
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
19 november 2018 

 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, 
schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl 
Hanssens, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
mevrouw Annemie Charlier, schepen 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Heilig Hartschool 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Heilig Hartschool, Tereken 33/b, 9100 Sint-Niklaas, om op 
22 november 2018 een standplaats in te nemen op de donderdagse markt, op een plaats die zal 
worden toegewezen door de waarnemend marktleider. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Belsele Lééft Middenstand 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Belsele Lééft Middenstand om van 22 tot 31 december 2018 in 
het kader van 'Belsele Wintert' kerstspiralen te plaatsen voor de gevels van de handelszaken, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. 
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Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te keuren 
vanaf dinsdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig college. 
Het betreft: 
- definitieve vastleggingen: van 1424 tot en met 1490 van het dienstjaar 2018; 
- facturen: van 1720 tot en met 1796 van het dienstjaar 2018; 
- vastgestelde rechten: van 1001 tot en met 1040 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
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. 
 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 12 november 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 
12 november 2018 goed te keuren. 
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OCMW: administratief toezicht: overzichtslijst beslissingen OCMW-raad 25 oktober 2018: kennis-
neming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 257 § 1, kennis te nemen van 
de beslissingen van 25 oktober 2018 van de OCMW-raad, vermeld in de overzichtslijst als bijlage 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
Programmafolder 'Sint-Niklaas wintert': gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de drukopdracht voor de A5-brochure 'Sint-Niklaas wintert' voor 40.000 ex. te gunnen aan drukkerij 
Van Lysebetten, Entrepotstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 3.521,10 EUR, incl. btw. 
 
 
Betaalbaarstelling factuur Inni Print voor verkiezingsbenodigdheden en drukwerk: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de factuur van de firma Inni Print, Industrielaan 5, 8501 Heule, voor verkiezingsmateriaal en druk-
werk voor een bedrag van 7.014,42 EUR betaalbaar te stellen. 
 
 
 
Diensten: woonproject Clementwijk: kwaliteitsbewaker: betaalbaarstelling ereloonnota 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende ereloonnota 5 in het kader van de kwaliteitsbewaking voor het woonproject 
Clementwijk goed te keuren en het bedrag van 1.984,40 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten 
gunste van evr-Architecten bvba, Goudenleeuwplein 1, 9000 Gent. 
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Leveringen: beheer openbaar domein: aankoop twee infrarood onkruidbranders: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aankoop van twee infrarood onkruidbranders HOAF Thermit 75, inclusief brandblusser met 
houder, voorzetkap en frontwiel thermit 75, te gunnen aan de firma met de voordeligste offerte, 
zijnde Machineland Van Der Stock, Grote Baan 138, 9100 Sint-Niklaas, tegen het bedrag van 
7.790 EUR + 1.635,90 EUR (btw 21 %) = 9.425,90 EUR. 
 
 
 
Werken: serres: renovatie dak en wand: goedkeuring definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'serres: renovatie dak en wand' definitief op te leveren. De tweede helft van de borg-
tocht (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van 
1.590 EUR mag worden vrijgegeven ten gunste van de aannemer De Clercq, Dorp West 85a, 9080 
Lochristi. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, Proximus, Telenet nv en 
Van den Berg nv: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent; Eandis, Heistraat 
88, 9100 Sint-Niklaas; Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet nv, Sluisweg 1 
bus 12, 9000 Gent, en Van den Berg nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, 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: herstellingen aan rioleringen in diverse straten: raamovereenkomst: deelopdracht: 
uitvoeren van sonderingen voor rioproject Puitvoetstraat en rioproject Industriepark-West: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kredieten vast te leggen voor het uitvoeren van sonderingen voor het rioproject Puitvoetstraat 
en het rioproject Industriepark-West, zijnde 12.800 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten 
uitvoeren in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan 
rioleringen door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 5 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 9120 
Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag van 
3.451,77 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 114.538,44 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: goedkeuring vorderingsstaat 5bis 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5bis van de firma Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40, 
9120 Melsele, voor de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' voor een bedrag van - 
873,55 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 113.664,89 EUR, btw 
verlegd. 
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Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: vaststelling eindafrekening en goedkeuring voorlopige 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening van de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2', 
opgesteld door de ontwerper, studiebureau Jouret, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal 
bereiken van 2.962.253,06 EUR, btw verlegd. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'rioproject Sinaaidorp fase 2' voorlopig op te leveren. De eerste helft van de hoofd-
borgsom van 130.020 EUR en de aanvullende borgtocht 1 van 48.470 EUR, gesteld bij BNP Paribas 
Fortis, mag worden vrijgegeven ten gunste van Van Den Berghe Gebroeders, Aven Ackers 7, 9130 
Verrebroek. 
 
