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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 2 september 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
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; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur

2 september 2019 13:40 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

1 2019_CBS_03456 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
een tweede kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, 
in het kader van bouwactiviteiten, aanslagjaar 2019, 904 artikelen voor een bedrag van 
108.992,80 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

2 2019_CBS_03457 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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het eerste kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken, afdeling verstrekken informatie, aanslagjaar 2019, 359 artikelen voor een bedrag van 
29.320 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

Boekhouding

3 2019_CBS_03458 Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring 
facturen en definitieve 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 vóór de vorige collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan 
deze collegezitting.
Het betreft:
- definitieve vastleggingen: van 1187 tot en met 1271 van het dienstjaar 2019;
- facturen: van 1397 tot en met 1504 van het dienstjaar 2019;
- definitieve rechten: -.

4 2019_CBS_03459 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: 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.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

21 2019_CBS_03476 Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen 
vergadering kerkraad Sint-Catharinaparochie 2 juli 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 
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2 juli 2019 van de kerkraad van de Sint-Catharinaparochie, als bijlage gehecht aan de notulen 
van deze zitting.

22 2019_CBS_03477 College van burgemeester en schepenen: notulen en 
besluitenlijsten zittingen 22 en 26 augustus 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijsten van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 22 en 26 augustus 2019 goed te keuren.

Leven

24 2019_CBS_03479 Gedenkmoment op begraafplaats Nieuwkerken door 
Zanggroep De Vrolijke Vrienden en Trefpunt OKRA 
Nieuwkerken op donderdag 31 oktober 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
toestemming te verlenen aan de verenigingen 'Zangroep De Vrolijke Vrienden' en 'Trefpunt 
OKRA Nieuwkerken' voor de organisatie van een gedenkmoment op donderdag 31 oktober 2019 
op de begraafplaats van Nieuwkerken. Hiervoor wordt vanaf 15 uur tot 19 uur het diensthuis ter 
beschikking gesteld en kan kosteloos gebruikgemaakt worden van de elektriciteitsaansluiting.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

25 2019_CBS_03480 Werken: aanleg wegenis voor baseball- en BMX-terrein 
site Puyenbeke: afvoeren slechte grond: 
betaalbaarstelling factuur

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de ingediende factuur voor het afvoeren van slechte grond en het leveren van zand voor de 
aanleg van de wegenis op de site Puyenbeke goed te keuren en een bedrag van 25.979,98 EUR, 
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btw inbegrepen, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Bremcon, Kruibeeksesteenweg 
162, 2070 Zwijndrecht.

26 2019_CBS_03481 Werken: rioproject Iepenstraat: uitvoeren sonderingen: 
gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het uitvoeren van sonderingen voor het definitief ontwerp voor het rioproject Iepenstraat te 
gunnen aan de firma De Roeck-Teugels, Kluizenmeersen 10, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een 
bedrag van 6.875 EUR, btw verlegd.

27 2019_CBS_03482 Werken: Mercatormuseum: relining riolering: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van een relining in de bestaande riolering onder het 
Mercatormuseum en de opdracht te gunnen aan de firma Govaerts, Industrieweg 2a, 2320 
Hoogstraten, voor een bedrag van 4.930 EUR, btw verlegd.

28 2019_CBS_03483 Werken: rioproject aansluiting Zonneken: uitvoeren 
grondmechanische proeven: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de vastlegging van de kredieten voor het uitvoeren van grondmechanische 
proeven in het kader van het rioproject aansluiting Zonneken en dit te gunnen ten gunste van 
Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor een geraamd bedrag van 11.665,90 EUR, excl. 
btw.

29 2019_CBS_03484 Werken: stadsschouwburg: vernieuwen buitendeur 
dienstingang: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:
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Artikel 1
akkoord te gaan met de vervanging van de buitendeur aan de dienstingang van de 
stadsschouwburg en deze opdracht te gunnen aan de firma Heirman, Hertjen 111, 9100 Sint-
Niklaas, voor een bedrag van 4.132,90 EUR, btw verlegd.

30 2019_CBS_03485 Werken: De Klavers: uitbreiding school en buitenschoolse 
opvang op de site De Klavers: goedkeuring verrekening

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan verrekening 6: drainerende buizen (VH) voor de opdracht 'De 
Klavers: uitbreiding school en buitenschoolse opvang' voor het totaalbedrag in meer van 
3.651,60 EUR, btw verlegd, ten gunste van THV VHK - De Tender, Kuilstraat 2, 9111 Belsele.
 

31 2019_CBS_03486 Werken: De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen 
schoolgebouw tot 2 multifunctionele lokalen, 2 
duplexappartementen en opslag- en atelierruimte: 
goedkeuring vorderingsstaat

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 4 van de firma Mevaco, Durmelaan 6, 9880 Aalter, 
voor de opdracht 'De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen schoolgebouw tot 2 
multifunctionele lokalen, 2 duplexappartementen en opslag- en atelierruimte' voor een bedrag 
van 60.691,05 EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 235.619,43 EUR, 
btw verlegd.

