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College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
11 februari 2019 
 
Aanwezig: 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen 
(Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip 
Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA) 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 13.30 uur 
 
 
Politieaangelegenheden: preventieactie: flyeren tijdens donderdagse markt van 21 februari 2019: 
toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan de lokale politie Sint-Niklaas om verkleed in dierenpakken te flyeren 
tijdens de donderdagse markt van 21 februari 2019, voor de preventie van gauwdiefstal. 
 
 
 
Indienen vordering van personeelstoelage van FOD Binnenlandse Zaken voor het gemeenschaps-
wachtstelsel Bijkomend contingent 346 voor het eerste semester 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het indienen van de vordering van de stad aan FOD BIZA voor een financiële 
tussenkomst in de loonkosten van het gemeenschapswachtstelsel het Bijkomend contingent 346 in 
het eerste semester van 2019, uiterlijk voor 31 maart 2019. 
 



 

 

Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Rode Kruis Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent, om door 
vrijwilligers tijdens de Vredefeesten op 6 september 2019 kandidaat-bloeddonoren te laten werven, 
op voorwaarde dat mensen die niet geïnteresseerd zijn, niet worden gehinderd door de wervers en 
de wervers zich duidelijk identificeren met een goed zichtbaar logo op de kleding. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan Moving Ideas, Louizalaan 279, 1050 Brussel, om op zaterdag 
16 maart 2019 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 verdeeld worden. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Grote Markt: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kosteloos toelating te verlenen aan MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas, om op de 
donderdagse markten van 28 februari en 21 maart 2019 een infostand op te stellen om te 
bevolking te informeren over het diftarsysteem voor restafval. 
 
 
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 donderdag voor het voorgaand college tot en met woensdag voor het huidig 
college. 
Het betreft: 
-  definitieve vastleggingen: van 2067 tot en met 2131 van het dienstjaar 2018 en van 72 tot en 

met 75 van het dienstjaar 2019; 
-  facturen: van 2505 tot en met 2575 van het dienstjaar 2018 en van 32 tot en met 37 van het 

dienstjaar 2019; 
-  vastgestelde rechten: van 1344 tot en met 1373 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Stadsbudget 2019: 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 donderdag vóór de vorige college-
zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
Programma personeelsreizen 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de personeelsreizen 2019 met als bestemming Breda voor 
de personeelsleden van stad, OCMW, politie en AZ Waasland (actieve en gepensioneerde perso-
neelsleden) op volgende data: 
- vrijdag 6 september 2019; 
- vrijdag 13 september 2019; 
- vrijdag 20 september 2019; 
- vrijdag 27 september 2019; 
- vrijdag 4 oktober 2019. 
 
 



 

 

Artikel 2 
akkoord te gaan met volgend programma: 
-  ontvangst koffie/thee met aansluitend gezamenlijk bezoek aan het Brabants Museum Oud 

Oosterhout; 
-  middagmaal te Breda; 
-  namiddagactiviteit met keuzemogelijkheid hetzij volledig vrije tijd hetzij een stadswandeling; 
-  avondmaaltijd in hotel Serwir te Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
de dienst overheidsopdrachten en administratie de opdracht te geven, van zodra het programma 
goedgekeurd is, een onderhandelingsprocedure op te starten voor het busvervoer van de perso-
neelsreizen. 
 
Artikel 4 
personeelsleden erop attent te maken dat indien men deelneemt in geval van ziekte dit volledig op 
eigen privé-initiatief is en dat men niet verzekerd is bij eventuele ongevallen op de dag van de 
personeelsreis. 
 
Artikel 5 
personeelsleden die een halftijds of deeltijds uurrooster hebben en hun vrije dag valt op de dag 
van de personeelsreis vragen om in die week hun vrije dag te wisselen en de gewone procedure 
voor deelname personeelsreizen te volgen d.w.z. een halve dag dienstvrijstelling en een halve dag 
verlof aanvragen. 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 4 februari 2019: 
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 
4 februari 2019 goed te keuren. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Jozef 14 januari 
2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
14 januari 2019 van de kerkraad van de parochie Sint-Jozef, als bijlage gehecht aan de notulen van 
deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 
14 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
14 januari 2019 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw 
Bijstand der Christenen 28 januari 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
28 januari 2019 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als 
bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Feestelijke drink bewoners Vossekotstraat naar aanleiding van einde rioproject: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
 



 

 

Artikel 1 
een feestelijke drink te organiseren voor de bewoners van de Vossekotstraat naar aanleiding van 
het einde van het rioproject en de heropening van de straat op zaterdag 4 mei 2019 om 11 uur op 
een afgebakende zone van de parking van het recreatiedomein De Ster, vlakbij de ingang 
Vossekotstraat. 
 
 
 
Marktacties 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de data van de marktacties 2019 vast te leggen (paasacties, zomeractie, actie kaarten Sint in de 
piste, Sinterklaasmarkt en winteractie). 
 
 
 
Participatietraject beleidsprogramma 2019-2024: concept en acties 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het concept van het participatietraject rond het beleidsprogramma 2019-2024 
en met volgende acties: 
1.  Wervende, compacte brochure bus-aan-bus. 
2.  Peiling bij de inwoners naar thema’s waarover ze in gesprek willen gaan met het stadsbestuur 

(formulier in brochure, online en straatinterviews). 
3.  Vijf open overlegtafels (twee op zaterdag, drie ’s avonds). 
 
 
Stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: verslag vergadering 29 november 
2018: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het goedgekeurde verslag van de stedelijke commissie voor de bevordering 
van het toerisme van donderdag 29 november 2018. 



 

 

Voertuigenpark: herstellen huisvuilwagen nr. 117: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de herstelling van huisvuilwagen nr. 117 zijnde Iveco Stralis met nummerplaat VSB062 van de 
dienst beheer openbaar domein te gunnen aan garage Cammaert Trucks Waasland nv, 
Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaalbedrag van 2.561,34 EUR + 537,88 EUR (21 % btw) = 
3.099,22 EUR. 
 
 
 
Werken: wegvergunningen en -concessies: De Watergroep, Eandis, 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; Eandis, Heistraat 
88, 9100 Sint-Niklaas; Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen; Telenet bvba, 
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, 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. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: heraanleg voetpaden Van Naemenstraat en Kleemstraat: betaalbaarstelling 
vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor het heraanleggen van de voetpaden in de Van Naemenstraat en de 
Kleemstraat in het kader van de raamovereenkomst 'aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen' goed te keuren en het bedrag van 57.600,16 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-
Waas. Hiervan zal 2.300,09 EUR, incl. btw, worden teruggevorderd van Eandis. 



