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Gemeenteraadszitting van 7 april 2020 om 19.30 uur 
 

Samenstelling gemeenteraad:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 

Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 

Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, 
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 

Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 

Vaerenbergh, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve, raadsleden; 
Jan Noppe, algemeen directeur.   

 
 

Op 17 maart 2020 werd de politieverordening houdende afgelasting gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn ondertekend. Gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus in Europa 

en België alsook op, onder andere, de maatregelen genomen vanuit het federale en Vlaamse 

niveau ter bestrijding van het virus, werd de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

van 31 maart 2020 afgelast. 

In een mail van 27 maart 2020 werd door de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor 

maatschappelijk welzijn aan alle raadsleden een alternatieve vergaderwijze voorgesteld. In dit 

voorstel vinden de raden plaats achter gesloten deuren, maar in aanwezigheid van de 

fractievoorzitters, de burgemeester, de algemeen directeur en de voorzitter van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering kan door de niet aanwezige 

raadsleden live gevolgd worden via audio-streaming. Aan de niet aanwezige raadsleden zal de 

mogelijkheid geboden worden hun stem uit te brengen via e-mail. Deze wijze van vergaderen is 

volledig conform de richtlijnen van de hogere overheid. In de mail werd aan alle raadsleden 

gevraagd hun akkoord per kerende mail kenbaar te maken.  Voorgesteld werd de raden te laten 

plaatsvinden op dinsdag 7 april 2020 om 19.30 u. Bij het verzenden van de agenda van de raden zal 

er een aanduiding van A-punten (beleidspunten) en B-punten voorgesteld worden. Voor de B-

punten wordt voorgesteld dat deze met algemene stemmen worden goedgekeurd. Elk raadslid kan 

voorstellen om van een B-punt een A-punt te maken. De stemming voor alle agendapunten zal via 

e-mail gebeuren de avond van de zittingen zelf, voor middernacht. Er zal geen vragenkwartier zijn, 

maar deze vragen kunnen uiteraard schriftelijk gesteld worden. De antwoorden op deze vragen 

zullen naar alle raadsleden verstuurd worden. 33 raadsleden gaven via e-mail hun akkoord voor de 

voorgestelde werkwijze. Van de raadsleden Benali en De Munck werd geen e-mail ontvangen. 
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Op 2 april verstuurde de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn een 

mail naar alle raadsleden met als bijlage het draaiboek met betrekking tot het verloop van de 

raden die zullen plaatsvinden op 7 april 2020.  

Bij de start van de gemeenteraad op 7 april 2020 verstuurde de voorzitter om 19.30 u. een mail naar 

alle raadsleden waarbij de vergadering werd geopend en waarin het stembiljet voor de betreffende 

vergadering, met opsplitsing A- en B-punten, vervat zat. De niet aanwezige raadsleden volgden de 

raad via audio-streaming. 

 

Waren fysiek aanwezig in de raadzaal: 

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 

Fractieleiders: Karolien Weekers (CD&V), Jens De Wael (N-VA), André Buyl (Vlaams Belang), Anne 

Vermeulen (Groen), Kitty Schelfhout (Open Vld), Annick Van De Vyver (Beveren 2020) en Issam 

Benali (sp.a); 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Waren niet fysiek aanwezig en volgden via live-streaming (wel stemgerechtigd): 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, Inge 

Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann Cools, Lien Van 

Dooren, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Stijn De Munck, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 

Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline 

Rovillard en Jan Creve, raadsleden. 

 

           
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

 
Openbare zitting 

01. Verslag gemeenteraadszitting 03 maart 2020 – goedkeuring.  

02. Einde periode verhindering ouderschapsverlof van raadslid Laura Staut – kennisneming.  

03. Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende maatregelen ter afremming  

       van het coronavirus – goedkeuring.  

04. Jaarrapport klachten en meldingen 2019 – kennisneming.  

05. Reglement bruikleen en peterschap van een grafmonument – goedkeuring.  

06. Wegenisdossier voor aanleggen fietsbrug over E34 – goedkeuring.  
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07. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken  

      door Aquafin nv te Haasdonk – goedkeuring.  