 
 
Werken: De Klavers: plaatsen HS-cabine: aansluiting: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aansluiting van de HS-cabine op de site De Klavers te gunnen aan Eandis, Heistraat 88, 9100 
Sint-Niklaas, voor het bedrag van 15.975,54 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en Luitentuitstraat: goed-
keuring vorderingsstaat 2 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 2 van Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7, 9130 
Verrebroek, voor de opdracht 'Hulstbaan: vernieuwen tweerichtingsfietspad tussen Leestraat en 
Luitentuitstraat' voor een bedrag van 113.043 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 123.342,49 EUR, btw verlegd. 
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Werken: stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: vernieuwen personen- en goederenlift: goedkeuring 
vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Kone Belgium nv, Bretagnestraat 24, 1200 
Brussel, voor de opdracht 'stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: vernieuwen personen- en goederen-
lift' voor een bedrag van 54.756 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en omgeving: goedkeuring 
vorderingsstaat 30 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 30 van Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 
Wondelgem, voor de opdracht 'uitbreiding Clementwijk fase 1: aanleg wegen, riolering en 
omgeving' voor een bedrag van 55.005,11 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 1.833.175,68 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: wijkpark Witte Molen: leveren/plaatsen reuzenkeien: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in het kader van de aanleg van het wijkpark van de Witte Molen het leveren/plaatsen van de 
reuzenkeien te gunnen aan de firma Heyrman-De Roeck, Doornpark 120, 9120 Beveren, voor een 
bedrag van 2.293,75 EUR, excl. btw, en de plaatsing ervan te laten gebeuren door de flexploeg van 
de dienst beheer openbaar domein. 
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Leveringen: politie: hardwarevernieuwing ISLP-omgeving: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het vervangen van hardwarecomponenten van de ISLP-omgeving van de politie te gunnen, op basis 
van het raamcontract van Vito betreffende hardware/software (en bijhorende diensten) voor data-
centers, aan de firma Securitas nv, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek, 
BE 0427 388 334, voor een totaalbedrag van 26.106,82 EUR + 5.482,43 EUR (21 % btw) = 
31.589,25 EUR. 
De vervanging bestaat uit twee componenten: 
-  installatie van drie UPS-elementen ter beveiliging bij uitval van het systeem; 
-  herbekabelen van de switchen, waardoor het intern netwerk over een capaciteit van tien gigabit 

per seconde kan beschikken. 
 
 
 
Werken: riolerings- en wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef: meerwerk: plaatsen schrik-
blokken + afvoeren omheining: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het meerwerk: plaatsen schrikblokken + afvoeren omheiningen, van de 
aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi, in het kader van de opdracht 'riolerings- en 
wegeniswerken in Puidreef en Kouterdreef' voor het totaalbedrag in meer van 3.628,03 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 16 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de door het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurde vorderingsstaat 16 in het kader van de 
heraanleg van het knooppunt Driekoningen, goed te keuren en het bedrag van 138.636,15 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer, Stadsbader nv, Kanaalstraat 1, 8530 
Harelbeke. 
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Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 17 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de door het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurde vorderingsstaat 17 in het kader van de 
heraanleg van het knooppunt Driekoningen, goed te keuren en het bedrag van 211.891,73 EUR, btw 
verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer, Stadsbader nv, Kanaalstraat 1, 8530 
Harelbeke. 
 
 
 
Diensten: afkoppeling Tereken: overeenkomst studieopdracht: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur tot ontwerpfase 1 in het kader van de studieopdracht voor het dossier 
afkoppeling Tereken goed te keuren en het bedrag van 43.501,53 EUR, excl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81 A, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Natuurvergunningsaanvraag Polder Sinaai-Daknam: oeververstevigingswerken Molenbeek: beslis-
sing deputatie: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 
25 oktober 2018 inzake het verlenen van een natuurvergunningsaanvraag aan Polder Sinaai-
Daknam, Zakstraat 19, 9112 Sinaai, met als onderwerp het uitvoeren van oeververstevigingswerken 
aan de Molenbeek (waterloop 1270, 2de categorie) over een totale afstand van ca. 275 meter aan 
de linker- en rechteroever tussen de Kemzekestraat en de Waterstraat, ter hoogte van de percelen, 
kadastraal bekend afdeling 9, sectie A, nrs. 4A, 24B en 25B te 9111 Belsele, en afdeling 4, sectie B, 
nrs. 821F en 825B te Sint-Gillis-Waas. 
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Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Sint-Niklaas Wintert 2018: vast-
stelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen in het kader van Sint-Niklaas 
Wintert 2018: 
 
KERMIS OP MARKTPLEIN AAN GROTE MARKT 
Er geldt parkeerverbod in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op 

parkeerstrook langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 3 december 2018 

2)  aan zijde langs Parkstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op parkeerstrook 
langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met dinsdag 11 december 2018 
- op donderdag 13 december 2018 
- op maandag 17 december 2018. 

Er geldt verbod van doorrij in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: richting Parkstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met zaterdag 12 januari 2019 
2)  aan zijde langs Parkstraat: richting Onze-Lieve-Vrouwstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 17 december 2018. 
 
