
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
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www.sint-niklaas.be 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 

12 november 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 Carl Hanssens, schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; 
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Kris Van der Coelden, schepen 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Alliantie tegen Dierenleed vzw 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Alliantie tegen Dierenleed vzw, Jan Moorkensstraat 17b4, 2600 
Berchem, om op 5 december 2018 een promo-/infostand te plaatsen in de Stationsstraat, op de 
hoek met de Dokter Verdurmenstraat om geïnteresseerden te informeren over de vzw en dieren-
rechten, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Checkmate bvba 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Checkmate bvba, Lilsedijk 28-11.1, 2340 Beerse, om op 19 november 
2018 aan het station en op 24 november 2018 in de Stationsstraat, een promotieactie te 
organiseren voor 't Fineer. Passanten mogen van houten kratten een puzzel maken en er mogen 
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flyers worden uitgedeeld op voorwaarde dat de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein van 203,60 EUR wordt betaald en eventueel weggegooid publiciteitsmateriaal 
door de aanvrager wordt opgeruimd. Het advies van de politie moet, vooral wat de locatie op het 
Stationsplein betreft, strikt worden nageleefd. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Moving Ideas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Moving Ideas, Louizalaan 279, 1050 Brussel, om op zaterdag 1 december 
2018 voor haar klant Leonidas een promotieactie te organiseren. Vóór de winkel, Stationsstraat 75, 
mag een stand worden geplaatst van waaruit pralines en flyers met een aankoopbon zullen ver-
deeld worden. 
Voor deze opstelling moet de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor 
een bedrag van 101,80 EUR betaald worden en eventueel weggegooid publiciteitsmateriaal moet 
door de aanvrager worden opgeruimd. 
 
 
 
Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vast-
stelling 
 
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 1382 tot en met 1423 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1682 tot en met 1719 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 931 tot en met 1000 van het dienstjaar 2018. 
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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. 
 
 
 
Collectieve hospitalisatieverzekering: tussenkomst in premie gepensioneerden 2018: betaalbaar-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een toelage van 25.600 EUR uit te betalen als tussenkomst in de premie collectieve hospitalisatie-
verzekering voor gepensioneerden in 2018. 
 
 
 
Verslag comité preventie en bescherming op het werk (stadsbestuur) van 10 september 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 (stads-
bestuur) van 10 september 2018 en de hierin geformuleerde adviezen/akkoorden en analyses. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de hiërarchische lijn tot uitvoering van de adviezen/akkoorden en analyses 
van de vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk van 10 september 
2018. 
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College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijsten zittingen 29 oktober 2018, 
5 november 2018 en 7 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de notulen en besluitenlijsten van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 
29 oktober 2018, 5 november 2018 en 7 november 2018 goed te keuren. 
 
 
 
Nieuwe stadspromotiefilm: preview en persvoorstelling met netwerkevent: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de preview van de nieuwe stadspromotiefilm voor het college van burge-
meester en schepenen op maandag 19 november 2018 om 13.30 uur in de collegezaal en van de 
persvoorstelling en netwerkevent op donderdag 6 december 2018 om 20 uur in de trouwzaal van 
het stadhuis. 
 
 
 