 

 

Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: heraanleg August De Boeckstraat en Noordlaan: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 1 voor de heraanleg van de voetpaden in de August De Boeckstraat en de 
Noordlaan in het kader van de raamovereenkomst 'aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen' goed te keuren en het bedrag van 13.071,71 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-
Waas. 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: aanleg grasdallen Europark-Noord: betaalbaarstelling enige vorderingsstaat 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de enige vorderingsstaat voor het aanleggen van grasdallen in Europark-Noord ter hoogte van de 
firma Van Hoecke in het kader van de raamovereenkomst 'aanleg, vernieuwing en onderhoud 
voetpaden, fietspaden en andere verhardingen' goed te keuren en het bedrag van 3.855,89 EUR, 
btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 9170 
Sint-Gillis-Waas. 
 
 
Werken: JOC Troelant: vervangen glaspartij: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
de opdracht 'JOC Troelant: vervangen glaspartij' te gunnen aan de firma Glas-Ateljee, Manta 7, 9250 
Waasmunster, voor het bedrag van 3.300 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: SteM: vernieuwen dakrand: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
de opdracht 'SteM: vernieuwen dakrand' te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde EGD nv, Toekomststraat 10 D, 3560 Lummen, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 11.481,41 EUR, btw verlegd (38,28 % minder dan de raming). 
 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 januari 2019, opgesteld 
door de dienst projecten gebouwen. 
 
Artikel 3 
de betaling te laten gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 22200007/ABV/0119/09 
(actie/raming 2019141914/2019142218). 
 
 
 
Werken: uitbreiding Clementwijk: aanleg wegen, riolering en omgeving: bijkomende werken: 
infrastructuurwerken veld 14: betaalbaarstelling vorderingsstaat 4 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 4 van de bijkomende werken voor de aanleg van de infrastructuur in veld 14 in 
het kader van de uitbreiding van de Clementwijk, samen met het bijhorende proces-verbaal van 
voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door Sweco Belgium nv, goed te keuren 
en een bedrag van 1.340,81 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem. 
 
 
 
Werken: sport- en cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats: goedkeuring verrekening 4: 
gasreduceerventielen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 4: gasreduceerventielen voor de opdracht 'sport- en 
cultuurcentrum De Klavers: renovatie stookplaats' voor het totaalbedrag in meer van 1.960,20 EUR, 
btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door De Centrale Verwarming Van Den Branden, 
Marynen en Co nv, Cleydaellaan 16 bus 7, 2630 Aartselaar. 



 

 

Werken: brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub: goedkeuring definitieve 
oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'brandweerkazerne: renovatie sanitair blok tafeltennisclub' definitief op te leveren. 
 
Artikel 2 
de tweede helft van borgtocht nr. 726905812251 (Borgstellingskas: KBC Bank en Verzekeringen) 
van 10.850 EUR vrij te geven ten gunste van bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2, 9111 Belsele. 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor verbeteringswerken aan diverse wegels: herstellen lavapad Lange 
Rekstraat, Mispelaerwegel en Dorpswegel: goedkeuring deelopdracht 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de herstelling van het lavapad aan de Lange Rekstraat, de Mispelaerwegel en de Dorpswegel te 
laten uitvoeren door de firma Green Road nv, Brugstraat 16C, 9260 Wichelen, in het kader van de 
opdracht 'raamovereenkomst voor verbeteringswerken aan diverse wegels', voor het bedrag van 
12.305,38 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: goedkeuring verrekening 1: 
aanleggen drainagebuis Magnolialaan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 1: aanleggen drainagebuis Magnolialaan voor de opdracht 
'uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' voor het totaalbedrag in meer van 
5.173,10 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door THV VHK - De Tender, 
Kuilstraat 2, 9111 Belsele. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van twee werkdagen goed te keuren. 



 

 

Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
vorderingsstaat 6 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 6 van Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 
Dendermonde, voor de opdracht 'basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en 
uitbreiding' voor een bedrag van 8.445,59 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 101.528,13 EUR, btw verlegd. 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhar-
dingen: Vrouw Mariastraat en Schrijberg: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de cementbetonherstellingen in Vrouw Mariastraat en Schrijberg, in het kader van de raamovereen-
komst voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen te 
laten uitvoeren door E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de nodige 
kredieten, zijnde 7.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
Werken: bibliotheek Hendrik Heymanplein: vervangen pomp: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'bibliotheek Hendrik Heymanplein: vervangen pomp' te gunnen aan de firma APC nv, 
Broechemsesteenweg 297, 2560 Nijlen, voor het bedrag van 3.456 EUR, excl. btw. 
 
 
 
Werken: basisschool De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding: goedkeuring 
verrekening 9: achtergevel uitvlakken 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 9: achtergevel uitvlakken voor de opdracht 'basisschool 
De Droomballon: herinrichten woning tot klassen en uitbreiding' voor het totaalbedrag in meer van 
1.250 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door Alpas nv, Steenkaaistraat 19, 9200 
Dendermonde. 
 
 
 
Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: afkoppelingen privaat domein: meerwerk: bijkomende 
wachtaansluiting: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het meerwerk: bijkomende aansluiting voor de opdracht 'afkoppelingen privaat domein' in het 
kader van de heraanleg knooppunt Driekoningen goed te keuren en deze werken te laten uitvoeren 
door de firma Has Dal bvba, Rinkhout 197, 9240 Zele, voor het bedrag van 3.170 EUR, btw verlegd. 
 
 
Werken: uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: goedkeuring verrekening 2: 
installeren regenwaterinstallatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: installeren regenwaterinstallatie van de opdracht 
'Uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal' voor het totaalbedrag in meer van 
7.832,72 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door THV VHK - De Tender, 
Kuilstraat 2, 9111 Belsele. 
 
Artikel 2 
de termijnverlenging van drie werkdagen goed te keuren. 
 
 
 
Werken: ontwerp en aanleg van de openbare groene ruimte in de Beenaertwijk: goedkeuring 
definitieve oplevering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
de opdracht 'ontwerp en aanleg van de openbare groene ruimte in de Beenaertwijk' definitief op te 
leveren. 
 
Artikel 2 
de borgtocht nr. 01-608312 (Borgstellingskas: ING Belgium - Guarantees Department) van 
4.550 EUR volledig vrij te geven ten gunste van Natureplay, Wiekevorstseweg 36, 2220 Morkhoven. 
 
