
 

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

 

College van burgemeester en schepenen 
Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 
25 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 Carl Hanssens, 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 
 
Verontschuldigd: 
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur 
 
 
De voorzitter opent de zitting om 11.30 uur 
 
 
 
Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een zesde kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, in het 
kader van bouwactiviteiten, aanslagjaar 2018, 435 artikelen voor een bedrag van 61.883,80 EUR, 
vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. 
 
 
 
Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Pro Duo 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Pro Duo, Grote Markt 4-5, 9100 Sint-Niklaas, om op maandag 11 maart 
2019 een mobiele slijperij op te stellen op een parkeerplaats in de zone voor het stadhuis, langs de 
zijde van het marktplein, op voorwaarde dat de belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein van 10,80 EUR wordt betaald. 
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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 
collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
 
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 2138 tot en met 2204 van het dienstjaar 2018 en van 95 tot en 

met 113 van het dienstjaar 2019; 
-  facturen: van 2591 tot en met 2670 van het dienstjaar 2018 en van 72 tot en met 93 van het 

dienstjaar 2019; 
-  vastgestelde rechten: van 1390 tot en met 1411 van het dienstjaar 2018. 
 
 
 
Stedelijk onderwijs: syndicaal overleg: samenstelling delegatie namens het stadsbestuur: actua-
lisering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, het voorzitterschap van het Afzonderlijk Bijzonder 
Comité (ABC) en het Afzonderlijk Hoog Overlegcomité (AHOC) te laten opnemen. 
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Artikel 2 
volgende zes personen deel te laten uitmaken van de overheidsdelegatie in zowel het ABC als het 
AHOC: 
- de heer Filip Baeyens, schepen voor kunstonderwijs; 
- mevrouw Marijke Henne, schepen voor basisonderwijs; 
- de heer Tim Haerinck, directeur stedelijke academie voor muziek, woord en dans; 
- de heer Niko Van Stichel, directeur stedelijke academie voor schone kunsten; 
- mevrouw Hilde Rimbaut, directeur stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele; 
- mevrouw Ellen Heyns, directeur stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. 
 
Artikel 3 
de heer Alain Verdonck, deskundige wedden en beheer, aan te duiden tot secretaris van beide 
comités. Voor de agendapunten waarbij het AHOC als comité PBW fungeert, berust het secretariaat 
wettelijk gezien bij mevrouw Carmen Desaever, diensthoofd-preventieadviseur. 
 
Artikel 4 
de dienst wedden en beheer aan te wijzen als de dienst die het secretariaat opneemt van het 
syndicaal overleg met de onderwijsvakbonden. Voor de agendapunten waarbij het AHOC als comité 
PBW fungeert, is het de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk die wettelijk 
gezien het secretariaat opneemt. 
 
Artikel 5 
volgende personen aan te duiden als vaste technici: 
- de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; 
- de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur; 
- de heer Dominik Brokken, diensthoofd personeelsbeheer en wedden; 
- de heer Luc Peleman, diensthoofd vorming en educatie; 
- mevrouw Veerle Vermeulen, afdelingshoofd opvoeding en onderwijs 
- mevrouw Sandra (Sanne) Denotté, directeur stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele; 
- de heer Ludwig De Meyer, coördinerend directeur scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs 
Sint-Niklaas. 
 
 
College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst zitting 18 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 
18 februari 2019 goed te keuren. 
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Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen vergadering kerkraad Heilige Familieparochie 
30 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 
30 januari 2019 van de kerkraad van de Heilige Familieparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting. 
 
 
 
Begeleidingsopdracht participatietraject bestuursprogramma: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de begeleidingsopdracht voor het participatietraject rond het bestuursprogramma te gunnen aan 
Levuur cvba, Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo, tegen het bedrag van 7.543,59 EUR (incl. 21 % btw). De 
opdracht gaat van start met een vergadering van de helikoptergroep op donderdag 28 februari 
2019 van 12 tot 14 uur. 
 
 
 
Informatievergadering rioproject Nauwstraat-Gentstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een informatievergadering te organiseren over de uitvoering van het rioproject Nauwstraat-
Gentstraat op woensdag 20 maart 2019 in de trouwzaal van het stadhuis, om 18.30 uur voor 
handelaars en om 19.30 uur voor bewoners. 
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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, Antoon 
Catriestraat 18, 9031 Drongen, en Telenet nv, Sluisweg 1 bus 12, 9000 Gent, tot het uitvoeren van 
werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan worden 
aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde 
bijkomende voorwaarden. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 10-afkoppelingen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 10-afkoppelingen van Besix infra nv, Steenwinkel-
straat 640, 2627 Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 
2.384,35 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.196.152,39 EUR, btw 
verlegd. 
 
 
 
Werken: rioproject Vossekotstraat: goedkeuring vorderingsstaat 10 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 10 van Besix infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 
Schelle, voor de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor een bedrag van 62.546,48 EUR, btw 
verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 2.193.768,04 EUR, btw verlegd. 
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Werken: rioproject Vossekotstraat: verdiepen DWA-huisaansluiting De Ster: goedkeuring wijziging 
in uitvoering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen voor de wijziging in uitvoering voor het verdiepen van de DWA-huisaan-
sluiting De Ster van de opdracht 'rioproject Vossekotstraat' voor het totaalbedrag in min van 
588,80 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de aannemer Besix infra nv, 
Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle. 
 
 
 
Werken: rioproject Schoonhoudtstraat-Dubbelhofstraat: plaatsen peilbuizen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het plaatsen van peilbuizen in het kader van het rioproject 
Schoonhoudtstraat-Dubbelhofstraat voor een totaalbedrag van 3.356 EUR, exclusief btw, en deze 
opdracht te laten uitvoeren door Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
 
 
Werken: rioproject Sinaaidorp fase 2: meerwerk: onderhoud bijkomende groenzones: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het meerwerk: onderhoud bijkomende groenzones van de opdracht 
'rioproject Sinaaidorp fase 2' voor het totaalbedrag in meer van 3.976,60 EUR, btw verlegd, en deze 
werken te laten uitvoeren door de aannemer Van Den Berghe nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek. 
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Werken: uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele: goedkeuring 
verrekening 2: bloktreden trap kleuterspeelplaats 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan verrekening 2: bloktreden trap kleuterspeelplaats van de opdracht 
'uitbreiding school en buitenschoolse opvang op de site De Klavers in Belsele' voor het totaal-
bedrag in meer van 2.104,34 EUR, btw verlegd, en deze werken te laten uitvoeren door de 
aannemer THV VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 Belsele. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: loods openbare werken: dringend herstellen gasleiding: betaalbaarstelling 
factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de dringende herstelling van de gasleiding van de loods van openbare 
werken op de site techniekhuis goed te keuren en het bedrag van 15.370,53 EUR, btw verlegd, 
betaalbaar te stellen ten gunste van Industrial Maintenance Company nv, Wondelgemkaai 8, 9000 
Gent. 
 