Verslag stuurgroep dienstverlening 26 oktober 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep dienstverlening die vergaderde op 26 oktober 
2018. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de inrichting van een afsprakenbalie bij het onthaal en hiervoor een interne 
functieverschuiving door te voeren (functie van dienst leven verschuiven naar dienst klanten-
contacten). 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan om een goestingtraject op te starten om ervoor te zorgen dat medewerkers met 
een hart voor klantencontact ingezet worden in (nieuwe) onthaalfuncties. 
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Diensten: parking Grote Markt: schade betonkolommen: studieopdracht: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de studieopdracht voor de herstelling van de betonkolommen in de parking van de Grote Markt 
te gunnen aan AVB Building Consulting, Grouwesteenstraat 26, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor het 
bedrag van 5.200 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: goedkeuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van THV VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 
Belsele, voor de opdracht 'uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' voor een bedrag 
van 48.894,77 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 71.570,74 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 2: plaatsen ultrasone debietmeter DN80 op hoofdwaterteller 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: plaatsen ultrasone debietmeter DN80 op hoofdwater-
teller, van de firma Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 
'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaal-
bedrag in meer van 2.089,88 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
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Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 3: plaatsen circulator op luchtgroep K3 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 3: plaatsen circulator op luchtgroep K3, van de firma 
Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 'bibliotheek Hendrik 
Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 
383,96 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 4: aanpassen type kabel in functie van keuring + elektrische wachtleidingen 
voor extractie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4: aanpassen type kabel in functie van keuring + 
elektrische wachtleidingen voor extractie, van de firma Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 
Brussel, in het kader van de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + 
vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 1.568,05 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 2 werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 5: plaatsen vensterbanken en plinten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 5: plaatsen vensterbanken en plinten, van de firma Veolia 
nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 'bibliotheek Hendrik 
Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 
4.845 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 6 werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 6: vervangen ontluchters 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 6: vervangen ontluchters, van de firma Veolia nv, Fernand 
Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: 
renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 640 EUR, btw 
verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 1 werkdag goed te keuren. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling: goed-
keuring verrekening 7: herplaatsen stopcontacten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 7: herplaatsen stopcontacten, van de firma Veolia nv, 
Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel, in het kader van de opdracht 'bibliotheek Hendrik 
Heymanplein: renovatie stookplaats + vernieuwen regeling' voor het totaalbedrag in meer van 
1.950 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van 2 werkdagen goed te keuren. 
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Werken: rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat: goedkeuring vorderingsstaat 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 10 van VMB Aannemingen, Aven Ackers 13, 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat' voor een bedrag van 
114.846,18 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.080.590,56 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: aanleg van oversteken 
op de Stropersroute ter hoogte van Spieveldstraat, Hoogstraat en Kuildamstraat: betaalbaarstelling 
enige vorderingsstaat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de enige vorderingsstaat voor de aanleg van de oversteken op de Stropersroute ter hoogte van de 
Spieveldstraat, Hoogstraat en Kuildamstraat in het kader van het raamcontract voor onderhouds-
werken aan bitumineuze verhardingen goed te keuren en het bedrag van 93.162,99 EUR, btw ver-
legd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 
Stekene. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Proximus, Telenet bvba en Telenet nv: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Proximus, Lange 
Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet bvba, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen, en Telenet 
nv, Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals 
opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden 
vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 
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Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: Hoveniersstraat en Herdersstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 2 in het kader van de opdracht 'aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen: raamcontract: Hoveniersstraat en Herdersstraat' goed te keuren 
en het bedrag van 93.180,60 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer 
De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen of 
herstellen van diverse straten 2018: betaalbaarstelling vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 4 voor het asfalteren, slemmen of herstellen van diverse straten 2018 in het 
kader van de opdracht 'onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract', samen 
met het bijhorende proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt 
door de dienst projecten openbaar domein, goed te keuren en een bedrag van 44.947,62 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 
Stekene. 
 
 
 
Ontwerp rooilijnplan Raapstraat - Bellestraat: organisatie openbaar onderzoek 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het ontwerp rooilijnplan Raapstraat - Bellestraat, naar aanleiding van de voorlopige vaststelling 
door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2018, te onderwerpen aan een openbaar onder-
zoek van 15 november 2018 tot en met 14 december 2018. 
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Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de verplaatste donderdagse markt 
op donderdag 22 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 
verplaatste donderdagse markt op donderdag 22 november 2018 van 3 uur tot 15 uur : 
Er geldt parkeerverbod: 
-  op Hendrik Heymanplein: 

*  op volledige parkeerplein 
*  op parkeerstroken langs beide zijden van rijbaan op rijbaan tussen Grote Markt en 

Hoveniersstraat 
*  op rijbaan langs beide zijden van rijbaan tussen Monseigneur Stillemansstraat en rijbaan van 