 
 
Leveringen: jeugd: tijdelijke speeltuin Sint-Nicolaasplein met definitieve plaatsing Gerdapark: 
gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 februari 2019, dat 
integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'tijdelijke speeltuin Sint-Nicolaasplein met definitieve plaatsing Gerdapark' te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsver-
houding), zijnde Spereco nv, Weertersteenweg 383, 3640 Kinrooi, tegen het bedrag van 
20.661,16 EUR + 4.338,84 EUR (btw 21 %) = 25.000 EUR. 
 
Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2019-006/OVA/popup zomerspeelplek/SVB-RDW. 
 
 
 
Leveringen: beheer gebouwen: sleutelkluizen voor alarminterventies: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het installeren van 35 sleutelkluizen voor externe toegang van een bewakingsfirma tot de 
stadsgebouwen te gunnen aan de firma G4S Secure Monitoring nv, Buro & Designcenter PB 77, 
Heizel Esplanade, 1020 Brussel, BE 0437 320 342, voor een eenheidsprijs van 275 EUR (exclusief 
btw) per sleutelkluis, of 9.625 EUR + 2.021,25 EUR (21 % btw) = 11.646,25 EUR in totaal. 



 

 

Leveringen: politie: aankoop ademtest/ademanalysetoestel: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het aankopen van een mobiel ademtest/ademanalysetoestel (type Alcotest 8610 BE) te gunnen aan 
de firma Dräger Safety Belgium, Heide 10, 1780 Wemmel, BE 0476.476.173, voor een totaalbedrag 
van 3.699.67 EUR + 776,93 EUR (21 % btw) = 4.476,60 EUR, op basis van de voorwaarden van het 
federale raamcontract 'Procurement 2016 R3 223'. 
 
 
 
Diensten: aanleg bufferbekken Clementwijk: archeologisch onderzoek: sleuvenonderzoek: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'archeologisch onderzoek: sleuvenonderzoek' in het kader van het project 'aanleg 
bufferbekken Clementwijk' te gunnen aan Erfpunt, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, voor het 
bedrag van 4.000 EUR, vrij van btw. 
 
 
 
Diensten: logistiek: herstellen vrachtwagen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
gelet op de ingediende offerte, het herstellen van vrachtwagen MAN TGS met nummerplaat 
354-ALY, bouwjaar 2008 (voertuig 137) te gunnen aan Lockefeer nv, Europark-Noord 1, 9100 
Sint-Niklaas, voor het bedrag van 11.755,91 EUR + 2.468,74 EUR (btw 21 %) = 14.224,65 EUR. 
 
 
 
Diensten: plannen en ontwikkelen: opmaken bewonersgids in het kader van kwaliteitsbewaking 
voor woonproject Clemenwijk: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
het opmaken van een bewonersgids in het kader van kwaliteitsbewaking voor woonproject 
Clementwijk te gunnen aan de firma evr-architecten cvba, Goudenleeuwplein 1, 9000 Gent, 
tegen een bedrag van 15.840 EUR + 3.326,40 EUR (21 % btw) = 19.166,40 EUR. 
 
 
 
Diensten: beheer gebouwen: opvolging alarmmeldingen brand en inbraak: optie interventies: 
kennisneming aanvang 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvang van de interventies door de firma G4S Secure Monitoring nv, Buro 
& Designcenter PB 77, Heizel Esplanade, 1020 Brussel, BE 0437 320 342, conform de vastgelegde 
eenheidsprijzen uit de gunningsbeslissing van 23 januari 2017, betreffende de gebouwen van het 
stadsbestuur en 't Bau-huis. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het feit dat de lijst met aangesloten gebouwen nog zal toenemen met locaties 
waar de meldkamers nog in aanpassing zijn en die nog omgeschakeld zullen worden (voornamelijk 
de ingekantelde OCMW-gebouwen). 
 
 
 
Organisatie jaarmarkten 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de jaarmarkten in 2019 als volgt: 
- totaal prijzengeld voorzien voor 2019: 9.500 EUR; 
- totaal erelonen voor keurders: 990 EUR; 
- totaal erelonen voor veeartsen: 555,85 EUR, incl. btw; 
- algemeen totaal: 11.045,85 EUR. 
 
 
 
 
 



 

 

Wegvergunningen en -concessies: ophangen spandoeken: Berkenboom Humaniora: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Berkenboom Humaniora, mevrouw Elke De Ridder, directeur, Kleine 
Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, tot het ophangen van twee spandoeken, één ter hoogte van 
Kalkstraat en één ter hoogte van Ankerstraat te 9100 Sint-Niklaas, naar aanleiding van de 
opendeurdagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 onder volgende voorwaarden: 

  de spandoeken mogen opgehangen worden vanaf maandag 29 april 2019; 
  de spandoeken moeten opgehangen worden minstens 5 meter boven de rijweg; 
  het verwijderen van de spandoeken moet uiterlijk op maandag 13 mei 2019 gebeuren, zoniet zal 
dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven; 

  er mogen enkel zeilen gebruikt worden met een maximaal winddoorlatend weefsel; 
  er mogen geen gesloten doekstructuren opgehangen worden; 
  het ophangen van de spandoeken gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager, die alle 
ankerpunten op stevigheid laat controleren door een bevoegd controleorganisme en ervoor 
zorgt dat eventuele schade gedekt wordt door een verzekeringspolis burgerlijke aansprake-
lijkheid. 

 
 
Belwinkel: stopzetting: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de stopzetting van de belwinkel gelegen Kalkstraat 5, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Ritmica vzw, KLJ Belsele vzw, JC De Galjaar vzw, p/a 
Koutermolenstraat 37, 9111 Belsele, tot het bouwen van een recreatief centrum, Sint-Andriesstraat 
4 te Belsele, sectie C nrs. 365 v, 369w, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevings-
ambtenaar. 



 

 

Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende melding: 
Snoek Technology nv, Europark-Zuid 7A, 9100 Sint-Niklaas, voor het verder exploiteren van een 
bedrijf gespecialiseerd in de productie van machines voor afvalwaterzuivering en toebehoren, 
voornoemd adres, sectie C nr. 525d (19/80). 
 
 
 
Verzaken aan verkaveling: akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van de aanvraag van Eveka bvba, Plezantstraat 56, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
verzaken aan de verkaveling van 18 januari 2010 op naam van notaris P. Verlinden, voor gronden 
langsheen de Smisstraat te Sint-Niklaas, sectie D nr. 456 c,d,f,g,l. 
 