IJSPISTE OP MARKTPLEIN AAN GROTE MARKT 
Er geldt parkeerverbod in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op 

parkeerstrook langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 3 december 2018 

2)  aan zijde langs Parkstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op parkeerstrook 
langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met dinsdag 11 december 2018 
- op donderdag 13 december 2018 
- op maandag 17 december 2018 
- op donderdag 20 december 2018 
- op donderdag 27 december 2018 
- op zondag 30 december 2018 
- op donderdag 3 januari 2019 
- op donderdag 10 januari 2019. 
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Er geldt verbod van doorrij in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: richting Parkstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met zaterdag 12 januari 2019 
2)  aan zijde langs Parkstraat: richting Onze-Lieve-Vrouwstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 17 december 2018. 
 
VEEKEURING OP MARKTPLEIN AAN GROTE MARKT 
Er geldt parkeerverbod in de zone vóór stadhuis aan Grote Markt : 
1) aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op 

parkeerstrook langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 3 december 2018 

2)  aan zijde langs Parkstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op parkeerstrook 
langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met dinsdag 11 december 2018. 

Er geldt verbod van doorrij in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: richting Parkstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met zaterdag 12 januari 2019 
2)  aan zijde langs Parkstraat: richting Onze-Lieve-Vrouwstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 17 december 2018. 
 
VERPLAATSTE DONDERDAGSE MARKT 
Deel van wekelijkse donderdagse markt wordt verplaatst naar Hendrik Heymanplein omwille van 
opstelling kermiskramen en ijspiste op marktplein aan Grote Markt 
 
OPSTELLINGSZONE GROTE MARKT: 
Er geldt parkeerverbod op de Grote Markt: 
1)  in zone vóór stadhuis aan de Grote Markt op parkeerstrook zijde stadhuisgevel en op 

parkeerstrook zijde marktplein, langs kant van Parkstraat 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met dinsdag 11 december 2018 
- op donderdag 13 december 2018 
- op donderdag 20 december 2018 
- op donderdag 27 december 2018 
- op donderdag 3 januari 2019 
- op donderdag 10 januari 2019 

2) in zone vóór stadhuis aan Grote Markt op parkeerstrook zijde stadhuisgevel en op parkeerstrook 
zijde marktplein, langs kant van Onze-Lieve-Vrouwstraat 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 3 december 2018. 

Er geldt verbod van doorrij aan Grote Markt: 
in zone vóór stadhuis aan Grote Markt, langs kant van Parkstraat en langs kant van Onze-Lieve-
Vrouwstraat 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met zaterdag 12 januari 2019. 
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OPSTELLINGSZONE HENDRIK HEYMANPLEIN: 
Er geldt parkeerverbod op Hendrik Heymanplein: 
*  volledig parkeerplein 
*  op parkeerstrook rechts van rijbaan vanaf Grote Markt tot de Castrodreef 
*  op parkeerstrook rechts van rijbaan vanaf toegang parkeerplein richting Monseigneur 

Stillemansstraat tot Monseigneur Stillemansstraat 
- op donderdag 6 december 2018 van 3 uur tot 15 uur 
- op donderdag 13 december 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

Er geldt verbod van doorrij op Hendrik Heymanplein: tussen Grote Markt en de Castrodreef in beide 
richtingen: 
- op donderdag 6 december 2018 van 3 uur tot 15 uur 
- op donderdag 13 december 2018 van 3 uur tot 15 uur. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer op Hendrik Heymanplein: 
* op rijbaan vanaf Hoveniersstraat, richting Grote Markt, tot de Castrodreef 

- op donderdag 6 december 2018 van 3 uur tot 15 uur 
- op donderdag 13 december 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op Hendrik 
Heymanplein: 
* vanaf Monseigneur Stillemansstraat, richting bibliotheek, tot toegang parkeerplein 

- op donderdag 6 december 2018 van 3 uur tot 15 uur 
- op donderdag 13 december 2018 van 3 uur tot 15 uur. 

 
KERSTMARKT OP MARKTPLEIN AAN GROTE MARKT 
Er geldt parkeerverbod in zone vóór stadhuis aan Grote Markt: 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op 

parkeerstrook langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 3 december 2018 

2)  aan zijde langs Parkstraat: op parkeerstrook langs kant van stadhuisgevel en op parkeerstrook 
langs kant van marktplein 
- van donderdag 29 november 2018 tot en met dinsdag 11 december 2018. 

Er geldt verbod van doorrij in zone vóór stadhuis aan Grote Markt : 
1)  aan zijde langs Onze-Lieve-Vrouwstraat: richting Parkstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met zaterdag 12 januari 2019 
2)  aan zijde langs Parkstraat: richting Onze-Lieve-Vrouwstraat 

- van donderdag 29 november 2018 tot en met maandag 17 december 2018. 
 
ROTARY SANTA WALK DOORHEEN STADSCENTRUM MET VERTREK EN AANKOMST AAN SINT-
NICOLAASPLEIN 
Er geldt parkeerverbod van donderdag 20 december 2018 tot en met zaterdag 22 december 2018: 
- op Sint-Nicolaasplein: op volledig plein rechts van Sint-Niklaaskerk 
- in Apostelstraat: op rijbaan vanaf Grote Markt tot Sacramentsstraat. 
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Er geldt verbod van doorrij op vrijdag 21 december 2018 van 16 uur tot 23 uur 
- in Apostelstraat: op rijbaan vanaf Grote Markt tot Sacramentsstraat. 
 