Hendrik Heymanplein (tussen Grote Markt en Hoveniersstraat) 
-  in de Castrodreef: op parkeerstroken langs beide zijden van rijbaan waarin regulier dubbele 

rijrichting van kracht is, namelijk op rijbaan vanaf Hendrik Heymanplein tot rijbaan naast de 
Castrohof (= toegangsweg naar parkeergebouw van CM) 

-  in Nieuwstraat: op parkeerstrook tussen Kroonmolenstraat en de Castrodreef. 
Er geldt verbod van doorrij: 
-  op Hendrik Heymanplein: op rijbaan in beide richtingen tussen Grote Markt en Hoveniersstraat 
- in de Castrodreef: op rijbaan in beide richtingen tussen Hendrik Heymanplein en rijbaan naast de 

Castrohof (= toegangsweg naar parkeergebouw van CM). 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg: 
-  in Nieuwstraat: vanaf Hoveniersstraat en vanaf Kroonmolenstraat, richting de Castrodreef, tot de 

Castrodreef 
-  in de Castrodreef: vanaf Nieuwstraat, richting Hendrik Heymanplein, tot rijbaan naast de 

Castrohof (= toegangsweg naar parkeergebouw van CM). 
Tijdelijk aanpassen van reguliere toestand: 
- in Hoveniersstraat: dubbele rijrichting tussen Monseigneur Stillemansstraat/Baron Dhanisstraat 

en Hendrik Heymanplein, in plaats van verplichte rijrichting vanaf Monseigneur 
Stillemansstraat/Baron Dhanisstraat, richting Nieuwstraat, tot Hendrik Heymanplein en in plaats 
van verbod van doorrij vanaf Hendrik Heymanplein, richting Monseigneur Stillemansstraat/Baron 
Dhanisstraat, tot Monseigneur Stillemansstraat/Baron Dhanisstraat 

-  in Nieuwstraat: dubbele rijrichting tussen Hoveniersstraat en de Castrodreef (in plaats van 
verplichte rijrichting vanaf Hoveniersstraat, richting Kroonmolenstraat en richting de 
Castrodreef, tot Kroonmolenstraat en tot de Castrodreef en in plaats van verbod van doorrij 
vanaf de Castrodreef en vanaf Kroonmolenstraat, richting Hoveniersstraat, tot Hoveniersstraat) 

- in de Castrodreef: dubbele rijrichting tussen Nieuwstraat en de rijbaan naast de Castrohof (= 
toegangsweg naar parkeergebouw van CM) (in plaats van verplichte rijrichting vanaf Nieuwstraat 
richting Hendrik Heymanplein, tot rijbaan naast de Castrohof en in plaats van verbod van doorrij 
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vanaf rijbaan naast de Castrohof (= toegangsweg naar parkeergebouw van CM), richting 
Nieuwstraat, tot Nieuwstraat). 

PS: hierdoor blijft verkeer mogelijk: 
- vanuit Hoveniersstraat via Nieuwstraat richting de Castrodreef 
- vanuit de Castrodreef via Nieuwstraat richting Hoveniersstraat 
- evenwel blijft toestand in schoolerfzone in Kroonmolenstraat van kracht 
(m.a.w. geen verkeer in Kroonmolenstraat in beide richtingen tussen Nieuwstraat en 
Hemelaerstraat). 
 
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. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaande woning Marktstraat 10, 9111 Belsele 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Marktstraat 10, 9111 Belsele, 
en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
Niet toepassen voorkooprecht leegstaand gebouw Grote Markt 61 winkel 1, winkel 2, winkel 56 en 
winkel 57, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Grote Markt 61 winkel 1, 
winkel 2, winkel 56 en winkel 57, 9100 Sint-Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
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Niet toepassen voorkooprecht woning gelegen in bijzonder gebied: Dalstraat 21, 9100 Sint-Niklaas 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het aanbod inzake voorkooprecht van het pand Dalstraat 21, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervan geen gebruik te maken. 
 