32 2019_CBS_03487 Werken: stadhuis: tijdelijk weghalen werfdoek en 
constructie in functie van de Vredefeesten: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met het tijdelijk demonteren en nadien terugplaatsen van de werfdoek en de 
constructie waaraan dit bevestigd is en deze opdracht te gunnen aan Strabag Belgium nv, 
Gaston Crommenlaan 14 bus 0201, 9050 Gent, voor een bedrag van 2.896 EUR, excl. btw, en dit 
te verrekenen op het actienummer van flankerende maatregelen werken stadswinkel.
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33 2019_CBS_03488 Leveringen: leveren van automatische haagschaar voor de 
dienst beheer openbaar domein: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het bestek van de opdracht voor het leveren van een automatische haagschaar, opgesteld door 
de dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels en de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten. De indicatieve raming bedraagt 24.000 EUR + 5.040 EUR (21 % btw) = 29.040 EUR.

Artikel 2
de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Artikel 3
akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst beheer openbaar domein 
en team overheidsopdrachten.

34 2019_CBS_03489 Leveringen: politiezone: leveren van tactische led 
zaklampen :  wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het bestek van de opdracht voor het leveren van tactische led zaklampen, opgesteld door de 
dienst overheidsopdrachten en administratie goed te keuren.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels en de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten. De indicatieve raming bedraagt 9.504,13 EUR + 1.995,87 EUR (21 % btw) = 11.500 
EUR.

Artikel 2
de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Artikel 3
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akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van de politiezone Sint-Niklaas en het 
team overheidsopdrachten.

35 2019_CBS_03490 Diensten: openbare werken: zandstralen en herspuiten 
van containers: betaalbaarstelling facturen

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende vijf facturen, voor een totaalbedrag van 4.270 EUR + 896,70 EUR (21 % btw) = 
5.166,70 EUR, voor het zandstralen en herspuiten van vijf containers van de dienst openbare 
werken betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Van Zele Marc bvba, Dommekensstraat 17, 
9240 Zele:
- factuurnummer 181976037, van 30 juni 2019, voor een bedrag van 880 EUR + 184,80 EUR (21 
% btw) = 1.064,80 EUR;
- factuurnummer 181976038, van 30 juni 2019, voor een bedrag van 880 EUR + 184,80 EUR (21 
% btw) = 1.064,80 EUR;
- factuurnummer 181976039; van 30 juni 2019, voor een bedrag van 790 EUR + 165,90 EUR (21 
% btw) = 955,90 EUR;
- factuurnummer 181976040, van 30 juni 2019, voor een bedrag van 860 EUR + 180,60 EUR (21 
% btw) = 1.040,60 EUR;
- factuurnummer 192075044, van 31 juli 2019, voor een bedrag van 860 EUR + 180,60 EUR (21 
% btw) = 1.040,60 EUR.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

36 2019_CBS_03491 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar 
aanleiding van de Vredefeesten van maandag 26 augustus 
2019 tot en met woensdag 11 september 2019: 
vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening uit te vaardigen naar aanleiding van de Vredefeesten van 
maandag 26 augustus 2019 tot en met woensdag 11 september 2019:
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN IN KADER VAN ACTIVITEITEN : 
ZONE “PARKLAAN – GROTE MARKT – ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN”
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A.PARKEERVERBOD

van maandag 26 augustus 2019 t.e.m. woensdag 10 september 2019
- op Kokkelbeekparking: op achterste deel van parking, op de dubbele rij haakse 
parkeerplaatsen

van maandag 2 september 2019 t.e.m. dinsdag 10 september 2019
- op Grote Markt: in zone vóór stadhuis

van maandag 2 september 2019 t.e.m. maandag 9 september 2019
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Funesco (tekstkar)

van dinsdag 3 september 2019 tot en met maandag 9 september 2019
- op Grote Markt/Sint-Nicolaasplein: op volledige plein vóór kerk op Sint-Nicolaasplein/Grote 
Markt

van woensdag 4 september 2019 vanaf 10 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 16 uur
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: van Parkstraat tot Hofstraat (fietsrekken);
- op Parklaan: van huisnummer 20 tot Grote Peperstraat (fietsrekken)

van donderdag 5 september 2019 vanaf 15 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- op Grote Markt: op alle mindervalidenplaatsen, kus-en-rijzones en taxistandplaatsen tussen 
Parklaan en Parkstraat
- op Grote Markt: op alle mindervalidenplaatsen, kus-en-rijzones en taxistandplaatsen tussen 
Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parklaan

op vrijdag 6 september 2019 vanaf 15 uur tot 17 uur
- in Plezantstraat: op parkeerstrook vanaf Hofstraat tot bushalte aan ‘Baudelo’
vervolgens TAXISTANDPLAATSEN van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zondag 8 
september 2019 tot 24 uur
- in Plezantstraat: op parkeerstrook vanaf Hofstraat tot bushalte aan ‘Baudelo’

op vrijdag 06 september 2019 vanaf 15 uur tot 17 uur
- in Hofstraat: van zebrapad aan bushalte (ter hoogte van WZC Het Hof aan huisnummer 134) 
tot Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Parklaan: van zebrapad aan bushalte aan park tot restaurant ‘Park en Laan’)
- op Parklaan: van ‘Rijschool VAB’ tot August Nobelsstraat
vervolgens MINDERVALIDENPLAATSEN van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. 
zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- in Hofstraat: van zebrapad aan bushalte (ter hoogte van RVT Het Hof aan huisnummer 134) tot 
Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Parklaan: van zebrapad aan bushalte aan park tot restaurant ‘Park en Laan’
- op Parklaan: van ‘Rijschool VAB’ tot August Nobelsstraat
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op vrijdag 6 september 2019 vanaf 15 uur tot 17 uur
- op Parklaan: van August Nobelsstraat tot Moerlandstraat
vervolgens BEWONERSPARKING van vrijdag6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zondag 8 
september 2019 tot 24 uur
- op Parklaan: van August Nobelsstraat tot Moerlandstraat