08. Lastvoorwaarden en gunningswijze uitbreiding en verbouwing van het ontmoetings- 

       centrum Ermenrike te Kieldrecht – goedkeuring.  

09. Aankoop en installatie van ANPR-camera's voor Kallo-dorp met trajectcontrole – goedkeuring.  

10. Kosteloze grondafstand Zavelgelaagstraat Kallo – goedkeuring.  

11. Kosteloze grondafstand Dijkstraat Melsele – goedkeuring.  

12. Kosteloze grondafstand Brielstraat Melsele – goedkeuring.  

13. Verkoop 3 bouwgronden Eedverbondlaan Melsele – goedkeuring.  

14. Verkoop grond elektriciteitscabine Oud Arenberg Kieldrecht – goedkeuring.  

15. Verkoop KMO-grond Doornpark – goedkeuring.  

16. Verkoop KMO-grond Doornpark – goedkeuring.  

17. Pachtverbreking realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat – goedkeuring.  

18. Pachtverbreking realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat – goedkeuring.  

19. 2020_GR_00051 Pachtverbreking realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat -  

       goedkeuring 2/2.  

20. Aankoop grond realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat – goedkeuring.  

21. Aankoop grond Zakdam Melsele – goedkeuring.  

22. Evaluatiereglement binnen Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren- 

       Kruibeke – goedkeuring.  

23. Nieuw structuuronderdeel en onderwijsbevoegdheid binnen Kunstacademie Beveren -  

       goedkeuring.  

24. Evaluatiereglement binnen Kunstacademie – goedkeuring.  

25. Wijziging rechtspositieregeling – goedkeuring.  

26. Wijziging personeelsbehoeftenplan – goedkeuring.  

27. Wijziging arbeidsreglement: aanpassen bijlage VII deontologische code voor ambtenaren -  

       goedkeuring.  

28. Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot oplijsting en communicatie van de lokale  

        handelaars en ondernemers die aan huis leveren – advies.  

29. Ten verzoeke van Open Vld: tegemoetkoming marktkramers – advies. 
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                Openbare zitting: 

  

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering van 7 april 2020. Ze stuurt een mail aan alle thuiszittende leden 

dat de vergadering is geopend. Het is een speciale raad. Ze deelt allereerst mee dat Laura Staut 

terug is uit zwangerschapsverlof.  

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de 

gemeenteraadszitting van 03 maart 2020. 

Vervolgens zegt de voorzitter dat er een akkoord is  aangaande de organisatie van de 

raadsvergadering op deze manier van 33 van de 35 raadsleden. Er is een verdeling van A-punten en 

B-punten gemaakt. Agendapunt 21 is op verzoek van Beveren 2020 een A-punt geworden in plaats 

van een B-punt.  

 

Er wordt niet, zoals gebruikelijk, gestart met het vragenkwartier. Er zijn een aantal vragen 

binnengekomen. De antwoorden zullen naar iedereen gemaild worden in de loop van de week. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij een aantal antwoorden bij zich heeft. Het versturen kan vrij 

snel gebeuren. 

02. In raadszitting van 17 december 2019 nam de gemeenteraad conform artikel 14 van het decreet 

over het lokaal bestuur akte van de verhindering van mevrouw Laura Staut wegens 

ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, vanaf 16 december 2019 en ten vroegste 

aflopend op het einde van de negende week na de geboorte. 

Gedurende de duur van haar verhindering werd mevrouw Staut als raadslid vervangen door 

mevrouw Leentje Van Laere. 

De verhindering van mevrouw Staut eindigt op 29 maart 2020. Vanaf 30 maart 2020 neemt zij haar 

mandaat als gemeenteraadslid weer op. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het einde van de periode van verhindering van 

mevrouw Laura Staut wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind vanaf 30 maart 
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2020 

Bijgevolg eindigt het mandaat van mevrouw Leentje Van Laere als opvolger van rechtswege op 30 

maart 2020. 