WINTERBAR EN KERSTMARKT OP REGENTIEPLEIN 
Winterbar en kerstmarkt op pleintje tussen de bomen 
Er geldt parkeerverbod op Regentieplein: 
*  op parkeerplaats(en) ter hoogte van huisnummer 18 

(= tussen Regentiestraat (kant van en naar Ankerstraat) en Vermorgenstraat) 
*  op parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 53, 54 en 55 

(= tussen Regentiestraat (kant richting Stationsstraat) en Zamanstraat) 
- van woensdag 19 december 2018 tot en met maandag 24 december 2018. 
Er geldt verbod van doorrij op Regentieplein: 
*  op rijbaan tussen Regentiestraat (kant richting Stationsstraat) en Zamanstraat 

- op zondag 23 december 2018 van 12 uur tot 22 uur. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer: 
-  op zondag 23 december 2018 van 12 uur tot 22 uur 

*  in Regentiestraat: van Ankerstraat, richting Regentieplein, tot Regentieplein 
(er kan enkel gereden worden naar Prins Alberstraat (richting Stationsplein) of Regentiestraat 
(richting Stationsstraat en Casinostraat) 

*  in Vermorgenstraat: van Mercatorstraat, richting Regentieplein, tot Regentieplein 
(er kan enkel gereden worden naar Prins Alberstraat (richting Stationsplein) of Regentiestraat 
(richting Stationsstraat en Casinostraat) 

*  in Prins Albertstraat: van Stationsplein, richting Regentieplein, tot Regentieplein 
(er kan enkel gereden worden naar Regentiestraat (richting Stationsstraat en Casinostraat). 

 
KERSTMARKT OP DORPSPLEIN AAN BELSELEDORP TE BELSELE 
Er geldt parkeerverbod aan Belseledorp: 
*  op parkeerplaatsen op volledige dorpsplein 
*  op parkeerplaatsen langsheen rijbaan tussen huisnummer 65 (aan Sint-Andrieswegel) en 

huisnummer 105 (aan Kerkstraat) (langs beide zijden van rijbaan) 
- van vrijdag 21 december 2018 vanaf 14 uur tot en met zondag 23 december 2018 tot 14 uur. 

Er geldt verbod van doorrij aan Belseledorp: 
*  op rijbaan tussen Kerkstraat en Molendreef (in beide richtingen) 

- van zaterdag 22 december 2018 vanaf 8 uur tot en met zondag 23 december 2018 tot 1.30 uur. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer aan Belseledorp: 
vanaf Sint-Andriesstraat/Hulstendreef, richting Kerkstraat/Hof van Belsele, tot Molendreef 
- van zaterdag 22 december 2018 vanaf 8 uur tot en met zondag 23 december 2018 tot 1.30 uur. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
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Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank en de 
griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de Nieuwjaarscorrida te 
Nieuwkerken op zondag 30 december 2018: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening uit te vaardigen naar aanleiding van de Nieuwjaarscorrida te 
Nieuwkerken op zondag 30 december 2018: 
Er geldt parkeerverbod op zondag 30 december 2018 van 12 uur tot 17 uur: 
-  aan Ten Bos: 

* tussen Vrasenestraat en kerkhofwegel 
* op volledige dorpsplein, namelijk op parkeerplein links van kerk en op parkeerplein vóór kerk 
* tussen Pastorijstraat en Nieuwkerkenstraat 
* tussen Ten Bos (/Nieuwkerkenstraat) en kerkhofwegel 

-  in Nieuwkerkenstraat: tussen Ten Bos en Vlasbloemstraat 
-  in Vlasbloemstraat: tussen Nieuwkerkenstraat en huisnummer 97 (= aan Mispelaerwegel) 
-  in Kalverweide: tussen Vlasbloemstraat en kerkhofwegel 
-  in kerkhofwegel: tussen Kalverweide en dorpsplein aan Ten Bos. 
Er geldt verbod van doorrij op zondag 30 december 2018 van 13 uur tot 17 uur: 
-  in Vlasbloemstraat: in beide richtingen tussen huisnummer 97 (aan Mispelaerwegel) en 

Nieuwkerkenstraat 
-  aan Nieuwkerkenstraat: enkel in richting vanaf Vlasbloemstraat, richting Ten Bos, tot Ten Bos 
-  aan Ten Bos: 

* enkel in richting vanaf Nieuwkerkenstraat, richting Pastorijstraat, tot Pastorijstraat 
* in beide richtingen tussen Vrasenestraat en kerkhofwegel 
* in beide richtingen tussen kerkhofwegel en Ten Bos (/Nieuwkerkenstraat) 