 
 
Werken: heraanleg Weimanstraat te Sint-Niklaas en Koebrugstraat te Stekene: goedkeuring 
vorderingsstaat OH1 (groenonderhoud) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat OH1 (groenonderhoud) van Besix infra nv, 
Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, voor de opdracht 'Heraanleg Weimanstraat te Sint-Niklaas en 
Koebrugstraat te Stekene' voor een bedrag van 3.635,60 EUR, btw verlegd. 
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Werken: raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan cementbeton-
verhardingen: Cadzandstraat, Kwade Plas, Bekelstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 6 
(eindstaat) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vorderingsstaat 6 (eindstaat) voor de cementbetonherstellingen in Cadzandstraat, Kwade 
Plas/Oude Kroonstraat en Bekelstraat in het kader van de raamovereenkomst voor het uitvoeren 
van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen, goed te keuren en het 
bedrag van 7.188,41 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma E. D'Hollander 
bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene. 
 
 
 
Werken: Hellestraat (deel) en Zakstraat (deel): verbeteringswerken aan gestabiliseerde dolomiet-
verharding: definitieve aanvaarding 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de opdracht 'Hellestraat (deel) en Zakstraat (deel): verbeteringswerken aan gestabiliseerde 
dolomietverharding' definitief te aanvaarden. 
 
Artikel 2 
het restant van de borgsom, zijnde 810 EUR, gestort bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, 
vrij te geven ten gunste van de firma Wawebo nv, Kluizenhof 20, 9170 Sint-Gillis-Waas. 
 
 
 
Diensten: bouwblok Don Boscokerk: opmaak masterplan: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opmaak van een masterplan voor het bouwblok van de Don Boscokerk en 
deze opdracht te gunnen aan Studio Open Kerken, Kersbeekstraat 21/7, 2060 Antwerpen, voor een 
geraamd bedrag van 6.340 EUR, excl. btw. 
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Diensten: Heidebaan: ruimen riolering: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het reinigen van de riolering op de Heidebaan (tussen Eekhoornstraat en rondpunt Ster) in het 
kader van de hydronautstudie te gunnen aan Aquamella, voor een geraamd bedrag van 4.000 EUR, 
excl. btw. 
 
 
 
Diensten: aanstellen ontwerper voor uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met judozaal: 
betaalbaarstelling ereloonnota 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de ereloonnota van MAN architecten, Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas 
voor de opdracht 'aanstellen ontwerper voor uitbreiding sportcentrum De Witte Molen met 
judozaal' voor een bedrag van 8.028,82 EUR, incl. btw, waardoor de diensten een bedrag bereiken 
van 60.216,18 EUR, incl. btw. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het R-Oh-de Loperweekend in de 
verkeersvrije Stationsstraat en in de Nieuwstraat (tussen Grote Markt en de Castrodreef) op 
zaterdag 16 maart en zondag 17 maart 2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het R-Oh-
de Loperweekend: 
Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op: 
- zaterdag 16 maart 2019 van 8 uur tot 18.30 uur 
- zondag 17 maart 2019 van 12 uur tot 18.30 uur 
  - in Nieuwstraat: tussen Grote Markt en de Castrodreef 
  - in Stationsstraat: 
  - tussen Stationsplein en Regentiestraat / Casinostraat 
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  - tussen Regentiestraat / Casinostraat en Grote Markt 
PS: doorgaand verkeer over de Stationsstraat vanuit Regentiestraat naar Casinostraat blijft 
mogelijk: 
- op zaterdag 16 maart 2019 van 8 uur tot 18.30 uur 
- op zondag 17 maart 2019 van 8 uur tot 18.30 uur. 
Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op: 
- zaterdag 16 maart 2019 van 8 uur tot 18.30 uur 
- zondag 17 maart 2019 van 12 uur tot 18.30 uur 
* in Dokter Verdurmenstraat: van Zamanstraat, richting Stationsstraat, tot Stationsstraat. 
 
Artikel 2 
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet. 
 
Artikel 3 
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank en de 
griffier van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
 
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de carnavalstoet te Belsele op 
zondag 17 maart 2019: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
carnavalstoet te Belsele op zondag 17 maart 2019: 
Er geldt parkeerverbod van woensdag 13 maart 2019 tot en met maandag 18 maart 2019: 
- in Belseledorp: op het dorpsplein (vóór het gemeentehuis en naast de kerk). 
Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 17 maart 2019 tussen 10 uur en 
20 uur: 
- in Belseledorp: 
* op het dorpsplein (vóór het gemeentehuis en naast de kerk) 
* op de rijbaan tussen Lokerse Baan / Nieuwe Baan (N 70) en Hulstendreef / Sint-Andriesstraat 
- in Koutermolenstraat: tussen Belseledorp en Eindestraat / Kleemstraat 
- in Vijverstraat: tussen de Nieuwe Baan ( N 70) en Belseledorp / Koutermolenstraat 
- in Eindestraat: tussen Kleemstraat / Koutermolenstraat en Belseledorp 
- in Kasteeldreef: op de rijbaan tussen Hof van Belsele en Lange Dreef 
- aan Hof van Belsele: op de rijbaan tussen huisnummer 1 en huisnummer 15 
- in Kerkstraat: tussen Belseledorp en Gavermolenstraat / spooroverweg 
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- in Gavermolenstraat: tussen Kerkstraat / spooroverweg en de Rozenlaan 
- in Rozenlaan: tussen Tuinlaan / Bookmolenstraat en Hulstendreef / Sint-Andriesstraat. 
Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in beide richtingen op zondag 17 maart 2019 van 
12.30 uur tot 18 uur (of tot na de doortocht van de carnavalstoet): 
- in Belseledorp: tussen Lokerse Baan / Nieuwe Baan en Hulstendreef / Sint-Andriesstraat 
- in Kerkstraat: tussen Belseledorp en Gavermolenstraat / spooroverweg 
- in Gavermolenstraat: tussen Kerkstraat / spooroverweg en Rozenlaan 
- in Rozenlaan: tussen Tuinlaan / Bookmolenstraat en Hulstendreef en Sint-Andriesstraat. 
Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer (met – eventueel 
doodlopende weg) op zondag 17 maart 2019 van 12.30 uur tot 18 uur (of tot na de doortocht van 
de carnavalstoet): 
-  in Vijverstraat: vanaf Nieuwe Baan en vanaf Kasteeldreef, richting Koutermolenstraat, tot aan 