 
 
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: 
-  Retail estates nv, Industrielaan 6 te 1740 Ternat, tot het uitbreiden van een handelsruimte, 

verbouwen van de gevel en slopen van een gebouw, Plezantstraat 270 te Sint-Niklaas, sectie A 
nr. 937 d4, s3, f4; 

-  Saro-IT bvba, Plezantstraat 282 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen van de woning, 
voornoemd adres, sectie A nr. 937 f³. 

 
 
 
Omgevingsaanvraag: Anka nv: Pachtgoedstraat: advies aan de deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot omgevingsvergunning door Anka nv, Pachtgoedstraat 6, 9100 
Sint-Niklaas, voor het aanleggen van een voorlopige doorgang en het plaatsen van twee sectionaal 
poorten in een gesloten loods, voornoemd adres, sectie C nr. 1146 d, en een gunstig advies te 
verlenen op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar, en onder de volgende 
voorwaarden: 
-  de vergunning wordt verleend voor een termijn van drie jaar; 
-  na het verstrijken van deze termijn moet de toestand in oorspronkelijke toestand hersteld 

worden (inclusief het terug openmaken van de buffergracht); 
-  het advies van de dienst projecten openbaar domein van 5 november 2018 is stipt te volgen. 
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-  het verlies aan buffervolume door het inbuizen van een deel van de bestaande buffergracht 
moet gecompenseerd worden door nieuwe buffercapaciteit; 

-  neerslag die valt op waterdoorlatende verharding mag niet afgevoerd worden via riolen of 
goten, maar moet op eigen perceel infiltreren. Waterdoorlatende verharding moet uitgevoerd 
worden met aangepaste onderfundering. 

 
 
 
Omgevingsaanvraag: provincie Oost-Vlaanderen: Lange Rekstraat: advies aan de deputatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot omgevingsvergunning van het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, voor het plaatsen van een bannerstelling, Lange 
Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas, sectie B nr. 1212 r², en een gunstig advies te verlenen op basis 
van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
1.  Op 9 oktober 2018 van notaris Michel Ide, Slangstraat 3, 9220 Hamme, de splitsing en verkoping 

van een perceel grond met woonhuis en afhangen te Sint-Niklaas, Knaptandstraat 199, sectie D 
nr. 793 g, groot 98,42 m²; 

2.  Op 30 oktober 2018 van notaris Annelies Verstraete, Zwaanaardestraat 18, 9112 Sinaai, de 
splitsing en schenking van een perceel grond te Sinaai, Neerstraat, sectie D nr. 970, groot 
1405,83 en 42,06 m²; 

3.  Op 31 oktober 2018 van notaris Astrid De Wulf, Sint-Christianastraat 17, 9200 Dendermonde, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond met bestaande gebouwen en afhangen te Sint-
Niklaas, Schoolstraat 270, sectie D nr. 1025 d², e², groot 197,47 m². 
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Sinaai Leeft vzw: kerstmarkt Sinaai: 15 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een kerstmarkt door Sinaai Leeft vzw, p/a Wijnveld 52, 
9112 Sinaai, op zaterdag 15 december 2018 op de Dries te Sinaai en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 

95 dB(A)LAeq,15min; 
- parkeerverbod te voorzien op vier parkeerplaatsen aan de kant van de boerenmarkt van 

donderdag 13 december tot maandag 17 december 2018, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtcomité Sparrenhof: herfstburenborrel: 16 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een herfstburenborrel door Buurtcomité Sparrenhof, p/a 
Sparrenhofstraat 184, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 16 december 2018 in de Sparrenhofstraat ter 
hoogte van huisnummer 124 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Sparrenhofstraat tussen de Esdoornlaan en de 