 
 
Scouts en gidsen Sint-Tarsicius: groepsfeest op 9 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het groepsfeest scouts en gidsen Sint-Tarsicius op zaterdag 
9 maart 2019 in zaal Calfac, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor een vergunning te 
verlenen voor een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en de uitbating van een eetgele-
genheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Scouts Don Bosco: Dobo2daagse: 5 en 6 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 



 

 

Artikel 1 
voor de organisatie van de ‘Dobo2Daagse’ door Scouts Don Bosco, p/a Vrouweneekhoekstraat 95, 
9100 Sint-Niklaas op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019 in zaal Mensa in de Onze-Lieve- Vrouw 
Presentatie, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het inrichten van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, op 
voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Sportbar Hulshout bvba: Jungle Jump: 30 oktober tot 1 november 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van Jungle Jump door Sportbar Hulshout bvba, p/a Vital 
Celenplein 6/1/1, 2235 Hulshout, van woensdag 30 oktober tot zaterdag 1 november 2019 in 
’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
-  het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  het inrichten van een eetgelegenheid in de zaal en op de verharding voor de ingang van 

’t Bau-huis, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Buurtwerking Elisabethwijk: afsluitmoment ‘Wassalon’: 29 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het afsluitmoment van culturele activiteit ‘Wassalon’ door 
buurtwerking Elisabethwijk, p/a Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, op vrijdag 29 maart 2019 op 
het Koningin Elisabethplein ter hoogte van wassalon ’t Pleintje en hiervoor: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien op het Koningin Elisabethplein, van het 

wassalon tot de Van Havermaetstraat, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 



 

 

Stijn Straetmans: concert Illumine trio: 20 april 2019 in kapel Onze-Lieve-Vrouw Presentatie: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het concert Illumine Trio op zaterdag 20 april 2019 door 
Stijn Straetmans in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Plezantstraat 135, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Flanders Classics nv: bevoorradingsstop voor 1000 km Kom op tegen Kanker: 30 mei 2019: 
kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de doortocht van de 1000 km Kom op tegen Kanker, met bevoorradingsstop 
op de parking van het Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas, op 
donderdag 30 mei 2019. Deze fietstocht wordt georganiseerd door Flanders Classics nv, 
Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde. 
 
 
 
Scouts Sint-Kristoffel: Down Under op 8 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Down Under door Scouts Sint-Kristoffel, p/a Emmanuel Durletstraat 15, 
9120 Beveren, op vrijdag 8 februari 2019 in zaal Oase, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, toelating 
te verlenen voor: 
- een muziekactiviteit met een maximum geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60', beperkt tot 3 uur; 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 



 

 

Speelstraat Gladiolenstraat: 16 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat in de Gladiolenstraat op zondag 16 juni 
2019, op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd, en hiervoor een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen. 
 
 
 
Running Team Sinaai : RTS Bokkenloop: 18 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de RTS Bokkenloop door Running Team Sinaai vzw, 
Neerstraat 18, 9112 Sinaai, op zaterdag 18 mei 2019, met vertrek en aankomst op de terreinen van 
KFC Herleving Sinaai en via het parcours als bijlage, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- een parkeerverbod op parking sporthal ter Beke; 
- een verbod van doorrij in de Vleeshouwersstraat (enkel schoolstraatje), 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Allsound: Million Momoriez: 2 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Million Memoriez door Allsound, p/a Theet 76K, 9220 Hamme, op zaterdag 
2 maart 2019 in Zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tussen 22 uur en 

3 uur in plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 



 

 

KSA Frassati Nieuwkerken: Project NK: 9 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Project NK door KSA Frassati Nieuwkerken, p/a Gyselstraat 11, 9100 
Nieuwkerken, op zaterdag 9 maart 2019 in JC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 
Nieuwkerken, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Scouts Sint-Vincentius: kaas- en wijnavond: 2 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een kaas- en wijnavond door Scouts Sint-Vincentius, p/a Modernadreef 20, 
9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 2 maart 2019 in de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Plezantstraat 
135, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Akabe Sint-Johan: Akapizza: 30 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van Akapizza door Akabe Sint-Johan, p/a Kleine Peperstraat 5 bus 3, 9100 Sint-
Niklaas, op zaterdag 30 maart 2019 in SBSO Baken, Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het 
inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt 
nageleefd. 



 

 

JC ’t Verschil: muziektoelating Faktor 50: 23 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van ‘Faktor 50’ door JC ’t Verschil, p/a Nieuwkerkenstraat 198, 9100 
Nieuwkerken, op zaterdag 23 februari 2019 in JC ’t Verschil, toelating te verlenen voor een 
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min tussen 22 uur en 3 uur 
in plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, op voorwaarde dat het advies van 
dienst milieu wordt nageleefd. 
 
 
 
Verjaardagsfuif: samen 150: De Foyer: 15 februari 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een verjaardagsfuif in De Foyer, Paul Snoekstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, op 
vrijdag 15 februari 2019, toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal 
geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, op voorwaarde dat het advies van de milieudienst wordt 
nageleefd. 
 
 
 
United Spirits bvba: Thé Dansant: 23 juni 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Thé Dansant’ door United Spirits bvba, p/a Gasthuisstraat 
74, 1785 Merchtem op zondag 23 juni 2019 op recreatiedomein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 
Sint-Niklaas, en hiervoor toelating te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 



 

 

Mayerline: VP Mayerline: 18 tot 23 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de textielverkoop van Mayerline in ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, van 
maandag 18 maart tot zaterdag 23 maart 2019, toelating te verlenen aan Mayerline, p/a 
Olieslagerslaan 41, 1800 Vilvoorde, en aan de handelaren die hieraan deelnemen om ambulante 
activiteiten te mogen verrichten. 
 
 
 
Aankoop bronzen stadsplaketten in leder etui: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de factuur ten bedrage van 2.147,15 EUR voor de aankoop van tien stadsplaketten in gepatineerd 
brons en tien bijhorende etuis in similileder betaalbaar te stellen aan Fibru Europ, Edmond 
Rostandstraat 59, 1070 Brussel. 
 
 
 
Heilig Hartschool Tereken: schoolfeest: 27 en 28 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het schoolfeest door Heilig Hartschool Tereken, p/a Tereken 33b, 9100 
Sint-Niklaas, op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019 in de Heilig Hartschool: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Paakesdreef tussen 6 uur en 20 uur, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
 
 



 

 

Trol vzw: oriëntatieloop stad Sint-Niklaas: 14 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van een oriëntatieloop voor ongeveer 80 deelnemers in de 
stadskern van Sint-Niklaas, met vertrek en aankomst op de parking van Onze-Lieve-Vrouw 
Presentatie, Spoorweglaan, Sint-Niklaas, door Trol vzw op zondag 14 april 2019 tussen 10 en 
12 uur en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
De Witte Molen: aankoop van een kweern: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aankoop van een kweern (een handmolen) als educatief materiaal voor de 
Witte Molen. De totaalprijs bedraagt 508,20 EUR. 
 
