
3.  In het kader van rommelmarkt ten voordele van 11.11.11: 

* Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 11 november 2018 tussen 
7 uur en 17 uur: 

-  aan Belseledorp: tussen Koutermolenstraat/Vijverstraat en huisnummer 47/huisnummer 48 
(dit is ongeveer 50 meter vóór Molendreef) 

-  in Kerkstraat: tussen brouwerij Boelens en Belseledorp 
-  in Koutermolenstraat: tussen Kleemstraat/Eindestraat en Belseledorp 
-  in Hof van Belsele: tussen huisnummer 1 en huisnummer 5 (aan kant van cafés) én tussen 

Belseledorp tot toegangsweg naar Sint-Andreasheem (aan kant van kerk) 
(dit is een eventuele uitbreiding van de rommelmarkt - pas vanaf 9.45 uur) 

-  in Hof van Belsele: vanaf huisnummer 25/huisnummer 5, richting Kasteeldreef, tot 
huisnummer 25/huisnummer 7) (dit is over een afstand van ongeveer 10 meter). 

*  Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur 
en 17 uur: 

- aan Belseledorp: tussen Koutermolenstraat/Vijverstraat en huisnummer 47/huisnummer 48 
(dit is ongeveer 50 meter vóór Molendreef) 

-  in Kerkstraat: tussen brouwerij Boelens en Belseledorp 
-  in Hof van Belsele: tussen Belseledorp en toegangsweg naar Sint-Andreasheem (dit is een 

eventuele uitbreiding van de rommelmarkt - pas vanaf 9.45 uur) 
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tevens zal de rijrichting in Hof van Belsele van Kasteeldreef richting kerk gekeerd worden 
en 
wordt dubbele rijrichting ingevoerd in Kasteeldreef tussen Belseledorp en Hof van Belsele. 

*  Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatsselijk verkeer met doodlopende weg: op 
zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur: 

- in Eindestraat: vanaf Kroonmolenstraat/Kleemstraat richting Belseledorp tot Belseledorp 
-  in Kerkstraat: vanaf Gavermolendreef en vanaf Molenwijk richting Belseledorp tot 

Belseledorp. 
*  Aanpassing verkeersregime op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur: 
-  in Kasteeldreef: dubbele rijrichting tussen Belseledorp en Hof van Belsele (rijbaan van 

postgebouw naar kerk) (i.p.v. eenrichtingsverkeer vanaf Belseledorp, richting Hof van 
Belsele) 
PS: breekpalen worden verwijderd! 

*  Keren van rijrichting op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur: 
- in Hof van Belsele: verplichte rijrichting vanaf kruispunt met toegangsweg naar Sint-

Andreasheem naar Kasteeldreef (i.p.v. van Kasteeldreef naar kerk). 
4.  In het kader van bloemenneerlegging aan monument ter herdenking van Wapenstilstand: 

*  Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan op zondag 11 november 2018 
tussen 7 uur en 17 uur: 

- in Hof van Belsele: vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 5 (aan kant van cafés) 
-  via Hof van Belsele: op volledige parochieplein vóór Sint-Andreasheem 
-  in Hof van Belsele: tussen Kasteeldreef en Hof van Belsele (t.h.v. toegangsweg naar Sint-

Andreasheem) 
- in Kasteeldreef: tussen Belseledorp en Vijverstraat. 
*  Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur 

en 17 uur: 
-  in Hof van Belsele: vanaf Belseledorp tot toegangsweg naar Sint-Andreasheem. 
*  De breekpalen worden verwijderd op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur: 
-  in Kasteeldreef: tussen Hof van Belsele en Vijverstraat. 

 
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. 
 
 
 
Kijktoren Fondatie van Boudelo: betaalbaarstelling eerste schijf subsidie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een eerste schijf van de subsidie, voor een bedrag van 20.487,66 EUR, voor de bouw van een 
kijktoren in de Fondatie van Boudelo betaalbaar te stellen aan Durme vzw, Molsbergenstraat 1, 
9160 Lokeren. 
 