Vrouweneekhoekstraat; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Promarex International bvba: Foire du vin: 8 tot 10 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Foire du vin’ door Promarex International bvba, p/a Kerkstraat 161/101, 
8540 Deerlijk, van vrijdag 8 maart 2019 tot zondag 10 maart 2018 in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 
60, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: verkiezing cultuurraad: 14 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
tijdens de verkiezing van de cultuurraad op woensdag 14 november 2018 in ’t Bau-huis, Slacht-
huisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, door stadsbestuur Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 45, 9100 Sint-
Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij, op voorwaarde dat 
het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Aanbieden drink na vergadering Waaslandcross op dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van Géry Smet, organisator van de Waaslandcross, om na de medewerkers-
vergadering die plaatsvindt op dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur in de trouwzaal in het 
stadhuis een glas aan te bieden aan de aanwezigen (in de receptiezaal). 
 
 
Ontvangst schaakclub KSK Colle op zaterdag 14 september 2019 om 14 uur n.a.v. 75-jarig bestaan: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
schaakclub KSK Colle, p/a Modernadreef 10, 9100 Sint-Niklaas, te ontvangen in het stadhuis op 
zaterdag 14 september 2019 om 14 uur naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de vereniging. 
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Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen voor de verwelkoming en de bevoegde schepen om een toespraak 
te houden. 
 
Artikel 3 
aansluitend een receptie aan te bieden. 
 
 
 
Scouts Kriko-M: pureetfestijn: VP-plein: 17 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van 'pureetfestijn' door Scouts Kriko-M, p/a Wegvoeringsstraat 17, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 17 november 2018 op VP-plein, Industriepark-Noord 33, 9100 Sint-Niklaas, 
toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken, op 
voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Open sport- en spelkampen Waasland-Beveren in sportcentrum Puyenbeke: betaalbaarstelling 
subsidie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een bedrag van 3.000 EUR betaalbaar te stellen aan Waasland-Beveren voor de financiering van 
monitoren en de aankoop van specifiek materiaal naar aanleiding van de organisatie van de open 
sport- en spelkampen tijdens de paas- en de zomervakantie 2018 in sportcentrum Puyenbeke. 
 
 
Medewerking aan turngala Koninklijke Turnkring Rust Roest: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met volgende medewerking van de stad aan de organisatie van het turngala van de 
Koninklijke Turnkring Rust-Roest op 23 maart 2019 in sporthal De Witte Molen: 
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-  het transport van een tumblingbaan van en naar Temse tegen betaling; 
-  toelating voor de organisatie van een receptie in sporthal 2 van De Witte Molen na afloop van 

het turngala tot 0.30 uur, na toestemming van de concessionaris, met aandacht voor het 
respecteren van het rookverbod en vrijhouden van de nooduitgang. Voor deze receptie mogen er 
geen toestellen voor het opwarmen van snacks gebruikt worden, tenzij met toelating van de 
beheerder van het sportcentrum. 

 
 
 
Verslag raad van bestuur van de sportraad van 17 september 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van de stedelijke sportraad van 
17 september 2018 en opdracht te geven dit verslag te versturen naar de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Internationale samenwerking: werkbezoek aan Tambacounda in het kader van de opvolging en 
evaluatie van het federaal programma (2017-2021): goedkeuring kostenraming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met volgende kostenraming (van 26 november 2018 tot en met 4 december 2018) 
van Helena Bonne: 
 

Vervoer   

Vervoer Dakar – Tambacounda: heen en terug 150 EUR 

Hotelkosten   

8 nachten x 36 EUR 288 EUR 

Per diem   

8 dagen x 35 EUR 280 EUR 

Andere kosten   

Medicatie (o.a. malariapreventie …) 100 EUR 

Onvoorziene/kleine kosten (lokale taxi, lokale 
telefoonkaarten …) 

100 EUR 

TOTAAL 918 EUR 
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Artikel 2 
akkoord te gaan met volgende kostenraming (van 26 november 2018 tot en met 7 december 2018) 
van Anja De Wachter: 
 