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 12 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 12 uur
- op Schouwburgplein: volledig, ook op rijbaan van Hofstraat tot Collegestraat

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 16 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- op Parklaan: van Moerlandstraat tot zebrapad aan bushalte aan park
- op Grote Markt: van Parklaan tot Parkstraat
- in Parkstraat: van Grote Markt tot Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: van Parkstraat tot Hofstraat
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: van Dalstraat tot Onze-Lieve-Vrouwstraat
   in Onze-Lieve-Vrouwstraat: van Onze-Lieve-Vrouwplein tot Grote Markt
- in Sint-Jozefstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parkstraat
- op Grote Markt: van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Parklaan
- in Hofstraat: van Onze-Lieve-Vrouwplein tot toegangsweg naast Schouwburgplein
- in Collegestraat: van Paul Snoekstraat tot Grote Markt

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 16 uur t.e.m. zondag 9 september 2019 tot 24 uur
(= in verband met muziekfestival Krankenhaus en Ballonloop in Romain De Vidtspark)
- in Zeildoekstraat: tussen toegang Romain De Vidtspark en Walburgstraat/Kalkstraat/Lodewijk 
De Meesterstraat/Hospitaalstraat

van zaterdag 7 september 2019 vanaf 10 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 20 uur
(= in verband met klassiek podium “Terrazza” in De Salons (Stationsstraat)
- in Regentiestraat: tussen toegang(spoort) naar tuin van De Salons en Stationsstraat (7-tal 
plaatsen)

op zondag 8 september 2019 vanaf 7 uur tot 16 uur (= in verband met Ballonloop)
- in August Nobelsstraat: op 5-tal haakse parkeerplaatsen (dichtst bij toegangsweg Kokkelbeek- 
(parking)plein rechts van rijbaan tussen Parklaan en toegangsweg        Kokkelbeek(parking)plein 
(nodig voor opstellingszone drank- en eetbevoorrading deelnemers Ballonloop)

op zondag 8 september 2019 vanaf 10 uur tot 16 uur (= in verband met Ballonloop)
- in Kokkelbeekstraat: tussen Grote Markt/ Parklaan en Monseigneur Stillemanstraat

B.         VERBOD VAN DOORRIJ

van maandag 2 september 2019 t.e.m. dinsdag 10 september 2019
- op Grote Markt: in zone vóór stadhuis (kant Onze-Lieve-Vrouwstraat, vanaf rijbaan Grote Markt 
tot verzinkbare paaltjes)
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van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur,
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: van Sint-Jozefstraat tot Grote Markt
- op Grote Markt: van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Hendrik Heymanplein
- op Grote Markt: van Parklaan tot Parkstraat
- in Parkstraat: van Grote Markt tot Sint-Jozefstraat
- op Parklaan: vanaf Moerlandstraat tot Grote Markt én vanaf Grote Markt tot Moerlandstraat

op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 16 uur (= in verband met Ballonloop)
- in Stationsstraat: volledig, tussen Grote Markt/Houtbriel en Stationsplein
- op Stationsplein: tussen Kleine Laan en Vermorgenstraat
- in Mercatorstraat: tussen Stationsplein en Truweelstraat
- in Vermorgenstraat: volledig, tussen Leopold II laan en Regentieplein
- in De Gravestraat: volledig, tussen Vermorgenstraat en Truweelstraat
- in Truweelstraat: tussen De Gravestraat / Van Namenstraat en Mercatorstraat
- op Regentieplein: volledig, tussen Zamanstraat en Prins Albertstraat
- in Prins Albertstraat: volledig, tussen Stationsplein en Regentieplein
- in Regentiestraat: tussen Regentieplein en Stationsstraat
- in Zamanstraat: volledig, tussen Ankerstraat en Regentieplein
- in Ankerstraat: tussen Houtbriel en Zamanstraat
- op Houtbriel: tussen Kalkstraat en Ankerstraat
- in Kalkstraat: tussen Hospitaalstraat / Lodewijk De Meesterstraat en Houtbriel
- in Veldstraat: tussen Sint-Vincentiusstraat en Kalkstraat
- in Kleine Peperstraat: volledig, tussen Kalkstraat en Apostelstraat/Grote 
Peperstraat/Walburgstraat
- in Grote Peperstraat: volledig, tussen Parklaan en Apostelstraat/Kleine 
Peperstraat/Walburgstraat
- in August Nobelsstraat: tussen Parklaan en Moerlandstraat
- op rijbaan Kokkelbeekparking: tussen Knaptandstraat en August Nobelsstraat
- in Knaptandstraat: tussen Kongostraat en rijbaan Kokkelbeekparking
- in Kongostraat: tussen Knaptandstraat en Hoveniersstraat/Pastoor De 
Meerleerstraat/Broederstraat
- in Hoveniersstraat: volledig, tussen Baron Dhanisstraat en Nieuwstraat
- in Monseigneur Stillemanstraat: volledig, tussen Hoveniersstraat / Baron Dhanisstraat en 
Kokkelbeekstraat
- in Kokkelbeekstraat: volledig, tussen Parklaan en Kongostraat / Knaptandstraat

C.         verbod van doorrij uitgezonderd bussen van De Lijn en taxi’s

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur,
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur



College van burgemeester en schepenen 11/28 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
2 september 2019

op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in tunnel onder N70: vanaf Prins Alexanderlaan