 
 
Bijkomende ruiming invasief parelvederkruid in waterlopen Clementwijk²: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de bijkomende ruiming van het parelvederkruid met afvoer van de waterbodem in de water-
lopen van Clementwijk² te gunnen aan Carpentier Land- en Grondwerken nv, Nieuwe Baan 9, 
9160 Eksaarde, voor een bedrag van 10.000 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: De Reynaertstappers: kersttocht: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de Reynaertstappers Belsele-Sinaai tot het afpijlen van de 34ste 
kersttocht, wandeltocht, op zondag 9 december 2018. Vertrek van de wandeltocht aan de 
parochiezaal van Sinaai. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
-  de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 7 december 2018; 
- het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 10 december 2018 gebeuren, zoniet 

zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven voor 2018; 

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

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
-  ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbe-
heerder. 
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Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1. op 10 oktober 2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond met garage te Sinaai, Wijnveld 114 A, sectie B nr. 1291 a³, 
groot 303,33 m²; 
2. op 11 oktober 2018 van nortaris Philippe Verlinden, Casinostraat 10, 9100 Sint-Niklaas, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Gustaaf De Ridderstraat, sectie B 
nr. 642 n, groot 71,33 m²; 
3. op 16 oktober 2018 van notaris Raf Van der Veken, Tuinlaan 2, 9111 Belsele, de splitsing en 
verkoping en ruiling van percelen grond met woonhuis en garages te Sinaai, Sinaaidorp 92, 88 
a,b, sectie A nr. 1029 s², e³,d³, groot 650, 701, 681 en 1.902,03 m². 
 
 
 
Omgevingsvergunning: melding IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
1. Traktoren en Landbouwmachines Marcel Vercauteren bvba, Tuinlaan 49, 9111 Belsele, voor 
het verder exploiteren van een standaardcarrosseriebedrijf, voornoemd adres, sectie C nrs. 
187D, 187E en 187C (2018/605). De akteneming van het college van burgemeester en 
schepenen van 9 februari 1998, op naam van Marcel Vercauteren, voor het exploiteren van een 
standaardcarrosseriebedrijf op te heffen. 
2. De heer Jo Criel, Weverstraat 4, 9111 Belsele, voor de ondergrondse opslag van 2.950 liter 
propaan, aan Ransbeekstraat 7, 9112 Sinaai, sectie A nr. 1650C (18/606). De akteneming van het 
college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2013 op naam van Wauters Marcel voor 
de opslag van 1.600 liter propaan op te heffen. 
3. Stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het verder exploiteren van 
een openbare bibliotheek, aan Hendrik Heymanplein 5, 9100 Sint-Niklaas, sectie E nr. 1617D 
(2018/622). De milieuvergunning verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
van 16 december 2004 op te heffen. 
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Omgevingsvergunning - gemengd project - stedenbouwkundige handelingen (SH) en ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten (IIOA) klasse 1: Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw: advies aan de 
deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag van Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw, Moerlandstraat 1, 
9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van de kinder- en jeugdpsychiatrie, Lodewijk De Meester-
straat 5, 9100 Sint-Niklaas, en voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) gunstig 
advies te verlenen voor een termijn van onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene 
en sectorale voorwaarden, en een gunstig advies te verlenen voor de stedenbouwkundige 
handelingen (SH), mits voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden op basis van het verslag 
van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
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: 
- Agabo bvba, Rootjensweg 4 te 9200 Dendermonde, tot het wijzigen van bestemming van 

eengezinswoning naar kantoor, Puitvoetstraat 40 te Sint-Niklaas, sectie C nr. 758 p; 
- Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Mele, tot het plaatsen van een 

elektriciteitscabine, Knaptandstraat 13+ te Sint-Niklaas, sectie D nr. 852 l; 
- Comm. V. Capito, Lange Rekstraat 9 te 9100 Sint-Niklaas, tot het slopen van een woning, 

Bosstraat 21 te Belsele, sectie A nr. 756 c; 
- Wijkgezondheidscentrum De Vlier vzw, Truweelstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas, tot het 

wijzigen van bestemming van woonfunctie naar dienstenfunctie (reg.), Truweelstraat 116 te 
Sint-Niklaas, sectie B nr. 487 e8. 