Vervoer   

Vervoer Dakar – Tambacounda: heen en terug 150 EUR 

Hotelkosten   

11 nachten x 36 EUR 396 EUR 

Per diem   

11 dagen x 35 EUR 385 EUR 

Andere kosten   

Medicatie (o.a. malariapreventie …) 100 EUR 

Internationale reispas 72 EUR 

Onvoorziene/kleine kosten (lokale taxi, lokale 
telefoonkaarten …) 

150 EUR 

TOTAAL 1.253 EUR  

 
Artikel 3 
aan Anja De Wachter, deskundige internationale samenwerking, een voorschot van 2.171 EUR 
ter hand te stellen met het oog op de hotel-, maaltijd-, vervoers- en onvoorziene kosten die ter 
plaatse vereffend worden. 
 
 
 
Vrije Ateliers: tentoonstellingsprogramma voorjaar 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met volgend tentoonstellingsprogramma in De Passage (de wandelgangen van de 
Vrije Ateliers) in het voorjaar van 2019: 
1°  nog tot en met 8 maart 2019: 'Sint-Niklaas in beeld': werk van de cursisten fotografie van docent 

Patrick Geerinck; 
2°  van 16 maart tot en met 15 mei 2019: 'Van Romeins kapitaal tot drôlerie': kalligrafisch werk van 

docent Raf Suetens naar aanleiding van zijn pensionering; 
3°  van 16 mei tot en met 15 juni 2019: 'Open en toe': de 35ste groepstentoonstelling met recent 

werk (werkjaar 2018-2019) van de cursisten van het open atelier; 
4°  van 24 juni tot en met 28 september 2019: 'Kinderluchtballon in vrije vaart': resultaten van de 

kinderateliers 2018-2019 rond het thema ballonvaart. 
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Btw-herziening Zorgpunt Waasland bij overdracht activiteiten op 1 januari 2019: keuze scenario 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan dat het OCMW alsnog vruchtgebruik toestaat aan Zorgpunt Waasland voor de 
onroerende goederen die in gebruik gegeven worden aan Zorgpunt vanaf 1 januari 2019 tot en met 
1 januari 2029 met die restrictie dat voor de ophanden zijnde bouwwerken (dienstencentrum 
De Wilg en DBFM Nieuwkerken) de gevolgen voor het bouwheerschap onder OCMW Sint-Niklaas 
eerst worden afgetoetst (anders hiervoor toch nog een verhuring + statutenwijziging). 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks 
bestuur: dienstjaar 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
voor het budgetjaar 2019 de verrichtingen opgenomen in de lijst die als bijlage aan de notulen van 
deze zitting wordt gehecht, niet te beschouwen als zijnde van dagelijks bestuur. 
 
 
 
Belfius Smart Belgium Awards 2018: deelname met project 'VRkeer - een immersief leertraject rond 
verkeersinzicht voor fietsers': bekrachtiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de indiening van het project 'VRkeer - een immersief leertraject rond verkeersinzicht voor fietsers' 
voor de Belfius Smart Belgium Awards 2018 te bekrachtigen. 
 
 
 
Stadstelevisie: opdracht 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de opdracht van TV OOST, Stationsplein 14 A, 9100 Sint-Niklaas, voor de productie en uitzending 
van de stadstelevisie 2019 (126 reportages van 90 seconden en dagelijkse agenda) goed te keuren 
voor het bedrag van 80.886 EUR, inclusief btw. 
 
 
 
Werken: erediensten: Onze-Lieve-Vrouwkerk: vernieuwen verwarmingsinstallatie: goedkeuring 
stadsaandeel 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in opdracht van de 
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bijstand der Christenen gunstig te adviseren en het stadsaandeel 
goed te keuren voor een bedrag van 516.500 EUR, inclusief btw en erelonen. 
 