(= rijbaan rechts van rechterzijde van kerk) 
-   in Kalverweide: in beide richtingen tussen kerkhofwegel en Vlasbloemstraat. 
Er geldt eenrichtingsverkeer met verplichte rijrichting op zondag 30 december 2018 van 13 uur 
tot 17 uur: 
-  aan Ten Bos: verplichte rijrichting enkel in richting vanaf Pastorijstraat, richting Nieuwkerken-

straat, tot Nieuwkerkenstraat 
-  in Nieuwkerkenstraat: verplichte rijrichting enkel in richting vanaf Ten Bos, richting Vlasbloem-

straat, tot Vlasbloemstraat. 
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Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op zondag 
30 december 2018 van 13 uur tot 17 uur: 
- in Nieuwkerkenstraat: enkel in richting vanaf Meesterstraat, richting Ten Bos, tot Vlasbloem-

straat 
-  in Kwakkelhoekstraat: enkel in richting vanaf Zoetwaterstraat, richting Vlasbloemstraat, tot 

Vlasbloemstraat 
- in Vlasbloemstraat: enkel in richting vanaf Mulderstraat, richting Nieuwkerkenstraat, tot 

Mispelaerwegel. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer op zondag 30 december 2018 van 
13 uur tot 17 uur: 
-  in Kwakkelhoekstraat: enkel in richting vanaf Grote Baan (N70), richting Vlasbloemstraat, tot 

Zoetwaterstraat 
-  in Zoetwaterstraat: enkel in richting vanaf Mulderstraat, richting Kwakkelhoekstraat, tot 

Kwakkelhoekstraat. 
 
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. 
 
 
 
Trouwkaravaan op zaterdag 17 november 2018: beslissing burgemeester: bekrachtiging 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van de burgemeester om toelating te verlenen voor de trouwkaravaan op zaterdag 
17 november 2018 onder beperkte politiebegeleiding, te bekrachtigen. 
 
 
 
Civitas Prosperity training van 20 tot 22 november 2018 in Budapest: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
er kennis van te nemen dat schepen Hanssens de extra training van Civitas Prosperity van 20 tot en 
met 22 november 2018 in Budapest, Hongarije, zal bijwonen. 
 
Artikel 2 
er kennis van te nemen dat de kostprijs (vlucht en verblijf) geraamd wordt op 400 EUR. Deze kosten 
worden volledig terugbetaald door Eltis. 
 
 
 
Kernversterkende premie: Stationsstraat 115: principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een starterspremie 
toe te kennen van 3.000 EUR (1.000 EUR x 50 % = 500 EUR x 6 maanden = 3.000 EUR) aan D&S 
voor het openen van een detailhandelszaak en nagelstudio in het focusgebied, met name 
Stationsstraat 115 in Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een renovatiepremie 
toe te kennen van max. 5.000 EUR ( 50 % van de factuur) aan D&S voor het renoveren van een 
detailhandelszaak en nagelstudio in het focusgebied, met name Stationsstraat 115 in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Omgevingsvergunningsaanvraag: Colortex bvba: Industriepark-West 53: advies aan de provinciale 
omgevingsvergunningscommissie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot omgevingsvergunning door Colortex bvba, Industriepark-West 
53, 9100 Sint-Niklaas, voor het verder exploiteren van een textielveredelingsbedrijf, voornoemd 
adres, sectie D, nr. 1832E, en een gunstig advies te verlenen op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar, en onder de volgende voorwaarden: 
- algemene voorwaarden: VLAREM II, deel 4 en bijlagen; 
- sectorale voorwaarden: VLAREM II H5.6, H5.12, H5.16, H5.17, H5.39, H5.41, H5.43, H5.53; 
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- bijzondere voorwaarden: 
 de richtlijnen van de Hulpverleningszone Waasland moeten nauwgezet worden nageleefd; 
 de gasbrander aan de stoomketel moet aan een technisch onderzoek worden onderworpen. 

Uiterlijk binnen drie maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning moeten nieuwe 
emissiemetingen worden uitgevoerd op de parameters CO en NOx. De resultaten van deze 
metingen moeten bij de afdeling vergunnen en toezicht van het stadsbestuur worden ingediend. 
 
 
 
Besluiten woningkwaliteit burgemeester: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de besluiten woningkwaliteit die de burgemeester heeft genomen in oktober 
2018. 
 
 
 
Beslissing in beroep: Zabra Real Estate: Nieuwe Molenstraat: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het niet inwilligen van het beroep, door de deputatie, dat derden instelden 
tegen de vergunning afgeleverd aan Zabra Real Estate, Antoon Catriestraat 8A, 9031 Drongen, tot 
het bouwen van een meergezinswoning en vijf eengezinswoningen, Nieuwe Molenstraat te Sint-
Niklaas, sectie B nrs. 653 b³, n², p², w², y, 654/02 k, s³, 656 c. 
 
 
 
Verdelingsplannen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende verdelingsplannen: 
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1. op 30 oktober 2018 van notaris De Kesel, Pastorijstraat 29, 9100 Nieuwkerken, de splitsing en 
verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Passtraat 238/deel, sectie B nr. 1014 h, groot 
1.454 m²; 

2. op 9 november 2018 van notaris Annelies Verstraete, Zwaanaardestraat 18, 9112 Sinaai, de 
splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Rootputstraat, sectie B nr. 697 p², 
groot 402,36 m². 