D.         verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 12 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 12 uur
- op Schouwburgplein: rijbaan van Hofstraat tot Collegestraat

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur,
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in Hofstraat: vanaf Kleine Laan / Driekoningenstraat / Spoorweglaan richting Grote Markt tot 
Onze-Lieve-Vrouwplein
- in Plezantstraat: vanaf Westerlaan / Spoorweglaan richting Grote Markt tot Onze-Lieve- 
Vrouwplein
- op Parklaan: vanaf rotonde N16/N70 en vanaf Moerlandstraat, richting Grote Markt, tot Grote 
Peperstraat
- op Onze-Lieve-Vrouwplein en in Onze-Lieve-Vrouwstraat: vanaf rotonde richting Grote Markt 
tot Sint-Jozefstraat
- in Sint-Jozefstraat: vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat, richting Parkstraat tot Parkstraat
- in Parkstraat en op Onze-Lieve-Vrouwplein: van Sint-Jozefstraat, richting rondpunt (aan 
Hofstraat/Plezantstraat), tot Hofstraat

E.         verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur,
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur,
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in Collegestraat: vanaf Paul Snoekstraat, richting Grote Markt tot Grote Markt

op zondag 08 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 16 uur (= i.v.m. Ballonloop)
- in Mercatorstraat: vanaf Antwerpsesteenweg, richting Stationsplein, tot Truweelstraat
- in Regentiestraat: vanaf Ankerstraat, richting Regentieplein, tot Regentieplein

F.         TIJDELIJK OPHEFFEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER EN TIJDELIJK INVOEREN VAN DUBBELE 
RIJRICHTING
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 16 uur (= i.v.m. Ballonloop)
- op Zwijgershoek(parking): op toegangsweg (inrit van parking) vanaf Ankerstraat (hierbij wordt 
de reguliere signalisatie tijdelijk afgedekt zodat de parking in- en uit kan gereden worden via 
Ankerstraat tijdens de duur van de Ballonloop)

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN IN KADER VAN ACTIVITEITEN OP SINT-NICOLAASPLEIN 
TIJDENS VREDEFEESTEN 2019 EN VILLA PACE 2019
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A.         PARKEERVERBOD

van maandag 2 september 2019 t.e.m. woensdag 11 september 2019
- op Sint-Nicolaasplein / Grote Markt: op volledige plein vóór de kerk op Sint-
Nicolaasplein/Grote Markt, 

B.         OPHEFFEN VOETGANGERSZONE

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in Apostelstraat: tussen Grote Peperstraat / Kleine Peperstraat en Sacramentsstraat

C.         PARKEERVERBOD UITGEZONDERD VERGUNNINGSHOUDERS “VREDEFEESTEN”

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 16 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur
- in Apostelstraat: vanaf Grote Peperstraat / Kleine Peperstraat tot Sacramentsstraat

D.         VERBOD VAN DOORRIJ uitgezonderd plaatselijk verkeer (MET DOODLOPENDE WEG)

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. zaterdag 7 september 2019 tot 3 uur
van zaterdag 7 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 3 uur
op zondag 8 september 2019 vanaf 10.30 uur tot 22 uur
- in Apostelstraat: vanaf Grote Peperstraat tot Sacramentsstraat

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN IN KADER VAN ACTIVITEITEN (NOSTALGISCHE KERMIS 
PARADISO) OP STATIONSPLEIN TIJDENS VREDEFEESTEN 2019 EN VILLA PACE 2019

A.         PARKEERVERBOD

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 6 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- aan Stationsplein: volledig
- in Prins Albertstraat: langs beide zijden van rijbaan over een afstand van 20 meter vanaf 
Stationsplein, richting Regentieplein (nodig opdat voertuigen juist vóór Stationsplein de 
terugdraaibeweging kunnen maken)

B.         PARKEERVERBOD

op vrijdag 6 september 2019 vanaf 13 uur tot 15 uur
- in Noordlaan: op kus- en rijzone tussen toegang stationsgebouw en (bus)tunnel onder 
spoorperrons
vervolgens TAXISTANDPLAATSEN van vrijdag 6 september 2019 vanaf 15 uur t.e.m. zondag 8 
september 2019 tot 24 uur
- in Noordlaan: op kus- en rijzone (rechts van rijbaan) tussen toegang stationsgebouw en 
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(bus)tunnel onder spoorperrons

C.         VERBOD VAN DOORRIJ

op vrijdag 6 september 2019 van 16 uur tot 22 uur,
op zaterdag 7 september 2019 van 13 uur tot 24 uur,
op zondag 8 september 2019 vanaf 13 uur tot 21 uur
- aan Stationsplein: volledig, uitgezonderd vanaf Mercatorstraat richting Leopold II laan tot 
Vermorgenstraat

D.         VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER MET DOODLOPENDE 
WEG

op vrijdag 6 september 2019 van 16 uur tot 22 uur,
op zaterdag 7 september 2019 van 13 uur tot 24 uur,
op zondag 8 september 2019 vanaf 13 uur tot 21 uur
- in Kleine Laan: vanaf Broodstraat, richting Stationsplein, tot toegangsweg naar parking 
‘Stationsstraat’
- in Stationsstraat: vanaf Regentiestraat / Casinostraat, richting Stationsplein, tot Stationsplein
- in Prins Albertstraat: vanaf Regentieplein, richting Stationsplein, tot Stationsplein