Belseledorp 
- in Koutermolenstraat: vanaf Kleemstraat / Eindestraat, richting Belseledorp / Vijverstraat, tot aan 

Belseledorp / Vijverstraat 
-  in Eindestraat: vanaf Koutermolenstraat / Kleemstraat, richting Belseledorp, tot aan Belseledorp 
-  in Kasteeldreef: vanaf Vijverstraat en vanaf Lange Dreef, richting Belseledorp, tot aan Hof van 

Belsele 
-  in Hof van Belsele: vanaf Kasteeldreef en vanaf doorgang naar Sint-Andreasheem, (via de 

doorgang tussen cafés en kerk) tot aan Belseledorp / Kerkstraat 
-  in Hulstendreef: vanaf afrit van Nieuwe Baan (N70), richting Rozenlaan / Sint-Andriesstraat / 

Belseledorp, tot aan Belseledorp / Sint-Andriesstraat / Rozenlaan 
- in Sint-Andriesstraat: vanaf Belseledorp / Hulstendreef / Rozenlaan, richting Gavermolenstraat / 

Mierenneststraat, tot aan Gavermolenstraat / Mierenneststraat. 
Tijdens de duur van de carnavalstoet op zondag 17 maart 2019 tussen 12.30 uur en 18 uur: 
-  is het verboden om materialen te werpen vanuit voertuigen (bv. snoepgoed, folders ...); 
-  is het verboden om confetti te gebruiken in grote hoeveelheden; (bv. plasticzakken vol; slechts 

in beperkte mate en met kleine hoeveelheden wordt het gebruik ervan getolereerd); 
-  moet het uitreiken van allerhande zaken aan de toeschouwers te voet gebeuren door de 

deelnemers aan de carnavalstoet. 
Wie zich niet houdt aan deze reglementering zal onmiddellijk uit de carnavalstoet worden 
verwijderd. 
 
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. 
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Romain De Vidtspark: organisatie viswedstrijden Romain De Vidtspark 2019: toelating aan 
vissersclub 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan de Lijnvissersclub De Ster, Heimolenstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, om op 
volgende data viswedstrijden te organiseren in het Romain De Vidtspark: 
1. zondag 21 april 2019 van 13 uur tot 17 uur; 
2. zondag 5 mei 2019 van 13 uur tot 17 uur; 
3. zondag 30 juni 2019 van 13 uur tot 17 uur; 
4. zondag 14 juli 2019 van 13 uur tot 17 uur; 
5. zondag 25 augustus 2019 van 13 uur tot 17 uur; 
6. zondag 22 september 2019 van 13 uur tot 17 uur. 
Gelet op het feit dat de oevers van de kasteelvijver heraangelegd zijn, mogen deze aangelegde 
oevers niet gebruikt worden als zitplaats. Er kan enkel gebruikgemaakt worden van de oevers ter 
hoogte van de kiosk. Voor de juiste locaties moet contact opgenomen worden met de dienst beheer 
openbaar domein op het nummer 03 778 36 10. 
Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 
- vissen is enkel toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een visvergunning; 
-  de voorwaarden van de code van goede wedstrijdvisser moeten worden nageleefd; 
-  er mag geen vis uitgezet worden; 
-  alle gevangen vissoorten moeten worden teruggezet; 
-  voederen is verboden, behalve met levend aas; 
-  er mag geen schade toegebracht worden aan de oevers en de omliggende beplanting; 
-  de visclub maakt een inventaris van de vangsten (soort, gewicht, maat) en bezorgt dit verslag 

ten laatste 14 dagen na de wedstrijd aan de stad, afdeling plannen en ontwikkelen; 
-  er worden geen voertuigen toegelaten in het park, er mag ook niet geparkeerd worden; 
-  er mag geen zwerfvuil achterblijven in het park, de organisator staat in voor het onmiddellijk 

opruimen indien nodig; 
- praktische afspraken moeten gemaakt worden met de verantwoordelijke voor de 

gemeenschapswachten op het nummer 0475 78 32 29. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke bewegwijzering: recreatieve fietstocht Bikefun Bazel 
vzw: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
toelating te verlenen aan Bikefun Bazel vzw, p/a Regenbooglaan 6, 2070 Zwijndrecht, tot het 
afpijlen van de 'Saeftinghe Classic' voor wielertoeristen op zaterdag 13 april 2019. De toer gaat 
over volgende straten: Drielindenstraat, Zeveneekhoekstraat, Blindestraat, Uilenstraat, Zonnestraat, 
Lange Rekstraat, Brandstraat, Eigenlostraat. 
De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: 
- de pijlen mogen geplaatst worden vanaf donderdag 11 april 2019; 
- het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 15 april 2019 gebeuren, zoniet zal dit 

gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende tarieven 
voor 2019; 

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

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

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

Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel; 
- ecologisch kwetsbare gebieden of stiltegebieden moeten worden vermeden. 
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Wegvergunningen en -concessies: Carolus Urban Trail: toelating 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Sint-Carolus, Lodewijk De Meesterstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
ophangen van linten en het plaatsen van pijlen in het Romain De Vidtspark en het centrum van de 
stad naar aanleiding van de Carolus Urbain Trail, ten voordele van Kom Op Tegen Kanker op vrijdag 
5 april 2019 tussen 13 uur en 15 uur onder volgende voorwaarden: 
- de linten en pijlen mogen opgehangen worden op vrijdag 5 april 2019; 
- het verwijderen van de linten en pijlen moet uiterlijk op vrijdag 15 april 2019 (na de activiteit) 

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

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

- de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers; 
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- er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel. 

Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende wegbeheerder. 
 