 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: betaalbaarstelling stedelijke sociale installatiepremie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, de stedelijke 
sociale installatiepremie van 1.000 EUR betaalbaar te stellen op rekening BE86 0910 1250 5450 
voor de woning Truweelstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Beslissing in beroep: Matexi: Kemzekestraat en Palingsgatstraat: kennisneming stand van zaken 
procedure Raad van State 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot het beroep bij de Raad van 
State voor de dossiers ingediend op naam van Matexi voor het bouwen van negen respectievelijk 
zes woningen aan de Palingsgatstraat en Kemzekestraat te Belsele. 
 
 
 
Lezing door Wies De Graeve in de bibliotheek: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het overmaken van een gift van 200 EUR aan Amnesty International 
Vlaanderen, Goffartstraat 32, 1050 Brussel, op rekeningnummer BE69 0680 6848 7178, voor de 
lezing van Wies De Graeve in de stedelijke openbare bibliotheek van Sint-Niklaas op 11 december 
2018. 
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Gezinsbond Nieuwkerken-Waas vzw: Driekoningenvuur: 12 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Driekoningenvuur’ door Gezinsbond Nieuwkerken-Waas vzw, p/a 
Vrasenestraat 215, 9100 Nieuwkerken, op zaterdag 12 januari 2019 op de weide in de 
Vrasenestraat ter hoogte van huisnummer 211 te Nieuwkerken: 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen; 
-  parkeerverbod te voorzien ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw Ten Boskerk, tussen 9 uur en 

18 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Aanvraag filmtoelating voor 28 november 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te geven aan Motionmakers, Luchthavenlaan 31, 1800 Vilvoorde, om op woensdag 
28 november 2018 filmopnames te organiseren op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 
 
 
 
Comité Meesterstraat: kerstviering: 29 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een kerstviering door Comité Meesterstraat, p/a Van Daele 
Kris, Meesterstraat 58b, 9100 Nieuwkerken, aan de Sint-Antoniuskapel te Nieuwkerken op zaterdag 
29 december 2018 en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien aan de Sint-Antoniuskapel ter hoogte van de 

inrit van het Wallenhof; 
-  een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Stadsbestuur Sint-Niklaas: jaarmarkt Sint-Niklaas: 3 december 2018: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de jaarmarkt met paardenkeuring door de afdeling plannen en ontwikkelen 
- landbouw van de stad Sint-Niklaas, p/a Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 3 december 
2018 op de Grote Markt van Sint-Niklaas, parkeerverbod te voorzien op de parkeerplaatsen voor het 
stadhuis aan de kant van de Parkstraat, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Recreatiepark De Ster: Ignite Flow Arts community: Ignite Flow Arts Gathering: 27 en 28 april 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor 'Ignite Flow Art Gathering' dat plaatsvindt in het provinciaal domein De Ster op zaterdag 27 en 
zondag 28 april 2019 en georganiseerd wordt door Ignite Flow Arts Community, Dweerse Krom-
straat 35, 9120 Melsele, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
- workshops, waaronder vuurshow, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Internationale samenwerking: subsidies internationale uitwisselingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
onderstaande bedragen betaalbaar te stellen aan de volgende organisatoren van internationale 
uitwisselingen: 
Odisee University College - Campus Waas: 840 EUR; 
Berkenboom Humaniora: 512 EUR; 
Koninklijke Sociale Harmonie De Toekomst: 1.260 EUR; 
HBO5 Verpleegkunde Sint-Carolus: 204,80 EUR. 
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Stedelijke academie muziek woord en dans: organisatie nieuwjaarsconcert 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de 32ste editie van het nieuwjaarsconcert van de stedelijke 
academie voor muziek, woord en dans op zaterdag 5 januari 2019 om 16 uur en om 20 uur en op 
zondag 6 januari 2019 om 16 uur in de stadsschouwburg. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de betaling van een honorarium van 5.000 EUR voor soliste Charlotte 
Wajnberg (sopraan). 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met de overige kosten voor de uitvoering van dit concert: honorarium gastmusici 
3.500 EUR, huur partituur 400 EUR, huur orkestslagwerk 460 EUR, onvoorziene extra kosten 
400 EUR, bloemen 240 EUR, honorarium presentator 340 EUR, catering via De Foyer 2.660 EUR, 
receptie via De Foyer 4.340 EUR. 
 
 
 
Uitbreiding opdracht aanpassing software naar e-facturatie (Peppol): gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het uitbreiden van de opdracht voor aanpassing software naar e-facturatie. 
Dit wordt gegund aan Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, voor een 
totaalbedrag van 19.484,82 EUR per jaar, inclusief btw. 
 