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN IN KADER VAN ACTIVITEITEN IN DE CASTRODREEF, OP 
HENDRIK HEYMANPLEIN, IN HOVENIERSSTRAAT EN IN NIEUWSTRAAT TIJDENS VREDEFEESTEN 
2019, VILLA PACE 2019 EN BRADERIJ NIEUWSTRAAT

A.       PARKEERVERBOD

van dinsdag 27 augustus 2019 (ip.v. van maandag 19 augustus 2019) vanaf 6 uur t.e.m. 
woensdag 11 september 2019 tot 16 uur
- aan De Castrodreef: op toegangsweg naast De Castrohof (enkel aan linkse zijde van 
kasseibaan)

van maandag 2 september 2019 vanaf 6 uur t.e.m. woensdag 11 september 2019 tot 16 uur
- aan De Castrodreef: op de volledige parking naast De Castrohof

van dinsdag 3 september 2019 vanaf 10 uur tot en met dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
- aan Hendrik Heymanplein: op parking, op parkeerstrook tussen glasbol en toegang parking

van woensdag 4 september 2019 vanaf 10 uur tot en met maandag 9 september 2019 tot 16 
uur
- aan Hendrik Heymanplein: op parking, op haakse parkeerstrook palende aan scheiding met 
wereldmarkt

van woensdag 4 september 2019 vanaf 6 uur tot en met dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
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- aan Hendrik Heymanplein: op parkeerstrook tussen De Castrodreef en Hoveniersstraat

van donderdag 5 september 2019 vanaf 6 uur t.e.m. dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
- aan Hendrik Heymanplein: volledige parkeerplein (uitgezonderd de haakse parkeerplaatsen 
langs kant van winkelgaanderij)
- aan Hendrik Heymanplein: op rijbaan op parkeerplein langsheen (overdekte) winkelgaanderij

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 6 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 23 uur
- in Nieuwstraat: tussen Kroonmolenstraat en De Castrodreef
- in De Castrodreef: tussen Nieuwstraat en Hendrik Heymanplein

op vrijdag 6 september 2019 vanaf 15 uur tot 17 uur
- op Hendrik Heymanplein: op parkeerplaatsen rechts van rijbaan op doorsteek naar 
Monseigneur Stillemanstraat vanaf inrij parkeerplein tot Monseigneur Stillemanstraat
vervolgens MINDERVALIDENPLAATSEN van vrijdag 6 september 2019 vanaf 17 uur t.e.m. 
zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- op Hendrik Heymanplein: op parkeerplaatsen rechts van rijbaan op doorsteek naar 
Monseigneur Stillemanstraat vanaf inrij parkeerplein tot Monseigneur Stillemanstraat

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 16 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- aan Hendrik Heymanplein: op toegangsweg (naast vroeger gebouw Wase Landmaatschappij) 
vanuit Monseigneur Stilemanstraat richting parkeerplein

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 8.30 uur t.e.m. dinsdag 10 september 2019 tot 12 uur
- in Baron Dhanisstraat: over afstand van 20 meter vóór kruispunt met Hoveniersstraat

van zaterdag 7 september 2019 vanaf 08.30 uur tot en met zondag 8 september 2019 tot 23 
uur
- in Nieuwstraat: tussen Baron Dhanisstraat en Hoveniersstraat

B.         VERBOD VAN DOORRIJ

van maandag 2 september 2019 vanaf 8.30 uur t.e.m. woensdag 11 september 2019 tot 16 uur
- aan De Castrodreef: in toegangsweg naast De Castrohof

van donderdag 5 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. vrijdag 6 september 2019 tot 8.30 uur
- aan Hendrik Heymanplein: op rijbaan tussen doorsteek naar Monseigneur Stillemanstraat en 
De Castrodreef

van donderdag 5 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 23 uur
- in De Castrodreef: tussen Nieuwstraat en Hendrik Heymanplein

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 8.30 uur t.e.m. maandag 09 september 2019 tot 23 uur
- aan Hendrik Heymanplein: tussen Grote Markt en Hoveniersstraat
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van vrijdag 6 september 2019 vanaf 16 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- in Monseigneur Stillemanstraat: in toegangsweg vanaf Monseigneur Stillemanstraat (tot 
doorsteek naar (tussen huisnr. 45 en huisnr. 47) Hendrik Heymanplein
- aan Hendrik Heymanplein: op rijbaan op parkeerplein (langsheen winkelgaanderij) vanaf 
doorsteek aan warenhuis tot afrit parking

van zaterdag 7 september 2019 vanaf 8.30 uur t.e.m. zondag 8 september 2019 tot 24 uur
- in Nieuwstraat: tussen Grote Markt en Kroonmolenstraat +  tussen Baron Dhanisstraat en 
Hoveniersstraat

op dinsdag 10 september 2019 vanaf 8.30 uur tot 16 uur
- aan Hendrik Heymanplein: op rijbaan tussen doorsteek naar Monseigneur Stillemanstraat en 
De Castrodreef

C.         VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER MET DOODLOPENDE 
WEG

van donderdag 5 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. vrijdag 6 september 2019 tot 8.30 uur
- op Hendrik Heymanplein: vanaf Hoveniersstraat, richting Grote Markt, tot De Castrodreef
- in Nieuwstraat: vanaf Kroonmolenstraat, tot De Castrodreef

van vrijdag 6 september 2019 vanaf 8.30 uur t.e.m. maandag 9 september 2019 tot 23 uur
- op Hendrik Heymanplein: in doorsteek, vanaf Monseigneur Stillemanstraat, richting 
bibliotheek, tot toegang parking

van maandag 9 september 2019 vanaf 23 uur t.e.m. dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
- op Hendrik Heymanplein: vanaf Hoveniersstraat, richting Grote Markt, tot De Castrodreef