 
 
Omgevingsvergunning: beslissing deputatie (OMV_2018096429): kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van volgende beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen: 
het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning aan Scheerders Van Kerchove's Verenigde 
Fabrieken nv, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas, tot het verder exploiteren en veranderen door 
wijziging en uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor het vervaardigen van bouwmateria-
len, aan voornoemd adres. 
 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op leegstand 
voor de woningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te gaan 
met een schrapping voor volgende panden: 
1. Ankerstraat 41, 9100 Sint-Niklaas; 
3. Driekoningenstraat 95, 9100 Sint-Niklaas; 
4. Hofstraat 86, 9100 Sint-Niklaas; 
6. Hoveniersstraat 108 bus 001, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Hugo Verrieststraat 34, 9100 Sint-Niklaas; 
10. Plezantstraat 301 bus 7, 9100 Sint-Niklaas; 
11. Regentiestraat 34, 9100 Sint-Niklaas; 
12. Tereken 107, 9100 Sint-Niklaas; 
13. Tereken 120 bus 1, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvraag tot schrapping uit de leegstandsinventaris en niet akkoord te 
gaan met een schrapping voor volgende panden: 
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2. Ankerstraat 130, 9100 Sint-Niklaas; 
5. Hoveniersstraat 79, 9100 Sint-Niklaas; 
8. Knaptandstraat 104, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te gaan 
met een vrijstelling voor volgende panden: 
4. Hofstraat 86, 9100 Sint-Niklaas; 
7. Hugo Verrieststraat 34, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgende panden: 
5. Hoveniersstraat 79, 9100 Sint-Niklaas; 
9. Kokkelbeekstraat 93, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
Leegstand: aanvragen tot schrapping uit de inventaris en/of vrijstelling van belasting op leegstand 
voor de gebouwen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aanvragen tot schrapping uit de leegstandsinventaris en akkoord te gaan 
met een schrapping voor volgend pand: 
Ankerstraat 41, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 2 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en akkoord te gaan 
met een vrijstelling voor aanslagjaar 2020 en 2021 voor volgend pand: 
Apostelstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 3 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor aanslagjaar 2019 voor volgend pand: 
Apostelstraat 15, 9100 Sint-Niklaas. 
 
Artikel 4 
kennis te nemen van de aanvragen tot vrijstelling van belasting op leegstand en niet akkoord te 
gaan met een vrijstelling voor volgend pand: 
Stationsstraat 116A, 9100 Sint-Niklaas. 
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Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten): akteneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akte te nemen van volgende meldingen: 
- TP@Zuid bvba, Verschansingstraat 61A, 2000 Antwerpen, tot het exploiteren van een 

handcarwash, Grote Baan 116, 9100 Nieuwkerken, sectie B, nr. 98K (19/142); 
- AMS bvba, Anthonis De Jonghestraat 36A, 9100 Nieuwkerken, voor de opslag van producten, 

gereedschappen, meubilair ed., voornoemd adres, sectie A, nr. 1144K2 (19/144). 
 
 
 
Omgevingsaanvraag: vergunning: gecorrigeerde beslissing (OMV_2018095984) 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de opmaak van een gecorrigeerde beslissing betreffende de aanvraag van BV 
GCV Barik, Zoomstraat 9, 9160 Lokeren tot het bouwen van vier woningen, een huisartsenpraktijk 
en een woongelegenheid, Rozenlaan zn te 9111 Belsele, sectie C nrs. 647B, 646P, 647D en 647F, 
op basis van het aangepaste verslag van de GOA. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018127274: beslissing provincie Oost-Vlaanderen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het verlenen van een omgevingsvergunning, door de deputatie, voor het 
plaatsen van een tentluifel, Lange Rekstraat 40 te Sint-Niklaas, sectie B nrs. 1288 d, 1212 r. 
 
 
 
Omgevingsaanvragen: vergunningen 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar: 
- Hormiga bvba, Burggravestraat 36, 9140 Temse, tot het bouwen van een meergezinswoning, 

zestien garageboxen, een afvalberging en een fietsenberging, na het slopen van de bestaande 
gebouwen, Kalkstraat 74/76 te Sint-Niklaas, sectie E nrs. 2151 l5, m5, k5; 

- Vesta vzw, Patershoek , 9111 Belsele, tot het slopen van een woning en stal, Patershoek 2 te 
Belsele, sectie B nr. 950 h,g. 

 
 
 
 
Ontvangst 100 jaar Vlaamse Oud-Strijders (VOS) afdeling Sint-Niklaas op vrijdag 13 december 
2019 om 19 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de Vlaamse Oud-Strijders te ontvangen in het stadhuis op vrijdag 13 december 2019 om 19 uur, 
naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
een drankje aan te bieden aan de aanwezigen. 
 
 
 
Centrummanagement vzw: R-Oh-de Loperweekend: 16 en 17 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van het R-Oh-de Loperweekend door het Centrummanagement 
op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 in de Stationsstraat en de Nieuwstraat te Sint-Niklaas en 
hiervoor: 
-  parkeerverbod te voorzien in de Stationsstraat op zaterdag 16 maart 2019 tussen 8 uur en 

18.30 uur en op zondag 17 maart 2019 tussen 12 uur en 18.30 uur; 
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-  verbod van doorrij te voorzien in de Stationsstraat en de Nieuwstraat op zaterdag 16 maart 2019 
tussen 8 uur en 18.30 uur en op zondag 17 maart 2019 tussen 12 uur en 18.30 uur, 

op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Special Olympics Nationale Spelen 2019: 29 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de openingsceremonie van de Special Olympics Nationale 
Spelen 2019 door Special Olympics Belgium, p/a Van Der Meerschenlaan 166b, 1150 Brussel, op 
woensdag 29 mei 2019 op de Grote Markt van Sint-Niklaas en hiervoor: 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- parkeerverbod te voorzien zoals beschreven in het advies van de politie; 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
100 dB(A)LAeq,60min, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Stadsbestuur Sint-Niklaas: geboortebos in stadsbos Puitvoet: 17 maart 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het ‘Geboortebos’ op zondag 17 maart 2019 in Stadsbos Puitvoet, het 
zandplein en het lokaal van Scouts Sint-Tarsicius, Puitvoetstraat 91C, 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. 
 
 
 
Voorleestoer - Boterhammen in het park: Romain De Vidtspark: 6 mei 2019 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van 'Voorleestoer - Boterhammen in het Park' door bibliotheek 
Sint-Niklaas in het Romain De Vidtspark, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 6 mei 
2019 en hiervoor toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder 
sterke dranken, op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd. 
 
 
 
Vespa Club Waasland vzw: derde Wase Voskesrit Vespa Club: 6 oktober 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Vespa Club Waasland vzw, p/a Schrijbergstraat 76-2, 9250 Waasmunster toelating te verlenen 
om de Grote Markt op zondag 6 oktober 2019 te gebruiken als vertrek- en aankomstplaats tijdens 
de derde Wase Voskesrit en hiervoor ook toelating te verlenen voor het inrichten van een 
gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het inrichten van een eetgelegenheid, 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 om ambulante activiteiten te 
mogen verrichten te verlenen aan Mayerline, p/a Olieslagerslaan 41, 1800 Vilvoorde, en aan de 
handelaren die hieraan deelnemen . 
 