 
 
Vlaamse Oldtimer Club: 9de Waaslandrondrit: 9 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Vlaamse Oldtimer Club vzw om op zondag 9 juni 2019 vanaf 8.30 uur 
tot ongeveer 10.30 uur en van omstreeks 17 uur tot omstreeks 20 uur de Grote Markt te mogen 
gebruiken om er oldtimers op te parkeren die deelnemen aan de 9de Waaslandrondrit. 
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Comité Oude Baan: rond de kerststal: 15 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
aan Comité Oude Baan, p/a Oude Baan 63, 9111 Belsele, een subsidie buurtgerichte actie van 
100 EUR toe te kennen voor de organisatie van buurtactiviteit 'Rond de kerststal' op zaterdag 
15 december 2018. 
 
 
 
Belsele-Events: kerstmarkt Belsele: 22 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een kerstmarkt in Belseledorp door Belsele-Events op 
zaterdag 22 december 2018 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien in Belseledorp ter hoogte van huisnummers 61 tot 105 (beide 

kanten) van vrijdag 21 december 2018, 14 uur, tot zondag 23 december 2018, 14 uur; 
-  verbod van doorrij te voorzien in Belseledorp van de Kerkstraat tot de Molendreef van 

zaterdag 22 december 2018, 8 uur, tot zondag 23 december 2018, 1.30 uur; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min i.p.v. 100 dB(A)LAeq,60min zoals oorspronkelijk werd aangevraagd; 
-  toelating te verlenen voor het mogen verrichten van ambulante activiteiten, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Wijkcomité Klapperbeek: kerstdrink: 29 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Wijkcomité Klapperbeek, p/a Klapperbeekstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van een kerstdrink op 
zaterdag 29 december 2018 in de Klapperbeekstraat 186 te Sint-Niklaas. 
 
 
 
 
 



 

15 

 

Comité Oude Baan: nieuwjaarsreceptie: 19 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie door Comité Oude Baan, p/a Oude Baan 63, 
9111 Belsele, op zaterdag 19 januari 2019 in de Sint-Lutgardschool, Kerkstraat 13, 9111 
Belsele, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke 
dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
De subsidie buurtgerichte actie zal in januari 2019 behandeld worden. 
 
 
 
Beachvolleyhappening: toelage: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de beachvolleyhappening 2018 een toelage van 2.550 EUR betaalbaar 
te stellen aan Sini-beach vzw, p/a Godsschalkstraat 41, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Aanvraag filmtoelating voor 22 oktober 2018: beslissing burgemeester: bekrachtiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het besluit van de burgemeester om toelating te geven aan film-productiehuis Producteur 
Provocateur om op maandag 22 oktober 2018 filmopnames te organiseren op de Grote Markt 
van Sint-Niklaas, te bekrachtigen. 
 
 
Betaalbaarstelling tweede schijf verbouwingssubsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Franciscus 
Sinaai: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitia-
tieven de betaalbaarstelling van het saldo van de verbouwingssubsidie aan Scouts & Gidsen 
Sint-Franciscus ten bedrage van 10.162,50 EUR goed te keuren. 
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Erkenning Oscarcrew als lokale jeugdvereniging: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
conform de voorwaarden opgenomen in het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning 
van lokale jeugdwerkinitiatieven Oscarcrew vzw lokaal te erkennen als thematisch jeugdwerk-
initiatief. 
 
 
 
Aangepaste openingsuren van Sinbad tijdens de herfstvakantie 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aangepaste openingsuren van Sinbad tijdens de herfstvakantie van 
2018 en de sluiting van het zwembad omwille van de bijscholing van redders op 10 november 
2018 van 8 tot 10 uur. 
 
 
 
Internationale samenwerking: financiële steun aan vereniging De Verzustering: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie van 300 EUR aan 'De Verzustering', als 
tussenkomst in de organisatie van het weekend van de Vredefeesten, voor de bezoekers uit de 
zustersteden. 
 
 
 
Seniorenweek 2018: vaststelling programma 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de seniorenweek te organiseren van maandag 19 tot en met zondag 25 november 2018 en de 
kosten hiervan te dragen volgens het programma dat in de bijlage werd opgenomen. 
 
 



 

17 

 

Artikel 2 
de seniorenverenigingen per georganiseerde activiteit een tegemoetkoming te geven van 
40 EUR. De totale kostprijs bedraagt 120 EUR. 
 