 

03. Het COVID-19 virus verspreidde zich de afgelopen weken binnen Europa en dus ook in België. 

De voorzitter geeft aan dat in de loop van de week aan de stukken een verordening is toegevoegd 

van de laatste maand.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het gaat om een verlenging. De vroegere verordening liep 

tot 3 april en moest verlengd worden. 

 

Gelet op de inhoudelijke criteria die belangrijk zijn voor de transmissie van infectieziekten, met 

name het aantal aanwezigen, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de 

beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking, werden al heel wat maatregelen 

genomen vanuit het federale en Vlaamse niveau en door andere bevoegde instanties, zoals de 

gouverneur en sportfederaties. 

Gezien de evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus drongen andere preventieve en 

doortastende maatregelen zich op om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) af te 

remmen. 

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan 

voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te 

voorkomen. 

De burgemeester kan op basis van artikel 134 N. Gem. W., op eigen gezag, politieverordeningen 

uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 

bewoners. De huidige verspreiding van het Coronavirus en bijhorende crisis maken 

ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die snelle en adequate maatregelen in toepassing van 

deze bevoegdheid vereisten. 

1. Politieverordening 12 maart 2020 

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 12 maart 2020 reeds bij politieverordening 

enkele bijkomende preventieve maatregelen in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe 

Gemeentewet. De verspreiding van het huidige Coronavirus en bijhorende crisis maken 

ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende maatregelen en huidige 

politieverordening verantwoordt. 
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Bij politieverordening van 12 maart 2020 werd besloten tot volgende maatregelen: 

- alle publiek toegankelijke evenementen op het grondgebied van de gemeente Beveren 

werden verboden en dit voor zowel indoor als outdoor activiteiten. 

- privé-evenementen mochten plaatsvinden op eigen verantwoordelijkheid voor zover de 

nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen en mits de nodige aandacht voor 

de kwetsbare doelgroepen. Privé-evenementen in gemeentelijke infrastructuur 

daarentegen worden verboden. Erfgoedhuis Hof Ter Welle en bezoekerscentrum Fort 

Liefkenshoek worden gesloten. 

- het aantal aanwezigen bij gemeentelijke ontvangsten in het kader van huwelijken op 

kasteel Cortewalle werd beperkt tot maximaal 50 personen, waarbij aan de aanwezigen 

werd gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te respecteren. 

- gemeentelijke ontvangsten in het kader van jubilea werden uitgesteld tot nader bericht.  

- de reguliere, kleine indoor sportactiviteiten-, trainingen en wedstrijden mochten   

plaatsvinden, doch zonder publiek, voor zover hieromtrent geen strengere richtlijnen 

werden gegeven vanuit de betreffende sportfederatie. De grotere outdoor sportactiviteiten, 

waaronder de bekerfinale korfbal, werden verboden.  

- dat het gemeentelijk zwembad te Kieldrecht werd gesloten. 

- alle inwoners die een vermoeden van besmetting hebben, moesten thuis blijven en dit 

ogenblikkelijk telefonisch dienen te melden aan de huisarts. 

Er werd bepaald dat deze maatregelen een uitwerking zouden hebben vanaf 13 maart, tot en met 3 

april 2020, of tot en met herevaluatie. 

 

Politieverordening 12 maart 2020 -  afgelasting voetbalwedstrijd Waasland-Beveren tegen AA Gent. 

Op het ogenblik dat deze politieverordening werd genomen, zou de wedstrijd Waasland-Beveren 

tegen AA Gent nog worden gespeeld, zij het achter gesloten deuren. Op sociale media werd 

opgeroepen tot samenscholing van groepen supporters,  niet enkel aan het gemeentelijk 

voetbalstadion, maar eveneens op verschillende andere locaties, verspreid over het grondgebied 

van de gemeente. Een samenscholing van verschillende groepen supporters, verspreid over het 

grondgebied van de gemeente, zou de politiezone Waasland-Noord niet toelaten een overzicht te 

houden over de mogelijke veiligheidsrisico’s. De situatie waarbij de verwachte onregelmatigheden 

niet worden gecentraliseerd op 1 locatie, namelijk het gemeentelijk voetbalstadion, maar verspreid 

zouden zijn over verschillende locaties op het grondgebied van de gemeente, zou voor de voor de 

veiligheidsdiensten niet beheersbaar zijn. 
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Politieverordening 13 maart 2020 