D.         VERBOD VAN DOORRIJ UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER

van donderdag 5 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
- in Hoveniersstraat: vanaf Monseigneur Stillemanstraat / Baron Dhanisstraat, richting 
Nieuwstraat, tot Hendrik Heymanplein; 
p.s.: hierbij wordt F19 (éénrichtingsverkeer, verplichte rijrichting) afgedekt in Hoveniersstraat 
(richting Nieuwstraat) aan Monseigneur Stillemanstraat

E.         OPHEFFEN VERBOD VAN DOORRIJ EN invoeren ééNRICHTINGSVERKEER

van donderdag 5 september 2019 vanaf 12.30 uur t.e.m. dinsdag 10 september 2019 tot 16 uur
- in Kroonmolenstraat: tussen Hemelaerstraat en Nieuwstraat (m.a.w. verbod van doorrij in 
beide richtingen in Kroonmolenstraat tussen Nieuwstraat en Hemelaerstraat wordt opgeheven 
en vervangen door  éénrichtingsverkeer met verplichte rijrichting (F19) vanaf Nieuwstraat 
richting Hemelaerstraat)
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 (m.a.w. afdekken bord “verbod van doorrij” (C3) en vervangen door bord “verbod van doorrij” 
(C1) in Kroonmolenstraat ter hoogte van Hemelaerstraat (richting Nieuwstraat)
+ afdekken bord “verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer ” (C3 u.p.v.) in 
Kroonmolenstraat ter hoogte van Nieuwstraat, richting Dalstraat
+ afdekken bord “verbod van doorrij” (C3) in Kroonmolenstraat 20 meter vóór kruispunt met 
Hemelaerstraat, richting Hemelaerstraat
+ verwijderen oranje paaltjes in Kroonmolenstraat aan Hemelaerstraat).

Artikel 2
dat overtredingen van 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.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Bibliotheek

42 2019_CBS_03497 Verslag beheerscommissie bibliotheek van 2 mei 2019: 
kennisneming 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het goedgekeurd verslag van de vergadering van de beheerscommissie van 
de stedelijke openbare bibliotheek van 2 mei 2019.

43 2019_CBS_03498 Serveren en verkopen van fairtradeproducten door Oxfam 
Wereldwinkels tijdens #Gekaft in de stedelijke openbare 
bibliotheek op woensdag 4 september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met het gratis aanbieden van een drankje aan deelnemers van #Gekaft en de 
mogelijkheid om faitradeproducten te verkopen door Oxfam Wereldwinkel aan andere 
bibliotheekbezoekers op woensdag 4 september 2019 van 13.30 uur tot 16 uur.

Evenementen

44 2019_CBS_03499 KLJ Nieuwkerken-Waas: Crazy Dating Party: 2 november 
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2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Crazy Dating Party door KLJ Nieuwkerken, 
Heihoekstraat 204b, 9100 Sint-Niklaas op zaterdag 2 november 2019 in De Schakel en hiervoor 
toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A)LAeq,60min;
- een parkeerverbod in Heihoekstraat ter hoogte van het kruispunt aan de Ster tot nr 170 aan de 
kant van De Schakel van zaterdag 2 november 20 uur tot zondag 3 november 5 uur en op de 
Grote Baan N70 van nr 20 tot 44 van zaterdag 2 november 15 uur tot zondag 3 november 7 uur;
- een verbod van doorrij in Pastoor Copstraat van zaterdag 2 november 2019 om 20 uur tot 3 
november 2019 om 5 uur;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
- het inzetten van feestbussen.

45 2019_CBS_03500 Grote Markt: Stad Sint-Niklaas: Langste Veggietafel: 12 
september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van de Langste Veggietafel door Stad Sint-Niklaas, Grote 
Markt 1 op donderdag 12 september 2019 van 17.30 uur tot 20 uur op de Grote Markt, 9100 
Sint-Niklaas en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
- het opstijgen van een ballon bij goed weer,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

46 2019_CBS_03501 Stadsbestuur Sint-Niklaas: buurtfeest Beenaertwijk: 14 
september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van buurtfeest Beenaertwijk door het stadsbestuur Sint-
Niklaas op zaterdag 14 september 2019 op plein Beenaertwijk, 9100 Sint-Niklaas en hiervoor 
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toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een parkeerverbod in de Beenaertwijk achter het grote appartementsgebouw van SNMH op 14 
september 2019;
- het gebruik van openbaar domein;
- het inrichten van een eetgelegenheid,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

47 2019_CBS_03502 Buurtcomité Terekense Halloweentocht: Tereken 
Halloweentocht: 26 oktober 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van Terekense Halloweentocht door het Buurtcomité 
Terekense Halloweentocht, p/a Kalkstraat 4 B202, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 26 oktober 
2019 op het terrein White Boys en hiervoor een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te 
kennen.

48 2019_CBS_03503 Buurtcomité Leebrug: Knosselfeest: 1 september 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan Buurtcomité Leebrug, p/a 
Leebrugstraat 22b, 9112 Sinaai, op zondag 1 september 2019 in de Leebrugstraat 67, 9112 
Sinaai, voor de organisatie van het Knosselfeest.