 
 
Internationale Vrouwendag: gemeenschappelijke communicatiecampagne, ondersteuning 
Vrouwencentrum: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de communicatiecampagne voor de Internationale Vrouwendag. 
 
Artikel 2 
aan Vrouwencentrum vzw een bedrag toe te kennen van 500 EUR voor de organisatie van de 
activiteit op 13 maart 2019 in het kader van de Internationale Vrouwendag. 
 
Artikel 3 
de receptie- en trouwzaal in het stadhuis ter beschikking te stellen voor de activiteit van 13 maart 
2019 en een drankje en een hapje aan te bieden tijdens de receptie. 
 



 

 

Artikel 4 
logistieke steun te voorzien voor deze activiteit. 
 
 
 
Organisatie 'Festival van de verdraagzaamheid': goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de organisatie van verschillende acties in maart en april 2019 onder de gemeenschappelijke 
noemer 'Festival van de verdraagzaamheid' goed te keuren. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van het communicatieplan voor het 'Festival van de verdraagzaamheid'. 
 
Artikel 3 
toestemming te geven voor het plaatsen van een stand op de markt op donderdag 21 maart 2019 
voor een publieksactie voor de internationale dag tegen racisme en discriminatie. 
 
 
 
Projectsubsidie Brede School: betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de projectaanvraag 'Buurt(op)bouwwerken!' van de oudervereniging basisschool Sint-Camillus goed 
te keuren en een bedrag van 750 EUR betaalbaar te stellen als volgt: 75 %, zijnde 562,50 EUR, zal 
worden betaald op het rekeningnummer BE35 9799 5679 1837. De overige 25 %, zijnde 
187,50 EUR, wordt na goedkeuring van het eindverslag in juni 2019 uitbetaald. 
 
Artikel 2 
de projectaanvraag 'Heyerdahls korte keten (opstart ecologische schoolmoestuin door ouders)' van 
de denktank Leefschool Heyerdahl (basisschool) goed te keuren en een bedrag van 750 EUR betaal-
baar te stellen als volgt: 75 %, zijnde 562,50 EUR, zal worden betaald op het rekeningnummer BE42 
7506 8774 8754. De overige 25 %, zijnde 187,50 EUR, wordt na goedkeuring van het eindverslag in 
juni 2019 uitbetaald. 
 
 



 

 

Politieaangelegenheden: Zonale Veiligheidsraad: aanduiding externe leden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende experten toe te voegen aan de Zonale Veiligheidsraad van de lokale politie Sint-Niklaas: 
- schepen Peter Buysrogge; 
- schepen Bart De Bruyne. 
 
 
Gemeentebelastingen: algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting: laattijdig bezwaar: geen 
teruggave 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen teruggave te verlenen aan de firma Waas Chemicals, Industriepark-Noord 22, 9100 Sint-
Niklaas, van 2.355,28 EUR voor een teveel aangerekende algemene bedrijfsbelasting voor 
aanslagjaar 2016. 
 
Artikel 2 
geen teruggave te verlenen aan de firma Waas Chemicals, Industriepark-Noord 22, 9100 Sint-
Niklaas, van 2.355,28 EUR voor een teveel aangerekende algemene bedrijfsbelasting voor 
aanslagjaar 2017. 
 
 
 
Gemeentebelastingen: behandeling van een bezwaar: niet ingaan op vraag tot herziening beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
niet in te gaan op de vraag van Charlotte De Cock, Antwerpse Steenweg 12, 9140 Tielrode, namens 
Parallax bvba, Hogenakkerstraat 76, 9140 Temse, om de beslissing van het college van burge-
meester en schepenen van 29 oktober 2018, waarbij het bezwaar van Parallax bvba, Hogenakker-
straat 76, 9140 Temse, tegen een aanslag van 5.000 EUR die werd aangerekend in het kader van de 
belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, 
aanslagjaar 2017, voor een leegstaand gebouw, Ankerstraat 46 te Sint-Niklaas, als ontvankelijk 
maar niet gegrond werd verworpen, te herzien. 



 

 

Gemeentebelastingen: behandeling van een bezwaar: ingaan op vraag tot herziening beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018, waarbij het 
bezwaar van Ace-Invest bvba, Kazernenlaan 88/2, 1040 Etterbeek, tegen een aanslag van 
2.112,50 EUR, en van Vanden Broecke Katrien, Den Hert 22, 9250 Waasmunster, tegen een aanslag 
van 387,50 EUR, die werden aangerekend in het kader van de belasting ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017, voor een 
leegstaand gebouw, Casinostraat 3/A te Sint-Niklaas, als ontvankelijk maar niet gegrond werd 
verworpen, in te trekken. 
 
Artikel 2 
het bezwaar van Ace-Invest bvba, Kazernenlaan 88/2, 1040 Etterbeek, tegen een aanslag van 
2.112,50 EUR, en van Vanden Broecke Katrien, Den Hert 22, 9250 Waasmunster, tegen een aanslag 
van 387,50 EUR, die werden aangerekend in het kader van de belasting ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, aanslagjaar 2017, voor een 
leegstaand gebouw, Casinostraat 3/A te Sint-Niklaas, als ontvankelijk en gegrond in te willigen, en 
ontlasting van de belasting ten bedrage van 2.112,50 EUR en van 387,50 EUR te verlenen. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: Grote Markt: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Diane Van Cauter namens de vakbond die de lokale en regionale besturen 
vertegenwoordigt, om op 13 februari 2019, tussen 10 en 11 uur een korte ludieke actie te organi-
seren op de Grote Markt, op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd. 
 
 
 
Strategische planning: vertaling beleidsprogramma 2019-2024 in meerjarenplan 2020-2025: 
goedkeuring principes 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 



 

 

Artikel 1 
akkoord te gaan met het principe om de definitieve versie van het beleidsprogramma 2019-2024 te 
structureren op basis van: 

 beleidsdoelstellingen die de tien speerpunten van het bestuursakkoord omvatten; 
 circa vijftig actieplannen als verdere indeling. 