 
 
Ontvangst internationale deelnemers tweede editie PianoFest op donderdag 14 maart 2019 om 
17 uur: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
de internationale deelnemers van de masterclasses van PianoFest 2019 te ontvangen op donderdag 
14 maart 2019 om 17 uur. 
 
Artikel 2 
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden. 
 
Artikel 3 
een drankje aan te bieden aan de aanwezigen. 
 
 
 
Plechtigheid Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea, afdeling Oost-
Vlaanderen op zondag 28 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
in te gaan op de vraag van de Koninklijke Verbroedering van het Vrijwilligerskorps voor Korea, 
afdeling Oost-Vlaanderen, p/a Franky De Backer, Rue Saint Jacques 8, 5572 Focant, om op zondag 
28 april 2019 om 11.30 uur aan het Korea-monument in het Romain De Vidtspark een plechtigheid 
te organiseren. 
 
Artikel 2 
na afloop van de plechtigheid het aperitief van de deelnemers aan de maaltijd aan te bieden in 
restaurant Walburg (+/- 60 personen), voor een bedrag van +/- 550 EUR. 
 
Artikel 3 
de burgemeester af te vaardigen om bloemen neer te leggen aan het Korea-monument in het 
Romain De Vidtspark en een toespraak te houden in restaurant Walburg. 
 
 
Divers vzw: Parkies 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de Parkies door Divers vzw, p/a Beukenlaan 12, 2020 
Antwerpen, op 2, 9, 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus 2019 in het Romain De Vidtspark te 
Sint-Niklaas en hiervoor: 
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- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; 
- toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
- toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min; 
- verbod van doorrij te voorzien in de Zeildoekstraat, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Scouts en Gidsen Sint-Martinus: 60 jaar Sint-Martinus: 26 tot 28 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘60 jaar Scouts en Gidsen Sint-Martinus’ van vrijdag 26 tot 
zondag 28 april 2019 in De Schakel, Heihoekstraat 204b, 9100 Nieuwkerken, en hiervoor toelating 
te verlenen voor: 
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
- het inrichten van een eetgelegenheid; 
- toelating voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, 
op voorwaarde dat wordt voldaan aan alle adviezen. 
 
 
 
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Lagere School Sint-Catharina: schoolfeest: 25 mei 2019: 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van het schoolfeest door de Gesubsidieerde Vrije Gemengde Lagere School 
Sint-Catharina op zaterdag 25 mei 2019: 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; 
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid; 
-  parkeerverbod te voorzien in de Edgar Tinelstraat van huisnummer 17 tot huisnummer 33 en op 

de Dries van de Katharinastraat tot de Edgar Tinelstraat; 
-  verbod van doorrij te voorzien in de Edgar Tinelstraat van de Dries tot het kerkhof en van de 

Katharinastraat tot de Edgar Tinelstraat, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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KLJ Nieuwkerken-Waas: 90 jaar KLJ Nieuwkerken-Waas: 13 en 14 april 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
om voor de organisatie van het feestweekend voor het 90-jarig bestaan van KLJ Nieuwkerken, p/a 
Meesterstraat 177, 9100 Nieuwkerken, op zaterdag 13 april en zondag 14 april 2019, toelating te 
verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken en voor het 
inrichten van een eetgelegenheid, op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
 
 
 
Vos Reinaert vzw: frisbeetornooi: 11 en 12 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de organisatie van een frisbeetornooi door Vos Reinaert vzw, p/a Peter Benoitstraat 4, 9111 
Belsele, toelating voor te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 
95 dB(A)LAeq,15min tussen 20 uur en 2 uur, op voorwaarde dat het advies van de milieudienst 
wordt nageleefd. 
 
 
 
Belvoc presents Tequilala: CC De Klavers: 11 mei 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van ‘Belvoc presents Tequilala’ door Belvoc vzw, p/a Pater 
Christophestraat 3, 9112 Sinaai, op zaterdag 11 mei 2019 in CC De Klavers in de Sint- 
Andriesstraat 4, 9111 Belsele, 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 95 dB(A)LAeq,15min tot 3 uur in 

plaats van tot 4 uur zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, 
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd. 
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Verslagen algemene vergadering en raad van bestuur ACCSI vzw: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van ACCSI vzw 
van 25 juni 2018, evenals van het verslag van de algemene vergadering van ACCSI vzw van 25 juni 
2018, en opdracht te geven deze verslagen ter beschikking te stellen van de gemeenteraadsleden. 
 
 
 
Cultureel ambassadeurschap stad Sint-Niklaas 2020: praktische uitwerking 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de selectie van de cultureel ambassadeur 2020 op basis van volgende 
voorwaarden: 
1.  De kandidaturen voor cultureel ambassadeurschap 2020 moeten voor 31 oktober 2019 worden 

ingediend bij de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd. 
Volgende nominaties zijn mogelijk: 
- organisaties of personen die zelf een dossier indienen of laten indienen; 
- er is een longlist met alle genomineerden van de cultuurprijzen in de voorbije jaren; 
- de jury kan bij de beoordeling ook zelf nog kandidaturen toevoegen. 
Kandidaturen kunnen bestaan uit een portfolio, een dossier maar ook gewoon een naam. 

2.  Voorstel samenstelling jury die in 2019 jureert: 
-  voorzitter: Veerle De Vos (VRT); 
-  secretaris: Annelies De Graeve (intern cultuur/DKO); 
-  leden: Julie Mortier (stedelijke dienst); Floris Daelemans (presentator); Stef Van Bellingen 

(cultureel ambassadeur 2018-2019); Yannick Van de Velde (cultureel ambassadeur 2019-
2020); Jack van Peer (voorzitter cultuurraad); 

-  (ambtshalve en met raadgevende stem) Filip Baeyens en Luk Huys, voorzitter en 
ondervoorzitter ACCSI vzw. 

3.  Vergoeding van de jury: 
Aan het extern jurylid wordt een vergoeding van 100 EUR toegekend, verhoogd met 
verplaatsingskosten, aan de voorzitter een vergoeding van 200 EUR, verhoogd met 
verplaatsingskosten. 
Tevens wordt een maaltijd/buffet voorzien voor de juryleden. 
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4.  De titel van cultureel ambassadeur geldt voor twee jaar; deze titel kan door alle ambassadeurs 
levenslang gedragen worden met in de baseline de vermelding van de jaren waarin men 
cultureel ambassadeur was. 
De titel van cultureel ambassadeur kan vroegtijdig beëindigd worden bij beslissing van de jury 
indien de criteria die aanleiding gaven tot de selectie, niet langer van toepassing zijn. 