Artikel 3 
voor de organisatie van het seniorenbal op 22 november 2018 een stadsdag te voorzien in 
't Bau-huis. 
 
Artikel 4 
na de open seniorenraad op 28 november 2018 een receptie te voorzien voor maximum 
50 personen in de receptiezaal van het stadhuis. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: budget 2019 en meerjarenplan 2019-2021: voorlopige M2: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de voorlopige M2 van het budget 2019 en het meerjarenplan 2019-2021. 
 
 
 
Projectmatig werken 2015-2018: kennisneming uitgevoerde, af te sluiten en geannuleerde 
projecten en stand van zaken projecten in uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende uitgevoerde projecten af te sluiten: 

001-a. Synergie stad - OCMW - Welzijn 
001-c. Synergie stad - OCMW - team databeheer en administratie 
001-d. Synergie stad - OCMW - beheer openbaar domein 
001-f. Synergie stad - OCMW - team overheidsopdrachten 
002-Online Inschrijvingsplatform (OIP) 
003-Digitalisering Leegstand 
004-Gebiedsgericht werken (programma) 
004-b. Gebiedsgericht werken - Inventarisatie openbaar domein en bijhouding 
004-c. Gebiedsgericht werken - Beeldkwaliteit 
005-Opstart Parkeerdienst 
007-Huisbezoeken 80+ 
009-a. Dienstverlening - Concept 
009-d. Verhuis serverlokaal stadhuis 
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009-e. Dienstverlening - Klantbegeleidingssysteem 
009-f. Tijdelijke huisvesting stadsdiensten tijdens bouw stadswinkel 
010-Implementatie nieuwe organisatiestructuur 
011-Vakantie op Maat 
014-800 jaar Sint-Niklaas 
016-Optimaliseren HR-beleid 
017-Opvolgen samenwerkingsovereenkomsten, contracten, SLA's 
018-Versterken financieel inzicht 
019-PDC Welzijn 
020-Optimaliseren financiële informatie 
021-A3-methodiek 
022-Afhaalloket 
023-Citrix-vernieuwing 
024-FacilSyn 
025-GAS & Themis Web 
026-Website Huis vh Kind 
027-Internet-connectie Upgrade 
029-Informatieveiligheidsconsulent 
030-Interne wifi-upgrade 
031-KLIP 
035-Openbare Wifi 
036-SQL - Optimalisatie 
037-Strategische studie - serverpark 
038-Veiligheidstest 
041-Zaalverhuur 
043-Sleutelbeheersysteem 
050-Ondernemersloket - bedrijvendatabank 
051-Welzijnswijzer (opmaak actieplan) 
053-E-birth 
054-Uitfasering Antigone 
057-Verhuis Gerda 
058-Beveiligingsprofielen OCMW 
059-Blog voor poetshulpen OCMW 
062-Missie en visie cluster welzijn 
066-Implementatie vreemdelingenmodule CEVI 
067-Netwerkschijf k en voorbereiding digitaal archief 
074-Afstemmen woonbeleid 
075-Opmaak administratief memorandum en omgevingsanalyse 
076-Invoering het nieuwe werken 
077-Beleidsvoorstellen toegankelijke gemeente 
079-WLAN vervanging - Explore 
081-Smart cities 
082-Voorraadsoftware keuken zorg 

 085-Implementatie SCCM 
 086-Implementatie ITSM-template in Omnitracker 
 087-New Horizon - Stavingsdocumenten 
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088-Wachtlijsten zorg publiek maken 
089-Swing datawarehouse (Stad in cijfers) 
096-Aankoop programma leerlingenadministratie academies 
107-Wifi academies 
108-ADFS. 

 
Artikel 2 
volgende tegen eind 2018 af te ronden projecten af te sluiten: 

001-b. Synergie stad - OCMW - Secretariaten 
006-eBesluit Fase2 
008-a. Office365 - migratie 
032-Omgevingsloket 
042-Kunst doet Leven 
046-Herorganisatie De Witte Molen 
047-Website (sites en apps) 
068-Tevredenheidsmeting dienstverlening cluster welzijn 
070-Dienstverlening welzijnshuis 
073-Opmaak administratief handboek 
080-Zelfroostering thuiszorg 
110-Techniekhuis glasvezel. 