 
 
Werken: herinrichten gewestweg N403: subsidieaanvraag 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om voor het project herinrichten N403 een subsidieaanvraag in te dienen bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
 
 
Diensten: aanstellen ontwerper voor fietsfondsdossier Dendermondse Steenweg: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2018/037so en de raming voor de opdracht 'aanstellen ontwerper voor fiets-
fondsdossier Dendermondse Steenweg', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, goed 
te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgeno-
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men in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 41.322,31 EUR, excl. btw. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
de kredieten voor deze opdracht te voorzien in de volgende legislatuur. 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis: 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 (120.000 EUR, btw inbegrepen) en de voorwaarden vast te stellen voor het 
aanstellen van een dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis over een periode van 
maximum 4 jaar. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- vertegenwoordiger dienst schoonmaak; 
- vertegenwoordiger team overheidsopdrachten. 
 
 
 
Diensten: stedelijke basisscholen: aanstellen dienstverlener voor autocarvoer voor dag- en 
toneeluitstappen (tweede en derde trimester) voor De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier 
Belsele: 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 indica-
tieve raming (29.586,78 EUR + 6.213,22 EUR (21 % btw) = 35.800 EUR) en de voorwaarden vast te 
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stellen voor het aanstellen van een dienstverlener voor het verzorgen van autocarvervoer voor de 
dag- en toneeluitstappen van het tweede en derde trimester van het schooljaar 2018-2019 voor de 
stedelijke basisscholen De Droomballon Nieuwkerken en Gavertje Vier Belsele. 
 
 
 
Leveringen: dienst logistiek: leveren van brandstoffen voor de stadsgarage: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 oktober 2018 voor 
perceel 1 (Gasolie diesel 10 ppm voor wegvoertuigen), perceel 2 (Gasolie extra 50 ppm voor 
stationaire dieselmotoren) en perceel 3 (Ongelode benzine superplus 98 voor voertuigen), 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de 
offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'Leveren van brandstoffen voor de stadsgarage' te gunnen, met sluiting na standstill, 
aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de kosten) bieders, 
zijnde: 
*  Perceel 1 (Gasolie diesel 10 ppm voor wegvoertuigen): Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 

Temse, tegen een korting per liter van 0,1951 EUR, btw inbegrepen, op de officiële dagprijzen; 
*  Perceel 2 (Gasolie extra 50 ppm voor stationaire dieselmotoren): Proxifuel nv, Handelsstraat 113, 

1040 Brussel, tegen een korting per liter van 0,06776 EUR, btw inbegrepen, op de officiële dag-
prijzen. Als additief wordt Excellium voorgesteld tegen een prijs van 15 EUR /m³ of 0,015 EUR/ 
liter gasolie; 

*  Perceel 3 (Ongelode benzine superplus 98 voor voertuigen): Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 
Temse, tegen een korting per liter van 0,1851 EUR, btw inbegrepen, op de officiële dagprijzen. 

De leveringen voor alle percelen gebeuren op afroep. De leveringstermijn voor de individuele 
afroepen wordt vastgesteld op 2 werkdagen. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van het feit dat in het bestek gesteld werd dat per perceel een forfaitaire borg-
tocht wordt gevraagd van 5.000 EUR, wat resulteert in volgende totalen: 
- Belgomine nv: 10.000 EUR; 
- Proxifuel nv: 5.000 EUR. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van het feit dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2018-008/OVA/brandstoffen/VW-CQ. 
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Artikel 5 
kennis te nemen van het feit dat voor dit dossier een standstill periode van 15 dagen van 
toepassing is. 
 
 
 
Leveringen: politie: aankoop desktops met toebehoren: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van 60 desktops Lenovo M710s (eenheidsprijs 453,12 EUR (exclusief btw)) te gunnen 
aan de firma Brechtle Direct nv, Heerstraat 73, 3910 Neerpelt voor een totaalbedrag van 
27.187,20 EUR + 5.709,31 EUR (21 % btw) = 32.896,51 EUR. 
Deze afname vindt plaats via het raamcontract FORCMS-PC-093-1. 
 