 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de timing voor het traject in Sint-Niklaas van januari tot juni 2019, waarvan 
dit de hoofdlijnen zijn: 

 januari: informeren 
 februari: structureren en vertalen (naar actieplannen en vlot leesbare tekst) 
 maart: opbouwen (visiebepaling, strategische bovenbouw, opmaak enveloppe en fiche per 

actieplan) 
 april-mei: input verzamelen (via participatietraject en samen met diensten) 
 juni: consolideren (met vastleggen grote enveloppes in werkvergadering) 
 na juni: puzzelen en knopen doorhakken (in BBC- en ORBA-software, met bespreking knelpunten 

in najaar). 
In een volgende zitting worden een meer concrete timing en taakverdeling afgesproken. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met volgende administratieve vereenvoudigingen in de beleids- en beheerscyclus: 

 het aantal beleidsdoelstellingen grotendeels gelijk laten lopen met de 10 speerpunten van het 
bestuursakkoord. 

 de actieplannen uit het beleidsprogramma te identificeren als prioritaire actieplannen (en alle 
onderliggende acties zijn ook prioritair). Alle andere actieplannen en onderliggende acties zijn niet-
prioritair. 

 alleen nog beleidsitems voorzien waar het strikt noodzakelijk is. 
 de beleidsdomeinen afstemmen op taakverdeling binnen college. 

 
Artikel 4 
volgende beleidsdomeinen en beleidsvelden tot nader order te hanteren bij de opbouw van de BBC: 
 
Algemene financiering (= verplicht beleidsdomein) 

 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 
 0020 - Fiscale aangelegenheden 
 0030 - Financiële aangelegenheden 
 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld 
 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel 
 0090 - Overige algemene financiering 

 
Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw 

 0530 - Land-, tuin- & bosbouw 



 

 

 0700 - Musea 
 0701 - Cultuurcentrum 
 0703 - Openbare bibliotheken 
 0709 - Overige culturele instellingen 
 0720 - Monumentenzorg 
 0820 - Deeltijds kunstonderwijs 

 
Economie, evenementen, stadspromotie 

 0500 - Handel en middenstand 
 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie 
 0529 - Overige activiteiten inzake toerisme 
 0710 - Feesten en plechtigheden 

 
Sport 

 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning 
 0741 - Sportpromotie- en evenementen 
 0742 - Sportinfrastructuur 
 0749 - Overig sportbeleid 

 
Jeugd en participatie 

 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 
 0750 - Jeugd- en verenigingsondersteuning 
 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 
 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 
 0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd 

 
Mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling 

 0200 - Wegen 
 0210 - Openbaar vervoer 
 0220 - Parkeren 
 0290 - Overige mobiliteit en verkeer 
 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 
 0309 - Overig afval- en materialenbeheer 
 0310 - Beheer van regen- en afvalwater 
 0319 - Overig waterbeheer 
 0610 - Gebiedsontwikkeling 
 0630 - Watervoorziening 
 0640 - Elektriciteitsvoorziening 
 0650 - Gasvoorziening 
 0670 - Straatverlichting 
 0680 - Groene ruimte 
 0690 - Overige nutsvoorzieningen 



 

 

Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur 
 0320 - Sanering van bodemverontreiniging 
 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging 
 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 
 0350 - Klimaat en energie 
 0390 - Overige milieubescherming 
 0470 - Dierenbescherming 
 0600 - Ruimtelijke planning 

 
Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten 

 0150 - Internationale relaties 
 0160 - Hulp aan het buitenland 
 0400 - Politiediensten 
 0410 - Brandweer 
 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid 
 0790 - Erediensten 
 0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

 
Welzijn, diversiteit en burgerzaken 

 0130 - Administratieve dienstverlening 
 0900 - Sociale bijstand 
 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst 
 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 
 0904 - Activering van tewerkstelling 
 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 
 0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 
 0949 - Overige gezinshulp 
 0950 - Ouderenwoningen 
 0951 - Dienstencentra 
 0952 - Assistentiewoningen 
 0953 - Woon- en zorgcentra 
 0954 - Dagzorgcentra 
 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen 
 0990 - Begraafplaatsen 

 
Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs 

 0621 - Bestrijding van krotwoningen 
 0629 - Overig woonbeleid 
 0800 - Gewoon basisonderwijs 
 0889 - Overige ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 
 0930 - Sociale huisvesting 
 0944 - Preventieve gezinsondersteuning 



 

 

 0945 - Kinderopvang 
 
Algemene ondersteuning (= logistiek, ICT, communicatie, pbw, beleidsondersteuning, 
bestuursadministratie, archief, personeel*, gebouwen*) 

 0100 - Politieke organen 
 0110 - Secretariaat 
 0111 - Fiscale en financiële diensten 
 0112 - Personeelsdienst en vorming 
 0113 - Archief 
 0115 - Welzijn op het werk 
 0119 - Overige algemene diensten 

* budgetten voor personeel en gebouwen moeten worden versleuteld over alle beleidsdomeinen. 
 
 
 
Jaaroverzicht stad Sint-Niklaas: principe en productomschrijving: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de uitgave van een jaaroverzicht, met eerste uitgave in maart 2020, volgens 
een specifieke productomschrijving. 
 
Artikel 2 
een werkgroep op te richten met burgemeester Lieven Dehandschutter, schepen Ine Somers en 
schepen Bart De Bruyne om stadspromotie, participatie en communicatie meer op mekaar af te 
stemmen. 
 
 
 
Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere verhardingen: 
raamcontract: optimalisering schoolomgeving Watermolendreef: goedkeuring uit te voeren werken 
en vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de voorgestelde werken voor de optimalisering van de schoolomgeving in de Watermolendreef 
goed te keuren en deze werken te laten uitvoeren door de firma De Roeck-Teugels, Samelstraat 44, 
9170 Sint-Gillis-Waas, in het kader van het raamcontract voor de aanleg, de vernieuwing en het 



 

 

onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere verhardingen, en hiervoor de nodige kredieten, 
zijnde 27.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Diensten: ondersteuning omgeving: raamcontract voor het onderhouden en herstellen van 
elektrisch gevoede verkeersinstallaties op het grondgebied van Sint-Niklaas: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 januari 2019 dat 
integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de opdracht 'raamcontract voor het onderhouden en herstellen van elektrisch gevoede verkeers-
installaties op het grondgebied van Sint-Niklaas', gedurende een periode van vier jaar, met ingang 
van 1 april 2019, te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 
17, 9160 Lokeren, tegen het bedrag van 60.945,20 EUR + 12.798,49 EUR (btw 21 %) = 
73.743,69 EUR voor de volledige duurtijd van het contract, op basis van de ingediende 
eenheidsprijzen in de offerte. 
De eenheidsprijzen voor de opties op afroep bedragen: 
-  eenheidsprijs module ledverlichting: 79,20 EUR + 16,63 EUR (btw 21 %) = 95,83 EUR per 

module; 
-  eenheidsprijs per oproep voor tussenkomst ter plaatse (met uitzondering van defecte lamp): 