Omwille van de verdere evolutie, de snelle verspreiding van het virus, werden door de 

burgemeester op 13 maart  2020 nog bijkomende maatregelen genomen: 

- Naast Erfgoedhuis Hof ter Welle en bezoekerscentrum Fort Liefkenshoek, werden ook 

   de gemeentelijke bibliotheken en het toeristisch infokantoor gesloten. 

- waar de politieverordening d.d. 12 maart 2020 bepaalde dat het aantal aanwezigen bij  

   gemeentelijke ontvangsten in het kader van huwelijken op kasteel Cortewalle beperkte  

   tot maximaal 50 personen, werd nu bepaald dat het aantal aanwezigen tot een strikt  

   minimum werd herleid. 

 - waar de politieverordening d.d. 12 maart 2020 bepaalde dat de reguliere, kleine indoor  

    sportactiviteiten-, trainingen en wedstrijden mochten plaatsvinden, doch zonder  

    publiek, werd dit herzien en werd bepaald dat geen indoor sportactiviteiten-,  

    trainingen en wedstrijden mogen plaatsvinden. De sporthallen werden gesloten,  

    evenals de eraan verbonden cafetaria. 

- de nachtwinkels werden gesloten. 

- publieke sauna’s werden gesloten. 

Deze nieuwe maatregelen werden, samen met de eerder genomen en niet gewijzigde maatregelen, 

van kracht gemaakt middels een nieuwe, gecoördineerde politieverordening d.d. 13 maart 2020, 

waarbij bepaald werd dat de politieverordening van 12 maart zijn uitwerking behield tot en met 13 

maart 2020, en daarna werd vervangen door de politieverordening d.d. 13 maart 2020. 

 

Politieverordening 17 maart 2020 afgelasting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan door in een 

besloten ruimte. Een openbare zitting zou het risico op besmetting doen toenemen. Bovendien 

zouden,  zelfs al zou de gemeenteraad plaatsvinden zonder publiek, nog 35 raadsleden aanwezig 

zijn, evenals de algemeen directeur. Om de raadsleden en hun familie te beschermen tegen het 

coronavirus werden de zittingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk 

welzijn, gepland op 31 maart 2020, afgelast. 

 

Politieverordening 23 maart 2020 

Op 23 maart 2020 werd een nieuwe politieverordening genomen. Enerzijds werd het verbod op de 

nachtwinkels opgeheven, aangezien deze krachtens het Ministerieel Besluit d.d.18 maart 2020 wel 
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geopend mogen zijn, zij het tot 22 uur. Anderzijds werden, voor een vlottere leesbaarheid, enkel die 

maatregelen behouden die niet uitdrukkelijk werden opgelegd door het Ministerieel Besluit d.d. 18 

maart 2020. 

De maatregelen gelden tot en met 3 april 2020 of tot her-evaluatie. 

 

Politieverordening 23 maart 2020 - evenementen 

Eveneens op 23 maart nam de burgemeester een politieverordening houdende een verbod op 

publiek toegankelijke evenementen tot en met 3 mei 2020. Dit omdat het, op basis van het advies 

van verscheidene experts en epidemiologen,  nu reeds duidelijk is dat de maatregelen met 

betrekking tot voor het publiek toegankelijke evenementen niet in tijd beperkt mogen worden tot 5 

april 2020. 

 

Politieverordening 26 maart 2020- gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter 

gesloten deuren 

Op 26 maart 2020 nam de burgemeester een politieverordening waarin beslist werd de zittingen 

van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, tijdens de federale fase van het 

crisisbeheer, te laten plaatsvinden achter gesloten deuren, in aanwezigheid van de 

fractievoorzitters, de burgemeester, de algemeen directeur en de voorzitter van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn, waarbij de vergaderingen  door de raadsleden 

kunnen worden gevolgd via live-streaming of audio-streaming, en waarbij de raadsleden of fracties 

de mogelijkheid krijgen om hun  stem uit te brengen via e-mail. 