Artikel 2 
het aankopen van 60 pc-schermen Philips 240B7QPJEB (eenheidsprijs 197,80 EUR (exclusief btw)) 
te gunnen aan de firma Priminfo nv, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois, voor een 
totaalbedrag van 11.868 EUR + 2.492,28 EUR (21 % btw) = 14.360,28 EUR. 
Deze afname vindt plaats via het raamcontract FORCMS-AIT-091-1. 
 
Artikel 3 
volgende zaken af te nemen via het raamcontract FORCMS-AIT-091-2, bij de firma Lyreco Belgium 
nv, Rue du Fond des Fourches 20, 4041 Vottem: 
- 60 muizen Kensington (eenheidsprijs 3,54 EUR (exclusief btw)); 
- 60 toetsenborden Cherry (eenheidsprijs 20,62 EUR (exclusief btw)); 
- 60 netwerkkabels CUC RJ45/UTP Cat5 3 m (eenheidsprijs 0,99 EUR (exclusief btw)); 
- 60 netwerkkabels CUC RJ45/UTP Cat5 grijs 5 m (eenheidsprijs 1,50 EUR (exclusief btw)). 
Dit levert een totaalbedrag bij deze firma op van 1.599,19 EUR + 335,83 EUR (21 % btw) = 
1.935,02 EUR. 
 
 
Fietsbeleid: plaatsen fietsnietjes in de Hoveniersstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het plaatsen van een cluster van vijf fietsnietjes in de Hoveniersstraat 
(segment Hendrik Heymanplein - Nieuwstraat). 
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Aanplant vredesboom op Adolf Daensplein en ondertekening charter: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanplant van een vredesboom op het Adolf Daensplein goed te keuren. 
 
Artikel 2 
het charter voor het behoud van de vredesboom te ondertekenen. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: PostNL nv: Eigenlostraat: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Post NL Pakketten België nv, Bremheidelaan 10, 2300 
Turnhout, tot het exploiteren van een sorterings- en distributiecentrum, Eigenlostraat 21 te Sint-
Niklaas, sectie C nr. 1170 m, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: stadsbestuur Sint-Niklaas: Pijkedreef: weerleggen bezwaren en verlenen 
vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas, tot het aanleggen van een BMX-piste en basebalterrein, Pijkedreef 100 te Sint-Niklaas, 
sectie A nrs. 933 b, c, 942 d, 940 a², f²,r, e², 935d, 934 b, 941l, 935, op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
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Omgevingsaanvraag: stadsbestuur Sint-Niklaas: Industriepark-Noord: weerleggen bezwaar en 
verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan het stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas, tot het verbouwen van het techniekhuis, Industriepark-Noord 4/5a/6, sectie C nr. 783 
m²,n², f², op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Subsidiereglement evenementen aanpassing bijlage III: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aangepaste bijlage III van het subsidiereglement evenementen goed te keuren. 
 
 
 
Aanvraag subsidie Golazo Sports nv voor organisatie Waaslandcross: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Golazo Sports nv, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, een subsidie van 7.000 EUR, excl. 
btw, toe te kennen voor de organisatie van de Waaslandcross op 22 december 2018 in het 
recreatiedomein De Ster. 
 
Artikel 2 
aan Golazo Sports nv, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, principieel een subsidie van 
7.000 EUR, excl. btw, toe te kennen voor de organisatie van de Waaslandcross in het seizoen 2019-
2020 en 2020-21 in het recreatiedomein De Ster. 
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Speel-, sport- en groenontwikkeling Beenaertwijk: goedkeuring werkwijze na ingebrekestelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de werkwijze ter afronding van het project 'speel-, sport- en groenontwikkeling Beenaertwijk' goed 
te keuren. Daartoe wordt een schijf van 20.000 EUR, btw verlegd, betaalbaar gesteld aan de firma 
Natureplay, Wiekevorseweg 36, 222 Morkhoven. Na uitvoering van de resterende werken wordt de 
resterende 18.008,44 EUR, btw verlegd, uitbetaald. 
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw inzake kinder-
armoedebestrijding: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, Sint-
Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent, in het kader van kinderarmoedebestrijding, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