207,90 EUR + 43,66 EUR (btw 21 %) = 251,56 EUR per keer; 
-  eenheidsprijs per bijkomende oproep voor tussenkomst voor herstelling ter plaatse van 

bevelpost: 363 EUR + 76,23 EUR (btw 21 %) = 439,23 EUR per keer; 
-  eenheidsprijs voor de meerprijs op herstelling ter plaatse van bevelpost voor uitvoering 

gedurende de nacht of op zaterdag: 25 EUR + 5,25 EUR (btw 21 %) = 30,25 EUR per keer; 
-  eenheidsprijs voor de meerprijs op herstelling ter plaatse van bevelpost voor uitvoering op zon- 

en feestdagen: 50 EUR + 10,50 EUR (btw 21 %) = 60,50 EUR per keer; 
-  eenheidsprijs werkzaamheden ter plaatse gerekend per manuren: 57 EUR + 11,97 EUR (btw 21%) 

= 68,97 EUR per uur; 
-  opstellen 'V-plan' van de verkeerslichten ter hoogte van de gemeentewegen: 335,30 EUR + 

74,61 EUR (btw 21 %) = 429,91 EUR per plan. 
 
Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2018-150/OVA/onderhoud verkeersinstallaties/JG-RDW. 
 



 

 

Diensten: ICT: intreden op raamcontract DSS van FOD BOSA: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het instappen op het raamcontract van de FOD BOSA betreffende Digital 
Signing Service (DSS), met kenmerk FEDICT/2016/M1034 (gegund aan de firma Doccle cvba, Buro 
& Design Center Heyselesplanade PB65 1020 Brussel, BE 0846 382 408), en tevens goedkeuring te 
verlenen voor het laten ondertekenen van het inschrijvingsformulier en het non-disclosure 
agreement. 
 
 
 
Economie: kernversterkende premie: herbestemmingspremie Kalkstraat: principiële aanvraag: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een herbestem-
mingspremie toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur, btw niet inbegrepen) 
aan JKV Invest voor het verbouwen van een handelspand tot appartementsgebouw met tien 
woongelegenheden en twee commerciële ruimten buiten het focusgebied, met name Kalkstraat 90 
in Sint-Niklaas. 
 
 
 
Economie: kernversterkende premie: herbestemmingspremie: Lodewijk De Meesterstraat: 
principiële aanvraag: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in toepassing van het subsidiereglement kernversterkende premies principieel een herbestem-
mingspremie toe te kennen van maximum 10.000 EUR (50 % van de factuur, btw niet inbegrepen) 
aan JKV Invest voor het verbouwen van een handelspand tot appartementsgebouw met tien 
woongelegenheden en twee commerciële ruimten buiten het focusgebied, met name Lodewijk De 
Meesterstraat 2 in Sint-Niklaas. 
 



 

 

Rup AZ Nikolaas: scopingnota: goedkeuring en publicatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de scopingnota van het rup AZ Nikolaas en deze beschikbaar te stellen op de 
website van de stad en het digitale platform. 
 
 
 
Zakelijke rechten: Meesterstraat 104: aankoop woning: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het opvragen van een geactualiseerd schattingsverslag van de woning 
gelegen Meesterstraat 104, 9100 Nieuwkerken. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met een verlenging van de vrijstelling van de leegstandsheffing voor de woning 
gelegen Meesterstraat 104, 9100 Nieuwkerken, van 31 maart 2019 tot 30 maart 2020. 
 
 
 
Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat: intrekking aanstelling afdeling 
Vastgoedtransacties + aanstelling onderhandelaar 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan om de collegebeslissing van 12 februari 2018 in te trekken betreffende de 
aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor de realisatie van de 
innemingen ter realisatie van het rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de aanstelling van JPVC Vastgoedconsult gcv, Hoveniersstraat 84 bus 3, 9100 
Sint-Niklaas, voor het schatten van de opstallen, het voeren van de onderhandelingen en het 
afsluiten van een akkoord/verkoopbelofte betreffende de overige zeventien innemingen die nog 



 

 

gerealiseerd moeten worden in het kader van het rioproject Valkstraat-Moortelhoekstraat en enkel 
over te gaan tot betaling na het bereiken van de compromissen. 
 
 
 
Zakelijke rechten: verkoop perceel grond (lot 2: perceel 1297B P0000)Europark-Zuid II: verlenen 
toestemming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de verkoop door notaris Hugo Tack, Houtbiel 9, 9100 Sint-Niklaas, van een 
deel van de terreinen gelegen Europark-Zuid II, kadastraal bekend tweede afdeling, sectie C, delen 
van de nummers 479M, 479A2, 480A, 481G,482A,513A, 522C, 523C en 524E, en volgens recente 
kadastrale gegevens bekend onder nummer 1297B P0000 (lot 2 op bijgevoegd plan), eigendom van 
Warehouses De Pauw cva, en de opgelegde lasten in de akte van 10 december 2008, op te splitsen 
in 17,35 % voor Hygiena nv en 82,65 % voor Sint-Niklaas Logistics nv. 
 
 
 
Zakelijke rechten: Vijfstraten- Oude Molenstraat: inplanting nieuwe elektriciteitscabine Eandis op 
openbaar domein: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de plaatsing van een nieuwe elektriciteitscabine op het openbaar domein 
naast Vijfstraten 28, 9100 Sint-Niklaas (naast de bestaande elektriciteitscabine C389). Deze 
elektriciteitscabine zal de bestaande cabines C389 en C479 (ter hoogte van de Oude Molenstraat 
86) vervangen. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan om na de sanering van cabine C328 de gebruiksovereenkomst van 1 oktober 2008, 
afgesloten tussen de stad en Intergem voor de plaatsing van elektriciteitscabine C328 op het 
openbaar domein naast Vijfstraten 28, 9100 Sint-Niklaas, stop te zetten. 
 