 

Politieverordening 1 april 2020 

Op 1 april 2020 werd een nieuwe politieverordening genomen om de maatregelen genomen bij 

politieverordening dd. 23 maart, houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus, te 

verlengen tot en met 19 april 2020. Dit naar aanleiding van de beslissing van de Nationale 

Veiligheidsraad om de federale maatregelen te verlengen tot en met 19 april 2020. De maatregelen 

genomen bij de politieverordening dd. 23 maart 2020 golden immers slechts tot en met 3 april 

2020. 

De door de burgemeester genomen politieverordeningen die heden nog van kracht zijn, dienen 

door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. De politieverordeningen d.d. 12 maart 2020, 13 

maart 2020 en 23 maart 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus werden 

opgeheven en vervangen door de politieverordening d.d. 1 april 2020 houdende maatregelen ter 
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afremming van het coronavirus. Deze hoeven bijgevolg niet meer door de gemeenteraad te worden 

bekrachtigd. 

Alle raadsleden gaan akkoord volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de 

Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordeningen te bekrachtigen: 

 Politieverordening d.d. 12 maart 2020 houdende verbod op de wedstrijd KRS Waasland - SK 

Beveren tegen AA Gent 

 Politieverordening d.d. 17 maart 2020 houdende afgelasting van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn, gepland op 31 maart 2020. 

 Politieverordening d.d. 23 maart 2020 houdende verbod op  evenementen ter afremming 

van het coronavirus. 

 Politieverordening d.d. 26 maart 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus - gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren 

 politieverordening d.d. 01 april 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus. 

 

 

04. De gemeente maakt al een aantal jaren gebruik van een online toepassing voor burgers om 

meldingen te kunnen doen. Aanvankelijk werd er gewerkt met de toepassing 'Omnitracker', maar 

sinds juni 2018 werd het nieuw meldsysteem van Green Valley in gebruik genomen. Sinds 1 januari 

2019 is dit meldpunt uitgebreid met een klachtenprocedure. 

Bij een melding wil de burger iets signaleren aan de gemeente, bij een klacht is de burger van 

oordeel dat hij niet correct behandeld werd of dat er fouten werden gemaakt in een welbepaalde 

procedure. 

Het decreet zegt dat de gemeente jaarlijks de klachten moeten rapporteren aan de gemeenteraad. 

Om een volledig beeld te geven van de meldingen en klachten, zijn beide thema's hier in één 

rapport gebracht.  

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van het jaarrapport klachten en 

meldingen 2019. 

 

 

05. In zitting van 21 oktober 2019 heeft het college een aantal beslissingen genomen met betrekking 

tot het funerair erfgoed en het bestaande reglement bruikleen en peterschap. 
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Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, is heel blij met de invoering van gans het punt van bruikleen 

voor de zerken en het peterschap ervan. Het raadslid heeft wel een vraag wat er gaat gebeuren met 

het kerkhof van Doel. Er is in het verleden ook al gezegd dat er nog geen opruimingen gebeuren 

van de graven, maar dat er gewacht wordt om een beslissing te nemen wat er met al de kerkhoven 

gaat gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft op de commissie gezegd dat de afgelopen jaren de druk  vanuit 

de hogere overheid enorm groot was om het kerkhof in Doel te sluiten. De gemeente is daar niet op 

ingegaan. Men heeft het open gehouden. Gezien de moeilijkheid waar het kerkhof in Doel zich in 

bevindt, heeft men geprobeerd om er het beste van te maken. Er zijn sporadisch ook nog enkele 

mensen begraven. Er zijn ook een aantal mensen begraven en weer terug ontgraven om dan 

overgebracht te worden. Nu is er sinds vorig jaar een totaal nieuwe situatie door het feit dat de 