 
Artikel 3 
volgende geannuleerde projecten af te sluiten: 

012-Bel- en nachtwinkels 
015-Schoonmaakcalculatie stadsgebouwen 
028-Digitale Handtekening (Intellistamp & DTP) 
040-Voorraad- & Vlootbeheer 
044-GIPOD 
055-Digitalisering verwerken vormingsaanvragen 
056-Mydigipass.com 
061-Online betalen concessies 
064-Implementatie processen voorraadbeheer, vlootbeheer en reservaties 
083-CEVI ServiceBus implementatie 
084-Uitbreiding Recreatex - sport en zwembad. 

 
Artikel 4 
kennis te nemen van de stand van zaken van de projecten die nog in uitvoering zijn en pas in de 
volgende bestuursperiode voltooid zullen worden: 

001-Synergie stad – OCMW 
001-e. Synergie stad - OCMW - fase 2 techniekhuis 
004-a. Gebiedsgericht werken - Afstemming beheer openbaar domein en organisatie 
008-b. Office365 - Adoptie en opleidingen 
009-b. Dienstverlening - Infrastructuur 
009-c. Dienstverlening - Informatiemanagement 
013-Diversiteitsplan 
039-Intranet - verhuis Sharepoint OCMW & optimalisaties intranet. 
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045-Participatie (programma, met focus op 'Wijk in de kijker') 
048-Wijkcirculatieplan 
049-Inning contantbelastingen en retributies 
052-Herinrichting site De Klavers 
063-Vrije tijd op maat 
065-Wijkrenovatieproject Elisabethwijk 
069-Uitbreiding Puyenbeke 
071-Levensfasebewust personeelsbeleid 
072-Ontbinding AGB 't Bau-huis 
078-Slim betalen 
090-Opvolging melding en klachten 
091-Opvolging inkomende briefwisseling 
092-Afstemmen BBC-software: keuze pakket voor consolidatie rekeningen stad en OCMW 
093-Efficiënt en digitaal handtekenen 
094-Visie en sensibilisering rond brede school 
095-Uitbreiding Recreatex - sport en zwembad 
097-Implementatie decreet lokaal bestuur 
098-Implementatie ITSM servicedesk software 
099-Implementatie duurzame ontwikkelingstool 
100-ANPR-toegangscontrole 
101-Werken op afspraak 
102-Renovatie en (her)inrichting site Heistraat 135 
103-Passantentelling 
104-Invoeren advies Audio beheer gebouwen 
105-Bouwcodex opstellen 
106-Inname openbare ruimte 
109-CYOD en ICT-middelen. 

 
Artikel 5 
opdracht te geven aan het team beleidsondersteuning om in samenwerking met het 
managementteam een projectmethodiek voor te bereiden waarmee projecten die vanaf 2019 
opgestart worden opgevolgd kunnen worden. 
 
 
 
Veiligheidsbeleid: ANPR-camera's voor trajectcontrole: advies gemeenteraad 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
Artikel 1 
op basis van het advies van de korpschef van de lokale politiezone een positief advies te 
verlenen voor de plaatsing van ANPR-camera's op volgende plaatsen voor trajectcontrole: 
- twee camera's Bellestraat; 
- twee camera's Hoge Bokstraat. 
 
 



 

21 

 

Feedbacksysteem directies stedelijke onderwijsinstellingen: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een nieuw voorstel te doen aan de gemeenteraad in zitting van 23 november 2018 inzake de 
evaluatie van de stedelijke onderwijsdirecties. 
 
Artikel 2 
het nieuwe voorstel voor de evaluatie van de stedelijke onderwijsdirecties eerst voor te leggen 
aan het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het stedelijke onderwijs waarbij de vakorganisaties 
zullen geraadpleegd worden. 
 