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

49 2019_CBS_03504 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas: betaalbaarstelling financiële inbreng 2019 
voor de Erfgoedcel Waasland

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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de financiële bijdrage 2019 in de werkingskosten van de Erfgoedcel Waasland ten bedrage 
van 17.081,68 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

50 2019_CBS_03505 Jubileumviering erkenning belforten als Werelderfgoed: 
bespeling beiaard op 21 september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan dat de heer Kenneth Theunissen, stadsbeiaardier, de beiaard bespeelt op 
zaterdag 21 september 2019, Internationale Dag van de Vrede en tevens jubileumviering voor 
het feit dat Belgische belforten 20 jaar geleden door Unesco erkend zijn als Werelderfgoed. 

Artikel 2
akkoord te gaan dat de speling aanvangt om 20.30 uur, rekening houdend met andere 
activiteiten die op die dag gepland zijn.

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

51 2019_CBS_03506 Aanbieden receptie na startvergadering Internationale 
Vrouwendag: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
aan de deelnemers van de vergadering over Internationale Vrouwendag 2020 een receptie aan 
te bieden in de vredeszaal van het stadhuis.

DISCUSSIEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

54 2019_CBS_03509 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: financieringsvereniging Zefier: 
borgstelling thesauriebewijzen: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
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Artikel 1
zich als vennoot van Zefier onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van 
(hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):

(a)    alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is 
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de stad Sint-Niklaas (inclusief, doch zonder afbreuk 
te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek 
van de stad Sint-Niklaas en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op 
verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van 
herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) 
bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals 
alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, 
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die 
optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden 
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

(b)    in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het 
opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, 
kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, 
juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het 
Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de 
uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking 
tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de stad Sint-Niklaas (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na 
het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat:

(a)    de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen dertig werkdagen na hiertoe 
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in 
verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b)    er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of
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(c)    (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is 
die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de 
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan 
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van 
betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of 
enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er 
sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal 
ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of 
door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene 
titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen 
zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen 
en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische 
Participatie of waardeschommeling;

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden;

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf 
en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op 
enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 
inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de stad Sint-Niklaas vennoot is van de 
Vennootschap;

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking 
met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe 
fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de 
hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen 
van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets 
te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen 
vrijgeven;
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De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de stad Sint-
Niklaas kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 
Schadeloosstellingsverbintenis;

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk 
en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en 
voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije 
toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een 
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 
(proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek;

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen 
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, 
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig 
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de 
Borgstelling.

ONDERSTEUNING

HR

56 2019_CBS_03511 HR jaarthema 2019 'actief en gezond': HIIT@work : 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
in het najaar een traject van 20 sessies HIIT@work aan te bieden aan het personeel tegen een 
totale kostprijs van 1.850 EUR.  

Artikel 2
aan de geregistreerde deelnemers van HIIT@work dienstvrijstelling toe te kennen voor 
de trainingssessies. 

Artikel 3
voorrang van inschrijving te geven aan personeelsleden die zich geroepen voelen om na deze 
reeks zelf als trainer op te treden.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

57 2019_CBS_03512 Gemeenteraad: verslag overleg fractievoorzitters 19 
augustus 2019: kennisneming 

mailto:HIIT@work
mailto:HIIT@work
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van het overleg met de fractievoorzitters op 19 augustus 2019.

Toerisme

58 2019_CBS_03513 Aanpassing voorwaarden reservatie groepsbezoeken: 
goedkeuring 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de invoering van een clausule inzake wijziging van reservaties voor 
groepsbezoeken en de aanpassing van de clausules inzake annulering ervan.

59 2019_CBS_03514 City Foot Golf: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met het aanbieden van het toeristisch product City Foot Golf in Sint-
Niklaas door de firma City Golf Tours, p/a Jozef de Bomstraat 74, 2018 Antwerpen. De 
overeenkomst van 19 april 2013 tussen het stadsbestuur Sint-Niklaas en City Golf Tours wordt 
in deze zin aangepast.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

60 2019_CBS_03515 Werken: uitbreiding camerabewaking voorgevel stadhuis: 
advies

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
positief advies te geven voor het plaatsen van bijkomende camera's gericht op de voorgevel van 
het stadhuis.

61 2019_CBS_03516 Leveringen:  dienst openbare werken: afsluiten 
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raamcontract voor leveren gestabiliseerd zand en mager 
beton: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 augustus 2019 voor 
het leveren van gestabiliseerd zand en mager beton (2 percelen), opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
de opdracht 'Leveren gestabiliseerd zand en mager beton (2 percelen)' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder, rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding, zijnde Beernaert's Recycling bvba, Anthonis De Jonghestraat 39, 9100 
Sint-Niklaas, tegen de opgegeven eenheidsprijzen in de offerte. Er wordt geen extra korting 
toegestaan op de catalogusprijzen voor producten buiten de meetstaat. Standaard worden de 
producten afgehaald. Indien toch levering noodzakelijk is, bedraagt de kostprijs 60 EUR, excl. 
btw, per vracht (max 18 m³).

Het totale gunningsbedrag voor de volledige duurtijd van het contract, op basis van de 
vermoedelijke hoeveelheden in het bestek, bedraagt 136.458,40 EUR + 28.656,26 EUR (21 % 
btw) = 165.114,66 EUR.

Artikel 3
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2019-173/OVA/stabilise en mager beton/DW-CQ van 6 juni 2019.
De leveringen gebeuren op afroep volgens noodwendigheid. De ingangsdatum van het contract 
wordt vastgesteld op 16 september 2019. De duurtijd bedraagt 4 jaar.