5.  Bekendmaking en uitreiking titel ‘Cultureel Ambassadeur 2020’ gebeurt op zaterdag 4 januari 
2020 tijdens het nieuwjaarsconcert van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans, 
voorafgegaan door een persconferentie om 19 uur. 
De perscampagne start in de tweede week van oktober met promotie op/in: 
- stadswebsite + deelsites bib, cultureel centrum, e.a.; 
- cultuurraad; 
- persconferentie; 
- academies, nieuwsbrieven bib, cultuurcentrum ... 

 
Artikel 2 
akkoord te gaan met de prefinanciering door ACCSI vzw van alle uitgaven verbonden aan het 
cultureel ambassadeurschap en met het verlenen van een subsidie door de stad voor het 
totaalbedrag van de uitgaven aan ACCSI vzw na afloop. 
 
 
 
Erkenning culturele verenigingen door de cultuurraad: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de toetreding van volgende culturele verenigingen tot de cultuurraad: 
Kiwanis Sint-Niklaas Waasland vzw, De Vlaamse Bonsaivereniging Waasland vzw, De Verzustering 
en het internationaal Comité vzw. Hun aanvraag werd gunstig beoordeeld door het bestuur van de 
cultuurraad in de vergaderingen van 15 januari en 4 februari 2019. 
 
 
Verslagen cultuurraad: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de verslagen van de bestuursvergaderingen van het bestuur van de cultuur-
raad van 11 september 2018 en 15 januari 2019 en opdracht te geven deze verslagen op de 
website te plaatsen. 
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Deelname aan campagne sportersbelevenmeer: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
er kennis van te nemen dat de sportdienst zich inschrijft in de campagne #sportersbelevenmeer 
2019 van Sport Vlaanderen en de intentieverklaring indient, waarbij de dienst zich engageert om te 
proberen de desbetreffende award te behalen. 
 
 
 
Aangepaste openingsuren in Sinbad tijdens de krokusvakantie 2019: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de aangepaste regeling van openingsuren voor het publiek tijdens de 
krokusvakantie van 2019 in Sinbad. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: toelage steunfonds 'Vrienden van de academie': 
betaalbaarstelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een toelage van 5.500 EUR betaalbaar te stellen aan het steunfonds 'Vrienden van de academie', 
Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, rekeningnummer BE15 0682 3394 4930. 
 
 
 
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: dansvoorstellingen 2019: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de organisatie van de dansvoorstelling 'A'ha' op vrijdag 17 mei 2019 om 
20 uur, op zaterdag 18 mei 2019 om 15 en 20 uur, en op zondag 19 mei 2019 om 15 uur in de 
stadsschouwburg. 
De prijs van de toegangskaarten van 'A'ha' bedraagt 8 EUR, of 4 EUR voor leerlingen en 
kansenpashouders. 
 
Artikel 2 
een kasvoorschot van 1.500 EUR ter beschikking te stellen voor diverse aankopen voor de dans-
voorstelling waarvoor niet of moeilijk via bestelbonnen kan worden gewerkt. De afrekening op dit 
kasvoorschot moet vergezeld zijn van de nodige stavingsstukken. 
 
 
 
Internationale samenwerking: ontvankelijkheid projectaanvraag KSNBA: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de vriendschappelijke biljartontmoeting die van 31 mei tot 2 juni 2019 plaatsheeft in Colmar 
(Frankrijk) tussen de Koninklijke Sint-Niklase Biljart Academie en de Colmar Billard Club, ontvan-
kelijk voor subsidiëring te verklaren. 
 
 
 
Professionele begeleiding lerend netwerk diversiteit en participatie 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de professionele begeleiding voor het lerend netwerk diversiteit en participatie door Goesthing 
vzw, voor een bedrag van 6.250 EUR, exclusief 21 % btw en reisonkosten, goed te keuren. 
 
 
 
Uitbreidingsronde subsidies Kind en Gezin, aanvraag dringende opvang en plussubsidie: principiële 
goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met de aanvraag tot veertien plaatsen plussubsidies en vier plaatsen dringende 
opvang voor de stedelijke kinderopvang. 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via het lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdspartici-
patie van personen in armoede: Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 149,50 EUR als terugbetaling van 
de helft van de gederfde inkomsten door toepassing van het kansenpastarief voor het concert 
'Xmas XL' door de Koninklijke Harmonie de Kunstvrienden, Brandstraat 7, 9140 Temse 
(bankrekeningnr. BE40 0014 9120 6763). 
 
 
 
Tussenkomst kansenpastarief via het lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdspartici-
patie van personen in armoede: Koninklijke Toneelgroep Tijl 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 1.035,50 EUR als terugbetaling van 
de helft van de gederfde inkomsten door toepassing van het kansenpastarief voor de voorstellingen 
van de theaterstukken 'Alles uit..behalve het licht' en 'Vijgen na kerstdag' door de Koninklijke 
Toneelgroep Tijl, Spechtstraat 13, 9100 Sint-Niklaas (bankrekeningnr. BE94 7512 0614 1814). 
 
 
 
Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad: kennisneming en doorverwijzing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. 
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Artikel 2 
het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad ter bespreking voor te leggen op 
het overleg van de fractieleiders van de gemeenteraad. 
 
 
 
Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Pixii: aangaan lidmaatschap 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
een lidmaatschap van Pixxi, Turnhoutsebaan 139 A, 2140 Borgerhout, aan te gaan. De lidmaat-
schapsbijdrage voor één jaar bedraagt 450 EUR, exclusief btw. 
 
 
 
Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 februari 2019: mondelinge vragen: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de mondelinge vragen gesteld in gemeenteraadszitting van 22 februari 2019. 
 
 
 
Diensten: logistiek: huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 februari 2019, dat 
integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
Artikel 2 
de opdracht 'huren, reinigen en onderhouden van werkkledij en linnengoed' te gunnen aan de 
enige bieder, zijnde: 
*  Perceel 1 (Linnengoed): Wasserij Don Bosco, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, tegen het 

bedrag van 45.772,80 EUR + 9.612,29 EUR (btw 21 %) = 55.385,09 EUR; 
*  Perceel 2 (Werk- en veiligheidskledij): Wasserij Don Bosco, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, 

tegen het bedrag van 68.387 EUR + 14.361,27 EUR (btw 21 %) = 82.748,27 EUR. 
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Artikel 3 
dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2018-217/OVA/werkkledij en linnengoed/VW-RDW. 
 