Vlaamse regering beslist heeft dat Doel blijft. Onder welke vorm is nog niet bekend. Er is een 

commissie voor aangesteld die de nodige voorstellen zal moeten doen. Hij hoopt dat de Vlaamse 

regering in de loop van dit jaar een beslissing zal nemen over de manier waarop Doel verder zal 

blijven bestaan. Dan zal er ook een beslissing genomen moeten worden over het kerkhof op basis 

van de beslissing die door de regering genomen zal worden. De situatie staat nu on hold. Er is ook 

geen opruiming gedaan, waar dat op de andere kerkhoven wel is gedaan. Hij wacht op hoe het 

verder evolueert. Het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat over alle kerkhoven, behalve Doel. Gezien 

de specifieke situatie wacht men af om daar verder beslissingen te nemen. Momenteel heeft dat 

geen voordeel en geen nadeel. Alles blijft, want er worden geen zerken opgeruimd. Als het een 

ander kerkhof zou zijn, dan zouden er al een heel pak zerken zijn opgeruimd. Het is natuurlijk wel 

de verantwoordelijkheid van de betrokken families zelf om hun zerken te onderhouden. Er werd 

gesuggereerd dat de gemeente dan maar alle zerken moet gaan onderhouden. Dat zou nogal 

vergezocht zijn. Dat doet men in andere gemeenten ook niet. Iedere familie heeft nog de 

verantwoordelijkheid om de zerken te onderhouden. Hij ziet dat er toch wel wat zerken 

verwaarloosd bijliggen. Dat heeft ook te maken met het feit dat een aantal families weggetrokken 

zijn en dus niet meer in de omgeving wonen. Als er meer duidelijkheid is, dan zal er ook een studie 

moeten gebeuren rond Doel. Die zal moeten geactualiseerd worden. Er zal gekeken worden wat 

erfgoed is en wat bewaard zal worden en wat niet. De opsplitsing in de verschillende categorieën 

zal ook voor Doel moeten gebeuren. 

 

Raadslid Van de Vyver stelt dat het voor Doel duidelijk is dat de kerk blijft. Ze kan zich niet 
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voorstellen dat men de kerk gaat afbreken. Op de commissie werd gezegd dat het oude deel van 

het kerkhof wel een heel waardevol iets is. Als dat de bevoegdheid van de gemeente is, dan vraagt 

ze zich toch wel af waarom de beslissing niet genomen kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men met deze operatie al verschillende jaren bezig is. Er is 

hem nog verweten dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Men ging naar een afronding eind 

2019. Er is een nieuwe situatie ontstaan rond Doel. Het college heeft het niet willen vertragen. 

Vandaar dat Doel geparkeerd is. Er zal op een gepast moment een beslissing worden genomen. Als 

het dorp Doel blijft, dan zal ook het kerkhof blijven. Die beslissing moet dan niet meer genomen 

worden, die is er. Er is trouwens ook geen beslissing dat het gesloten moet worden. Als er vooraf 

een beslissing was dat het kerkhof gesloten werd, dan zou er een nieuwe beslissing genomen 

moeten worden om het terug te heropenen. Dat is hier niet het geval. Hij heeft er ook geen 

probleem mee om alle zerken van Doel te bekijken en die op te splitsen in verschillende 

categorieën. Maar de gemeente kan ze niet allemaal overnemen en onderhouden. Als men morgen 

die oefening maakt, dan zullen er ook een aantal moeilijke beslissingen genomen moeten worden. 

Dat wil zeggen dat er een aantal behouden zullen worden en een aantal niet. Maar in de tussentijd 

blijven de families een verantwoordelijkheid hebben. De gemeente heeft aan andere families met 

overleden familieleden op andere kerkhoven een brief overgemaakt om hen te wijzen op hun 

plicht om de zerk(en) te onderhouden. Dat is  voor Doel niet gebeurd. In die zin heeft het kerkhof 

van Doel tot hiertoe altijd een voorkeursbehandeling gekregen ten opzichte van de andere 

kerkhoven. Doel wordt dus niet achteruit geschoven, integendeel. Doel heeft altijd een 