 
 
Personeel: budget: aangepaste meerjarenplanning: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aangepaste personeelsbudget principieel goed te keuren. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: wijziging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de door de fractie sp.a-Groen ingediende akte van voordracht voor de 
wijziging van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies: 
-  commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, 

seniorenbeleid en evenementen: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid 
Hasan Bilici en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door Mike 
Nachtegael; 

-  commissie voor personeel, interne organisatie en sport: raadslid Ali Alci als effectief lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 

-  commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: raadslid 
Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats; 

-  commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Ali Alci als 
effectief lid vervangen door raadslid Ilse Bats en raadslid Ilse Bats als plaatsvervangend lid 
vervangen door raadslid Aster Baeck; 
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-  commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en 
participatie: raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Ilse Bats; 

-  commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen 
door raadslid Mike Nachtegael; 

-  commissie voor mobiliteit, economie en werk: raadslid Ali Alci als plaatsvervangend lid 
vervangen door raadslid Mike Nachtegael; 

-  commissie voor financiën: raadslid Ali Alci als effectief lid vervangen door raadslid Hasan 
Bilici en raadslid Hasan Bilici als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Aster Baeck. 

 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 26 oktober 2018: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het agendapunt op verzoek van raadslid Frans Wymeersch voor de 
gemeenteraadszitting van vrijdag 26 oktober 2018, van het lid van het college van 
burgemeester en schepenen die dit punt zal behandelen en van de dienst die een antwoordnota 
zal opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor boomverzorging, bomenonderzoek, snoeiwerken en 
vellingen: perceel 5: deelopdracht 2: vellen eik Belseledorp: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kredieten vast te leggen voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor boomverzorging, 
bomenonderzoek, snoeiwerken en vellingen: perceel 5 - deelopdracht 2: vellen eik Belseledorp' 
voor een bedrag van 850 EUR, btw verlegd. 
 
 
Diensten: logistiek: huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed: stopzetting 
opdracht 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes voor perceel 1 (Linnen-
goed) en perceel 2 (Werk- en veiligheidskledij), opgesteld door de dienst overheidsopdrachten 
en administratie. 
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Artikel 2 
de plaatsingsprocedures voor perceel 1 (Linnengoed) en perceel 2 (Werk- en veiligheidskledij) 
stop te zetten. De percelen worden niet gegund en de procedures zullen opnieuw opgestart 
worden. 
 
 
 
Werken: realisatie stadswinkel en stadsarchief: problematiek budget: voorwaardelijke 
goedkeuring gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat er momenteel onvoldoende financiële middelen in het budget 
zijn ingeschreven om de opdracht 'realisatie stadswinkel en stadsarchief' te kunnen gunnen. 
 
Artikel 2 
bijkomende middelen in te schrijven in het ontwerpbudget 2019 en MJP 2020, ten belope van 
2.500.000 EUR, bij het verbinteniskrediet voor het realiseren van dit project. 
 
Artikel 3 
de inschrijver met de economisch meest voordelige, regelmatige bieding te vragen de 
verbintenistermijn te verlengen met 3 maanden. 
 
Artikel 4 
op voorwaarde van goedkeuring van het ontwerpbudget 2019 en MJP 2020 door de 
gemeenteraad en verlenging van de verbintenistermijn door de inschrijver, goedkeuring te 
verlenen aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, TBM Robbrecht en Daem 
Architecten – Callebaut Architecten, Lieremanstraat 64 te 9000 Gent. Het verslag van nazicht 
van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De opdracht 'Realisatie 
stadswinkel en stadsarchief' wordt voorwaardelijk gegund aan de economisch meest voordelige 
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Strabag Belgium nv, voor de uitvoeringsvariant 
'baksteen + gewassen beton' tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.022.397,36 EUR, 
excl. btw (1.684.703.45 EUR btw verlegd). 
 
 
 
Werken: De Klavers: plaatsen HS-cabine: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/037aa en de raming voor de opdracht 'De Klavers: plaatsen HS-cabine', 
opgesteld door de dienst projecten gebouwen 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 35.000 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de uitgave te verrekenen op actienummer 2018170116, ramingnummer 2018170158. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: uitvoeren extra nutsverplaatsingen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het uitvoeren van de extra nutsverplaatsingen in het kader van het rioproject Vossekotstraat te 
gunnen aan Eandis, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 45.925,38 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: verlenging termijn: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de termijnverlenging van 15 werkdagen van de opdracht 'riole-
rings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef', ten gunste van de aannemer Audebo nv, 
Bedrijvenlaan 4 te 9080 Lochristi. 
 