 
 
Diensten: schoonmaak: aanstellen dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 februari 2019, 
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 dienstverlener voor het schoonmaken van 't Bau-huis te gunnen aan de 
firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde de firma Care nv, Luchthavenlei 7 b, 
2100 Deurne, als volgt: 
-  de reguliere taken tegen een bedrag van 6.863,20 EUR + 1.441,27 EUR (21 % btw) = 

8.304,47 EUR op jaarbasis; 
-  de schoonmaak taken afhankelijk van evenementen die georganiseerd worden (basistarief per 

schoonmaakbeurt) tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van de inschrijver; 
-  andere tarieven bij taken op afroep (basistarief = 100 %): 
-  bij zaterdagwerk tussen 6 uur en 22 uur per schoonmaakbeurt tegen een tarief van 125 %; 
-  bij zondagwerk tussen 6 uur en 22 uur per schoonmaakbeurt tegen een tarief van 200 %; 
-  bij nachtwerk tussen 22 uur en 6 uur op weekdagen per schoonmaakbeurt tegen een tarief van 

118 %; 
-  bij nachtwerk tussen 22 uur en 6 uur op zaterdag per schoonmaakbeurt tegen een tarief van 

143 %; 
-  bij nachtwerk tussen 22 uur en 6 uur op zondag per schoonmaakbeurt tegen een tarief van 

218 %. 
 
 
 
Diensten: raamovereenkomst voor het vellen en ontstronken van bomen: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 januari 2019, opgesteld 
door de dienst beheer openbaar domein. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 2 
de basisopdracht voor de raamovereenkomst voor het vellen en ontstronken van bomen als volgt te 
gunnen: 
-  niet-dringende opdrachten aan de firma De Vlieger R en Cie, Schrijnwerkerstraat 11, 9240 Zele, 

zijnde de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding); 

-  dringende opdrachten: beide in aanmerking komende firma's (De Vlieger en Krinkels) worden 
opnieuw in mededinging gesteld op basis van de timing van de uitvoering. Indien het voorstel 
van de best gerangschikte aannemer aanvaardbaar is, worden de werken aan hem toegewezen. 
Indien het voorstel van de tweede gerangschikte beter is, worden de werken aan de tweede 
gerangschikte aannemer toegewezen. 

 
Artikel 3 
de uitgaven te verrekenen op budgetcode 61035140/RME/0680 (actie/raming 
2019140141/2019142368). 
 
 
 
Diensten: renovatie techniekhuis fase 2 en 3: extern bouwadvies: gunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de aanstelling van het bureau Bladt & Verstraeten als extern bouwadviseur 
voor de renovatie van het techniekhuis fase 2 en 3 voor het geraamd bedrag van 3.250 EUR, excl. 
btw. 
 
 
 
Werken: raamovereenkomst voor het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in 
diverse gebouwen: SASK: verplaatsen brandcentrale en branddetectie: vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
het verplaatsen van de brandcentrale en branddetectie in de SASK te laten uitvoeren door de firma 
De Maerteleire nv, Industriepark 4b, 9820 Merelbeke, in het kader van de raamovereenkomst voor 
het installeren en aanpassen van elektrotechnische installaties in diverse gebouwen, en hiervoor de 
nodige kredieten, zijnde 31.968,08 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
 
 
 
Werken: techniekhuis: vernieuwen hoogspanningscabine: heraansluiting private hoogspannings-
cabine op elektriciteitsdistributienetwerk: betaalbaarstelling factuur 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de ingediende factuur voor de opdracht 'heraansluiting op private hoogspanningscabine op het 
elektriciteitsdistributienetwerk' in het kader van het vernieuwen van de hoogspanningscabine op 
de site techniekhuis goed te keuren het bedrag van 35.398,49 EUR, btw verlegd + 1.025,48 EUR, 
incl. 21% btw = 36.423,97 EUR, betaalbaar te stellen ten gunste van Fluvius (vroeger Eandis) , 
Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas. 
 
 
 
Werken: onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: raamcontract: asfalteren, slemmen of 
herstellen van diverse straten 2019: Herdersstraat, Van Naemenstraat, Westerstraat, Bellestraat, 
Kerkstraat, Hoge Bokstraat, Dendermondse Steenweg, August De Boeckstraat, kleine herstellingen: 
vastlegging kredieten 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de herstellingen in de Herdersstraat, Van Naemenstraat, Westerstraat, Bellestraat, Kerkstraat, Hoge 
Bokstraat, Dendermondse Steenweg, August De Boecksraat en kleine herstellingen in diverse 
straten, in het kader van het raamcontract voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen 
te laten uitvoeren door Emeric-D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, en hiervoor de 
nodige kredieten, zijnde 177.000 EUR, btw verlegd, vast te leggen. 
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Werken: aansluiting Hoogkameren: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
te bevestigen dat het na goedkeuring van het ontwerp voor het rioproject 'aansluiting 
Hoogkameren', de wegenis- en rioleringswerken zal uitvoeren in één gezamenlijk aanbestedings-
dossier met Aquafin, waarvan de aanvang, indien de procedures vlot verlopen, voorzien is binnen 
+/- 2,5 jaar. 
 
 
 
Werken: herstellen leien daken diverse gebouwen: goedkeuring meerwerk: herstellen bijkomend 
dakdeel kasteel Walburg 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het meerwerk: herstellen bijkomend dakdeel kasteel Walburg, door de 
aannemer De Vos Petrus en Zoon bvba, Pollarebaan 7, 9400 Ninove, in het kader van de opdracht 
'herstellen leien daken diverse gebouwen' voor het bedrag van 26.104,50 EUR, btw verlegd. 
 
 
 
Leveringen: sport: leveren en plaatsen van ballenvangers: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
het bestek met nr. 2019-052/OVA/ballenvangers/JH-RDW en de raming voor de opdracht 'leveren 
en plaatsen van ballenvangers', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie 
goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 36.000 EUR, btw inbegrepen. 
 
Artikel 2 
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. 
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Artikel 3 
dat de jury voor het beoordelen van de offertes zal bestaan uit een vertegenwoordiger van: 
- de dienst sport; 
- de dienst overheidsopdrachten en administratie. 
 
 
 
Relighting stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat: opstart project en budgettering: principiële 
vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
principieel akkoord te gaan om de binnenverlichting van de stadhuisvleugel aan de kant Onze-
Lieve-Vrouwstraat te vernieuwen via het instrument 'licht als een dienst' met de verplichting om de 
toestellen/lampen op het einde van de levensduur circulair te herbestemmen. 
Er wordt gekozen voor een maximale oplossing met aparte aansturing van eilanden binnen de 
landschapsburelen, daglichtcorrectie en aanwezigheidsdetectie. 
 