 

62 2019_CBS_03517 Diensten: economie: aanstellen trajectbegeleider 
exploitatie de Salons: wijziging raming en gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijziging van de indicatieve raming (van 30.250 EUR, inclusief btw, 
naar 50.000 EUR, inclusief btw) en voorwaarden van deze opdracht.

Artikel 2
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 7 augustus 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.
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Artikel 3
het aanstellen van een trajectbegeleider voor het opstellen van een toekomstvisie voor de 
Salons te gunnen aan de firma met de enige offerte (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Value Partners nv, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, BE 
0634.737.415, tegen het nagerekende offertebedrag van 40.000 EUR + 8.400 EUR (21 % btw) = 
48.400 EUR.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

64 2019_CBS_03519 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
vertegenwoordiging in het adviescomité 'wijk-werken': 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
schepen voor economie, Ine Somers, de adviseur lokale economie en tewerkstelling, Eric van 
Remortel, en de teamcoördinator activering, Christine Soyez, af te vaardigen in het 
adviescomité 'wijk-werken' van Interwaas.

Vergunnen en toezicht

65 2019_CBS_03520 Afwijking einduur geluidsnorm muziekactiviteiten: 
afwegingskader: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met het verlaten van het algemeen principe dat afwijkingen op geluidsnormen 
tijdens muziekactiviteiten moeten worden beperkt tot een maximum van 3 uur.

Artikel 2
akkoord te gaan met het afwegingskader bij de overweging om uitzonderlijk ook na 3 uur, met 
een maximum tot 4 uur, een afwijking op de geluidsnormen tijdens muziekactiviteiten toe te 
staan:

 aard van de infrastructuur waar het evenement plaats vindt (in een zaal, uitgezonderd 
openluchtfuif Nieuwkerken)

 akoestisch isolatierendement van de zaal
 ligging (nabijheid van woningen of hindergevoelige plaatsen)
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 draagvlak in de buurt
 klachtenhistoriek

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

70 2019_CBS_03525 Scouts Sint-Franciscus: barbecue scouts Sinaai: 21 
september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van bbq scouts Sinaai door Scouts Sint-Franciscus, p/a Hugo 
Verrieststraat 86, 9100 Sint-Niklaas, op zaterdag 21 september 2019 van 17 uur tot 4 uur in het 
Paterbos, Wijnveld 251c, 9112 Sinaai, en hiervoor toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
- een vuurkorf,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

71 2019_CBS_03526 Gebruik confettimachine en geluidsnorm Villa Pace: 6 tot 
8 september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
toelating te verlenen aan Villa Pace vzw voor de organisatie van diverse muziekactiviteiten in 
het kader van Villa Pace van 6 tot 8 september 2019 op diverse locaties in de stadskern met een 
maximaal geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min, en 100 dB(A)LAeq,60min, voor zover wordt 
voldaan aan het advies van de dienst milieu.

Artikel 2
geen toelating te verlenen voor het afschieten van papieren confetti door 2 confetti shooters op 
het Sint-Nicolaasplein op vrijdag 6 september 2019 tijdens 'Goe Vur in den Otto'.

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

72 2019_CBS_03527 Campagne dementievriendelijk Sint-Niklaas in beeld: 
goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met deze acties in het het kader van 'Dementievriendelijk Sint-Niklaas in 
beeld'.

Kinderopvang

73 2019_CBS_03528 Adviesvraag tot herlocatie kinderopvanginitiatief 't 
Zonnetje, Knaptandstraat: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van een mogelijke officiële aanvraag tot herlocatie van kinderopvanginitiatief 
't Zonnetje van de Knaptandstraat naar de Driegaaienstraat 160.

Artikel 2
goedkeuring te geven om met de organisator in gesprek te gaan om te zoeken naar mogelijke 
oplossingen om de bestemming in de Driegaaienstraat in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe functie of, indien dit uiteindelijk niet mogelijk zou blijken te zijn, andere locaties te 
onderzoeken.

Stedelijk basisonderwijs

74 2019_CBS_03529 Uitbreiding uren kinderverzorging stedelijk 
basisonderwijs vanaf september 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te geven om de uren kinderverzorging in de stedelijke basisscholen van september 
2019 tot en met december 2019 uit te breiden en deze uitbreiding te financieren met de extra 
werkmiddelen die ontvangen werden op 15 maart 2019.

Artikel 2
het restbedrag van de 15 maart 2019 ontvangen extra werkingsmiddelen kleuters, toe te 
voegen aan uitgavezijde op artikelnummer 2019140240 raming 2019141791 voor de stedelijke 
basisschool De Droomballon Nieuwkerken en op artikelnummer 2019140363, ramingnummer 
2019140320 voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele.

Welzijn staf



College van burgemeester en schepenen 28/28 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
2 september 2019

75 2019_CBS_03530 Soligion: aanvraag tot deelname aan actieonderzoek rond 
solidariteit en religie

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de intentieverklaring te ondertekenen waarbij de stad zich bereid verklaart mee te werken aan 
het project 'Solidariteit en Religie'.

76 2019_CBS_03531 Sluiten samenwerkingsovereenkomst rond het 
tandzorgproject Tand-em met het Verbond der Vlaamse 
Tandartsen, Henry Schein Belux en Zorgpunt Waasland: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst rond het tandzorgproject Tand-em tussen de stad Sint-Niklaas, 
het Verbond der Vlaamse Tandartsen, Henry Schein Belux en Zorgpunt Waasland goed te 
keuren.

3 september 2019 16:52 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