Artikel 3 
ermee akkoord te gaan dat aanvragen voor de plaatsing van nieuwe elektriciteitscabines en de 
plaatsing van de bijhorende leidingen op openbaar domein in de toekomst via een aanvraag code 
nuts moeten verlopen (en niet meer via een gebruiksovereenkomst). 



 

 

Openbare verlichting: kosten onderhoud openbare verlichting die binnen jaarforfait vallen voor 
2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de kwartaalfacturen 2019 voor het onderhoud van de openbare verlichting, gemeente- en 
monumentverlichting en verkeerskegels in Sint-Niklaas, voor een totaalbedrag van 36.554,71 EUR + 
7.676,49 EUR (21 % btw verlegd) = 44.231,20 EUR, betaalbaar te stellen aan Fluvius System 
Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
 
 
Groene lob Baenslandwijk: onthardingsproject voortuinen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de werkwijze voor het ontharden, vergroenen en kindvriendelijk inrichten van voortuinen in de 
Baenslandwijk goed te keuren. 
 
 
 
Wooninfoavonden: principiële goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het programma van de wooninfoavonden in mei 2019 en hiermee akkoord te 
gaan. 
 
Artikel 2 
volgende schepenen af te vaardigen om de wooninfoavonden in te leiden: 
- 2 mei 2019 - nieuw huurdecreet: schepen Marijke Henne; 
- 9 mei 2019 - groendaken en tegeltuinen: schepen Wout De Meester; 
- 16 mei 2019 - woningkwaliteit: schepen Marijke Henne; 
- 23 mei 2019 - hernieuwbare energie in woningen: schepen Marijke Henne. 
 
 



 

 

Fietsbeleid: herinrichting (kleine) Brokkelingenstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het herinrichtingsplan van de (kleine) Brokkelingenstraat. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de raming van de herinrichting van de (kleine) Brokkelingenstraat. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018078904: advies aan departement Omgeving 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de vraag van het departement Omgeving in verband met de aanvraag voor 
omgevingsvergunning van Telenet Group nv, Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 
voor het plaatsen van drie nieuwe masten voor mobiele telecommunicatie, Reynaertpark 48 bus 
165, 9100 Sint-Niklaas, sectie D nrs. 1145 c, 1075 h³, en een gunstig advies te verlenen. 
 
 
 
Reuzengilde Sint-Nicolaas: deelname aan reuzenstoet in Beveren op zondag 12 mei 2019 en in 
Lokeren op zondag 22 september 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toestemming te verlenen aan de Reuzengilde Sint-Nicolaas om op zondag 12 mei 2019 met de 
reuzen Janneke en Mieke deel te nemen aan de reuzenstoet in Beveren en om op zondag 
22 september 2019 met de Drie Koningen deel te nemen aan de reuzenstoet in Lokeren. 
Het team feestelijkheden zal instaan voor het vervoer van de reuzen. 
 
 
 
 
 



 

 

Sportpret vzw: springfeest in Romain De Vidtspark: 20 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'Springfeest' door Sportpret vzw, Smissestraat 60, 2980 
Zoersel, op zaterdag 20 april 2019 in het Romain De Vidtspark, Walburgstraat 35, 9100 Sint-
Niklaas, en hiervoor: 
-  het Romain De Vidtspark gratis ter beschikking te stellen, enkel voor opstellingen in de 

evenementenzone; 
-  het benodigde feestmateriaal (tafels, stoelen, tentjes) eveneens gratis ter beschikking te stellen, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. De organisator moet met betrekking tot het 
gebruik van het park contact opnemen met de dienst beheer openbaar domein. 

Het toezicht wordt beperkt tot één gemeenschapswacht en enkel indien echt nodig. 
 
Artikel 2 
geen loods ter beschikking te stellen voor de organisatie van het 'Springfeest' indien het slecht 
weer is. De sporthal van De Witte Molen is niet vrij. Er wordt gevraagd aan de organisatie dat ze 
zelf contact opnemen met de scholen in het centrum van Sint-Niklaas om eventuele afspraken te 
maken voor het gebruik van turnzaal/sporthal bij slecht weer. 
 
 
 
Uitbouwen van het Romain De Vidtspark als speelplek op stadsniveau: principe en opmaak 
ontwerpplan 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ontwikkeling van het jonge bos in het Romain De Vidtspark als toegankelijke groene speelplek 
op stadsniveau principieel goed te keuren en akkoord te gaan met de voorgestelde gefaseerde 
timing van het project. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan Regionaal Landschap Schelde Durme om een kwalitatief en participatief 
ontwerpplan uit te werken voor 4.500 EUR (incl. btw). 
 
 
 
 



 

 

Zomersluiting Sinbad en sportcentra: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te stemmen met de voorgestelde zomersluiting van Sinbad, namelijk van zaterdag 29 juni tot en 
met zondag 21 juli 2019, en van de sportcentra, namelijk van zaterdag 29 juni tot en met zondag 
28 juli 2019. 
 
 
 
Afsprakennota met Sportpret: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de afsprakennota met Sportpret vzw voor een proefproject voor kinderwerking in het Reynaertpark 
goed te keuren voor de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2019. 
 
 
 
Standpunt stedelijk basisonderwijs over therapie op school: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principiële goedkeuring te geven om altijd de wetgeving op afwezigheden in het basisonderwijs te 
volgen en deze zodoende te communiceren naar ouders en derden met betrekking tot het toestaan 
van therapie tijdens de lestijden. 
 
Artikel 2 
principiële goedkeuring te geven aan de directeur om zich op de wetgeving op afwezigheden in het 
basisonderwijs te baseren bij het al dan niet toestaan van therapie tijdens de lestijden in het 
kleuteronderwijs. 
 
Artikel 3 
principiële goedkeuring te geven aan de directeur om therapie tijdens de middagpauze, ongeacht 
de duurtijd van deze middagpauze, op school te weigeren tenzij de klassenraad adviseert en de 
directeur beslist en kan motiveren aan de hand van een grondig dossier dat het weigeren van 



 

 

therapie de ontwikkeling van het kind zodanig in het gedrang brengt dat speelkansen hierdoor 
ondergeschikt komen te staan aan het volgen van therapie. 
 
Artikel 4 
bovenstaande artikelen op te nemen in het schoolreglement vanaf schooljaar 2019-2020. Voor het 
huidig schooljaar beroept de directeur zich bij het nemen van een beslissing op de huidig geldende 
regelgeving. Met betrekking tot het toestaan van therapie bij kleuters tijdens de duurtijd van de 
middagpauze beroept de directeur zich tot en met juni 2019 op de principes vooropgesteld in deze 
nota waar mogelijk. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16:25 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