Artikel 2 
opdracht te geven aan de dienst projecten gebouwen om in samenspraak met Antea Group het 
bestek voor de relighting verder uit te werken. 
 
 
 
Zakelijke rechten: aankoop akkerland of overname plantrecht ter hoogte van kruispunt 
Cadzandstraat/Ettingstraat: principiële beslissing 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
geen interesse te hebben in de aankoop van de verpachte percelen landbouwgrond, kadastraal 
gekend 10de afdeling, sectie D, nummers 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648 en 649, eigendom van OCMW Zulte. 
 
Artikel 2 
principieel akkoord te gaan met de overname van het plantrecht van de bomen op de grens van de 
percelen kadastraal gekend 10de afdeling, sectie D, nummers 634, 639, 640,643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649 eigendom van OCMW Zulte, en de Cadzandstraat en Ettingstraat te 9112 Sinaai. De 
huidige eigenaar zal nog instaan voor het vellen van de bomen waarvoor een omgevingsver-



34 

gunning is verleend en de stad zal instaan voor de heraanplant die ingevolge deze omgevings-
vergunning moet gebeuren. 
 
 
 
Moleken-Hazewindstraat: procedure 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
voor de volledige site van SVK (bouwblok: Westerplein – Aerschotstraat - Dalstraat – Hazewinds-
traat – Moleken – Langhalsbeekstraat – Valk – Hoge Bokstraat – Leon Scheerderslaan - Guido 
Gezellelaan) eerst een visie/masterplan te laten opmaken (in overleg met SVK) vóór de opmaak van 
een rup of het traject van de omzendbrief op te starten en hiervoor in eerste instantie een dossier 
in te dienen voor stadsvernieuwing (conceptsubsidie) bij de Vlaamse overheid (vóór 26 april 2019). 
 
Artikel 2 
tijdens de voorbereiding van het subsidiedossier een overleg te organiseren met SVK en met de 
moskee. 
 
 
 
Stedelijke subsidie voor aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen: toekenning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Durme vzw, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, een subsidie van 2.474,75 EUR toe te kennen 
voor de aankoop van twee percelen binnen het erkende reservaat 'de Fondatie van Boudelo', 
kadastraal bekend afdeling 10, sectie D, perceelnummers 227c en 42b, met een gezamenlijke 
oppervlakte van 9.899 m². 
 
 
 
Melkerij Sinaai: plan van aanpak 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
akkoord te gaan met onderstaand plan van aanpak voor het project Melkerij Sinaai: 

  Een overleg te organiseren (samen met departement Omgeving) met de projectontwikkelaar om 
de doelstellingen die bepaald worden in de omzendbrief duidelijk te maken. 

  Aan de ontwikkelaar te vragen een studiebureau (in overleg met het departement Omgeving en 
de stad) aan te stellen voor de opmaak van het masterplan zoals bepaald in omzendbrief 
RO2017/1. 

 
 
 
Diftar: terugname restafvalzakken van verkooppunten: kennisneming 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van het feit dat alle verkooppunten van restafvalzakken schriftelijk worden 
geïnformeerd over de terugname van deze zakken door het stadsbestuur en onder welke 
modaliteiten, naar aanleiding van de invoering van diftar. 
 
 
 
Samenwerking proefproject asbestverwijdering provincie Oost Vlaanderen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen voor het proefproject 
rond asbestverwijdering. 
 
 
 
Winterterras Pasta En Zo, Stationsstraat 52 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
toelating te verlenen aan Pasta En Zo, Stationsstraat 52, 9100 Sint-Niklaas, om een winterterras te 
plaatsen, conform het belastingreglement in de reeds toegekende zone, tot 15 maart 2019. 
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Urbanisatie 2018154060: uitvoeren van verbeteringswerken: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van de aanleg van de dreef in de Cadzandstraat vast te stellen conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting. 
 
 
 
Urbanisatie 2018154043: uitvoeren van verbeteringswerken: vaststelling 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
het ontwerp van de aanleg van de Omloopdreef vast te stellen conform de bijlagen gehecht aan de 
notulen van deze zitting. 
 
 
14:00 - De voorzitter schorst de zitting 
16:45 - De voorzitter opent de besloten zitting 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018143167: weigering 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
de aanvraag van Woonidee Paul & Zoon bvba, Europark-Oost 17, 9100 Sint-Niklaas, tot het uit-
breiden van het bedrijf en het opslagen van materialen (IIOA), voornoemd adres, sectie C nr. 378 m, 
te weigeren op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 
 
 
Omgevingsaanvraag 2018129997: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
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Artikel 1 
een omgevingsvergunning te verlenen aan Ginkgo bvba, Damstraat 58, 9100 Sint-Niklaas, tot het 
plaatsen van een serre, waterbassin en aanleggen van verharding, Vlasbloemstraat te Nieuwkerken, 
sectie A nrs. 760, 761, 763, 759, op basis van het verslag van de gemeentelijk omgevingsambte-
naar. 
 
 
 
Kermis Puivelde: financiële tussenkomst in het muzikaal programma op zaterdag 11 mei 2019 in de 
feesttent in de Kruisstraat: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
aan Albertsvrienden vzw, p/a Kruisstraat 14, 9111 Belsele, een tussenkomst van 12.000 EUR toe te 
kennen, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, voor de organisatie van Puivelde kermis 
2019. 
 
 
 
Alternatief voor bronzen plaketten als geschenk aan vereremerkte mandatarissen: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel om aan afscheidnemende mandatarissen de keuze te geven 
tussen een bronzen plaket en een print van de tekening die Karl Meersman maakte naar aanleiding 
van 800 jaar Sint-Niklaas. 
 
 
 
Ondertekening charter Gezonde Gemeente 2019-2024: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
deel te nemen aan het project 'Gezonde Gemeente' en hiervoor het charter en de samenwerkings-
overeenkomst met Logo-Waasland vzw te tekenen voor een looptijd van 2019-2024. 
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Actieplan naar aanleiding van de risicoanalyse in de kinderdagverblijven: goedkeuring 
 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
 
Artikel 1 
akkoord te gaan met het voorstel van actieplan naar aanleiding van de risicoanalyse in de 
kinderdagverblijven. 
 
Artikel 2 
de leidinggevenden van de dienst kinderopvang opdracht te geven, om samen met betrokken 
ondersteunende diensten, de acties uit dit actieplan op te starten. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 16:54 uur 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
Johan Verhulst Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur burgemeester 