 
Aanstelling fiscaal raadgever inzake btw-dossiers stad: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een fiscaal raadgever, GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen, aan te stellen 
inzake twee lopende btw-dossiers van de stad en dit voor een geraamd bedrag van 6.050 EUR, incl. 
btw. 
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OCMW: aanpassing meerjarenplan 2019-2021 en budget 2019: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gunstig advies te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2019-2021 en het budget 2019 van 
het OCMW, zoals het gunstig werd geadviseerd door het bijzonder comité in zitting van 
15 november 2018, gehecht als bijlage aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan 2014-2019: aanpassing naar aanleiding van het budget 
2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het meerjarenplan 2014-2019, aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, 
goed te keuren. 
Een exemplaar hiervan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
 
 
Beleids- en beheerscyclus: budget 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het budget 2019 goed te keuren. 
Een exemplaar van dit budget wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 
 
Artikel 2 
de lijst van nominatief toegekende subsidies, die wordt opgesteld overeenkomstig artikelen 43 en 
57 van het gemeentedecreet, en deel uitmaakt van de beleidsnota van het budget 2019, goed te 
keuren. Voor overheidsopdrachten en daden van beschikking wordt geen nominatieve lijst opge-
steld waardoor het college bevoegd wordt voor de vaststelling van de voorwaarden en de bepaling 
van de wijze van gunnen. De gemeenteraad beslist jaarlijks naar aanleiding van de vaststelling van 
het budget over de verrichtingen die niet beschouwd worden als zijnde van dagelijks bestuur en 
derhalve niet gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
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Budget 2019: strategische nota en exceltabel: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de globale strategische nota bij het budget 2019 en de strategische nota's per schepen en bijho-
rende exceltabel goed te keuren, evenals de werkwijze voor het ter beschikking stellen van de 
documenten aan de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
CYOD (Choose your own device): goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opstart van een systeem rond CYOD (Choose Your Own Device), waarbij 
werknemers die volgens de functie- en digitale profielen recht hebben op een mobiel toestel, in 
de nieuwe regeling recht hebben op een tegemoetkoming van 300 EUR per 3 jaar voor het 
aanschaffen van een toestel (gsm of smartphone) naar keuze via het aangeboden portaal. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de aanpassing van de abonnementsformules, waarbij de Budgetmanager 
wordt vervangen door een Comfort-abonnement, en de Full cost voor leden van het college van 
burgemeester en schepenen en decretale graden door een Intense-abonnement. 
 
 
 
Gemeenteraad: overleg fractievoorzitters: agendapunten overleg 3 december 2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten voor het overleg van maandag 3 december 2018 (na 
algemene commissie): 
- e-mailadres raadsleden (In de toekomst ook e-mails versturen vanuit @sint-niklaas.be?); 
- werking en verdeling van commissies (op voorstel van raadslid Wymeersch); 
- wanneer zullen de gemeenteraad, OCMW-raad en commissies doorgaan; 
- wie zal waar zitten in de gemeenteraadzaal; 
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- wie zullen de nieuwe fractievoorzitters worden; 
- mogelijkheid bekijken om geen agenda's en dossiers te maken op papier; 
- ... 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw: algemene vergadering: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat de stad Sint-Niklaas niet vertegenwoordigd zal zijn op de 
algemene vergadering van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw op donderdag 
6 december 2018 en dat geen blanco volmacht kan worden verleend om te stemmen over de op 
de agenda vermelde punten. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 23 november 2018: aanvullende agenda: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de agendapunten op verzoek van raadslid Frans Wymeersch voor de gemeen-
teraadszitting van vrijdag 23 november 2018, van de leden van het college van burgemeester en 
schepenen die deze punten zullen behandelen en van de diensten die een antwoordnota zullen 
opstellen, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht Hoogkameren (aansluiting Houten Schoen): 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het sluiten van een overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds 
het studiebureau Talboom nv voor de studieopdracht 'Hoogkameren' goed te keuren. 
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Diensten: bestuursadministratie: aanstellen bemiddelaar voor het afsluiten en opvolgen van 
abonnementen voor het stadsbestuur: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 november 2018, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
het aanstellen van een bemiddelaar voor het afsluiten en opvolgen van abonnementen te gunnen 
aan de firma Ilge Subscription Management bvba, Grotehondstraat 32, 2018 Antwerpen, 
tegen een algemeen percentage van 2,5 % op de uitgeversprijzen (exclusief btw). 
Afhankelijk van het soort abonnement wordt een btw % van 0 %, 6 % of 21 % toegepast. 
 
 
 
Werken: sporthal De Klavers: relighting in het kader van de uitvoering van een EDLB 
(EnergieDiensten Lokale Besturen)-project: akkoord met gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de gunning door Eandis aan Varda Relamping cvba, Adolf Greinerstraat 12, 
2660 Hoboken, voor de uitvoering van de opdracht 'sporthal De Klavers: relighting in het kader van 
de uitvoering van een EDLB (EnergieDiensten Lokale Besturen)-project', voor het bedrag van 
139.167,72 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: kruispunt Driekoningen: brief aan minister Schauvliege i.v.m. subsidiebedragen riole-
ringsdossiers 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de voorgestelde brief aan minister Schauvliege voor de aanpassing van 
subsidiebedragen voor rioleringswerken volgens het subsidiebesluit van 2002. 
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Leveringen: politie: aankoop beschermhoezen kogelwerende vesten: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van 90 individuele tricolore beschermhoezen voor kogelwerende vesten te gunnen 
aan de firma Ambassador Arms, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaalbedrag van 
15.750 EUR + 3.307,50 EUR (21 % btw) = 19.057,50 EUR. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: meerwerk: groenaanleg: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de meerwerken voor de groenaanleg in het kader van de heraanleg knooppunt Driekoningen 
principieel goed te keuren voor een bedrag van 64.480 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie buitenschrijnwerk: weigering definitieve 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de definitieve oplevering van de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie buiten-
schrijnwerk' te weigeren. 
 