 
 
Werken: uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele: 
problematiek budget: goedkeuring bijkomende middelen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat er momenteel onvoldoende financiële middelen in het budget 
zijn ingeschreven om de opdracht 'uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site 
De Klavers in Belsele' te kunnen gunnen. 
 
Artikel 2 
bijkomende middelen in te schrijven in het ontwerpbudget 2019 en MJP 2020 bij het 
verbinteniskrediet voor het realiseren van dit project, ten belope van 600.000 EUR, incl. btw. 
 
Artikel 3 
de inschrijver met de economisch meest voordelige, regelmatige bieding te vragen de 
verbintenistermijn te verlengen met 3 maanden. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: plaatsen van tijdelijke borden: Putteke Winter 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen toelating te verlenen aan het provinciaal domein De Ster, mevrouw Anneke Elskens, Lange 
Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van baanborden naar aanleiding van 
'Putteke Winter' op 24 november 2018. 
Indien vastgesteld wordt dat er baanborden geplaatst zijn op het openbaar domein, zullen deze 
verwijderd worden door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven voor 2018. 
Er kan wel gebruik worden gemaakt van de inschuifborden van de stad, die zich bevinden op 
alle invalswegen van de stad. 
 
 
 
Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat: aankoop inneming 9: vaststelling voorwaarden akte 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat over te gaan tot de bovengrondse 
inneming van 64,48 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B, deel van 
nummer 1176D2/P0000 (nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 1176F2/P0000), 
zijnde inneming 9 van het innemingsplan opgemaakt door bvba SWBO te Dendermonde, voor 
een bedrag van 19.765 EUR en de voorwaarden van de akte vast te stellen. 
Een exemplaar van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Oproep gevelgroen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de oproep gevelgroen principieel goed te keuren. 
 
 
 
Aanvraag omgevingsvergunning: Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv: 
organiseren informatievergadering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het organiseren van een informatievergadering in het kader van de 
omgevingsvergunningsaanvraag van Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken nv, 
Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas tot het verder exploiteren en veranderen van een 
steenbakkerij, voornoemd adres. 
 
Artikel 2 
Burgemeester Lieven Dehandschutter aan te duiden als voorzitter van de informatievergadering. 
 
 
 
Project uitbreiding Puyenbeke: vragen naar hondenuitloopweide en gemeenschappelijk 
duivenhok: principe 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van buurtbewoners om in de omgeving van de uitbreidingszone 
Puyenbeke enerzijds een hondenuitloopweide aan te leggen en anderzijds toelating te verlenen 
om een gemeenschappelijk duivenhok op te richten. 
 
Artikel 2 
principieel akkoord te gaan om de aanleg van een hondenuitloopweide in de driehoekige 
restzone van de sportsite langsheen de Pijkedreef, verder te onderzoeken, de kostprijs te ramen 
en voor te leggen aan de hondeneigenaars. 
 
Artikel 3 
voorlopig niet akkoord te gaan om in diezelfde driehoekige restzone een gemeenschappelijk 
duivenhok te laten oprichten. 
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Opname van Marc Baert in de eregalerij van Sint-Niklase sportgloriën: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gewezen showdanser Marc Baert op te nemen in de eregalerij van Sint-Niklase sportgloriën in 
Sinbad. 
 
Artikel 2 
de opneming in de eregalerij te agenderen in het programma van de Academische Hulde van 
Sportlaureaten op zondag 16 december 2018 in het stadhuis. 
 
 
 
Voorstel tot ondersteuning van het zweminitiatief 'De Warmste 300' in het kader van de acties 
voor 'De Warmste Week': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de kosteloze toegang in Sinbad voor deelnemers aan het initiatief ‘De 
Warmste 300’ op zaterdag 24 november 2018 van 20.30 uur tot 23.30 uur en met de kosteloze 
terbeschikkingstelling van banen en inzet van redders. 
 
 
 
Verklaring van samenwerking DOMO Waasland: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verklaring tot samenwerking te ondertekenen ten aanzien van DOMO Waasland als openbaar 
bestuur. 
 
Artikel 2 
de verklaring tot samenwerking te ondertekenen ten aanzien van DOMO Waasland als 
organisator van de feitelijke vereniging Huis van het Kind. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15.30 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
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In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