 
Ontwerp rup Ropstraat te Beveren: advies 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
vermits er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor het grondgebied van Sint-Niklaas zich 
niet verder inhoudelijk uit te spreken over het dossier rup Ropstraat te Beveren. 
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Zakelijke rechten: Gentstraat 104: kosteloze overdracht strook grond: voorwaarden akte: goed-
keuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van een strook grond, gelegen Gentstraat 104, 
9111 Belsele, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, deel van nummer 75G, en met als nieuw 
gereserveerde perceelsidentificatienummer sectie B, nummer 75H P0000, 8,504 m² groot, door 
de heer en mevrouw Paul en Kristel Van Damme-Van Bogaert, aan de stad Sint-Niklaas met het 
oog op de realisatie van de rooilijn en de inlijving van de strook in het openbaar domein van de 
stad. De gemeenteraad keurt bijgevolg de voorwaarden goed van de ontwerpakte, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: Casanoble bvba: Kardinaal Cardijnlaan: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Casanoble bvba, Lentelaan 1 bus 1, 9250 Waasmunster, tot het bouwen van een 
meergezinswoning, na het slopen van de bestaande bebouwing, Kardinaal Cardijnlaan 3 te Sint-
Niklaas, sectie D nr. 769 m, te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevings-
ambtenaar. 
 
 
 
Stedenbouwkundig attest: VD Home: Stationsstraat: standpunt college 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvraag tot stedenbouwkundig attest van VD Home, Bruul 92, 2800 
Mechelen, tot het regulariseren van een terras, Stationsstraat 64 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 396 g³, 
en een voorwaardelijk positief attest te verlenen op basis van het verslag van de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 
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WZK Waterpolo: 10de Wase IJsberenduik op 13 januari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van de Wase IJsberenduik jaarlijks volgende ondersteuning te voorzien: 
- een financiële tegemoetkoming van 2.000 EUR voor logistiek en werkingskosten; 
- kosteloos gebruik van feestmateriaal van de stad indien voorradig; 
- kosteloos aanmaken van de aankondigingsborden; 
- kosteloos inrichting van een medisch dispositief; 
- kosteloos verzekeren van deelnemers aan de ijsberenduik. 
 
 
Nieuwjaarshappening 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorstelling van het nieuw bestuur te organiseren op zondag 6 januari 2019. De burgemeester 
zal een toespraak houden en de stadspromotiefilm zal worden vertoond. 
 
Artikel 2 
de drankbedeling te organiseren in verschillende standen in samenwerking met lokale onderne-
mingen en verenigingen. 
 
Artikel 3 
enkele eetstanden met fairtrade en lokale producten aan te schrijven waar de bezoekers een snack 
kunnen kopen. 
 
 
 
Verdeling subsidies voor kwaliteitsvolle sportverenigingen: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verdeling van het subsidiekrediet van 63.000 EUR voor kwaliteitsvolle sportverenigingen 2018, 
zoals voorgesteld in de tabel gevoegd als bijlage, goed te keuren en de desbetreffende bedragen 
betaalbaar te stellen aan de respectieve clubs. 
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Erkenning van vier sportverenigingen en einde erkenning van sportclub Atleten Met Toekomst: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de verenigingen Petanque Sparrenhof, SinGym, Orly Gorskiego en BBC Glory Bazel G-basket te 
erkennen als sportvereniging en hen in uitvoering van artikel 10 van het erkenningsreglement het 
lidmaatschap van de sportraad aan te bieden. 
 
Artikel 2 
op advies van de sportraad de erkenning van Atleten Met Toekomst (AMT) te beëindigen, vermits de 
vereniging minder dan tien aangesloten leden telt en geen structurele werking meer heeft in Sint-
Niklaas. 
 
 
 
Sensibiliseringscampagne geweld tegen meisjes en vrouwen: stadhuis in het oranje: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet akkoord te gaan om in het kader van de actie 'Orange your city/Orange the world' van 
Soroptimisten de voorgevel van het stadhuis gedurende de periode van 23 november 2018 tot 
en met 7 december 2018 in het oranje te belichten, vermits dit niet combineerbaar is met de 
feestverlichting. 
 
 
 
Herinrichting inkom van stedelijke basisschool De Droomballon in eigen beheer: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te geven voor het uitvoeren van de werken met betrekking tot de herinrichting van de 
inkomhal van de stedelijke basisschool De Broomballon Nieuwkerken ter waarde van 8.000 EUR, 
excl. btw, ter bevordering van de veiligheid voor kinderen en personeel. 
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Artikel 2 
opdracht te geven aan de cluster techniek om de werken met betrekking tot de herinrichting van de 
inkomhal uit te voeren. 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 15 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