voorkeursbehandeling gekregen ten opzichte van de andere kerkhoven omwille van de specifieke 

situatie en omwille van de gevoeligheid. Dat is ook de reden dat de gemeente de afgelopen jaren 

weerstand heeft geboden aan de druk om het kerkhof te sluiten. Dat zou een volledige nieuwe 

discussie hebben geopend. Dat heeft men ten allen tijde willen vermijden. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat in bepaalde collegebesluiten wel wordt vermeld dat in afwachting 

van de beslissing  Park 1 van Doel integraal zal bewaard worden als funeraire zone. Ze vraagt waar 

dan op wordt gewacht. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college heeft beslist geen voorafnames te doen om gans 

de politieke heisa die er in het verleden is geweest. Het is een keer gebeurd buiten weten van het 

college dat er wel een zerk is verdwenen. Om geen voorafnames te doen, laat de gemeente de 
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zerken voorlopig liggen in afwachting van dat dezelfde studie is gebeurd zoals nu gebeurd is voor 

de andere kerkhoven. Op andere kerkhoven zijn er in het verleden wel waardevolle zerken 

verdwenen. Dat is ook allemaal ter goeder trouw gebeurd. Maar de klok kan niet worden 

teruggedraaid. Om hier geen voorafnames te doen worden voorlopig alle zerken behouden. Maar 

uiteindelijk zal de beslissing genomen moeten worden welke zerken men op termijn wil bewaren 

en welke toch zullen verdwijnen. Maar er is geen dwingende reden door het feit dat er geen 

begravingen zijn in Doel. Daarmee is er in Doel een totaal andere situatie dan op de andere 

kerkhoven. Maar het college probeert geen enkele stap te ondernemen die op termijn een 

voorafname zou zijn. Met andere woorden, de oefening die nog gemaakt moet worden voor Doel 

kan volledig gebeuren zonder dat er nu al een zerk zal verdwijnen. Op het ene spijtige voorval na, 

waarvan het college niet op de hoogte was. De discussie over Doel zal dus nog gevoerd worden.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt waarom het familielid geen peterschap mag nemen van 

bepaalde zerken. Het kan zijn dat hij het op de commissie gemist heeft. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat als een familie de zerk in stand wil houden ze gewoon de 

concessie moet verlengen. Hij denkt dat het zelfs financieel voordeliger is om de concessie te 

verlengen dan via het peterschap. Maar de familie kan dus gewoon de concessie verlengen. Die 

heeft geen enkele reden om eerst de concessie stop te zetten. Wat betreft bruikleen, is dit wel het 

geval, maar deze moet eerst toekomen op de gemeente. Na een opgezegde concessie heeft een 

familielid voorrang om de zerk in bruikleen te nemen om eventueel terug mogelijk een begraving 

te doen zodat er terug urnen of zelfs lichamen begraven kunnen worden. Maar het peterschap kan 

gewoon verder in stand worden gehouden. 

 

 Teneinde de kosten voor het behoud van funerair erfgoed beheersbaar te houden, heeft de 

decreetgever de mogelijkheid ingebouwd om graven in bruikleen of peterschap te geven. Graven 

die omwille van de persoon zijn geselecteerd voor het funerair erfgoed komen enkel in aanmerking 

voor peterschap. Peterschap houdt in dat een persoon, groep of vereniging zich engageert om een 

grafmonument te onderhouden. De aanvrager in peterschap mag in geen geval familie zijn. Dit om 

omzeiling van het concessiereglement tegen te gaan. 

De graven in de funeraire zone, die niet op een A of B-lijst voorkomen, komen in aanmerking voor 

bruikleen (het hergebruiken van een graf voor begraven – de bruiklener neemt een concessie bij 

leven). Zowel voor bruikleen als peterschap dienen de graven te zijn toegekomen aan de gemeente. 
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De gemeente bepaalt zelf welke graven ze al dan niet voor bruikleen of peterschap ter beschikking 

stelt. 

Het bruikleen of het peterschap van een grafmonument biedt de burger de mogelijkheid om te 

participeren in het funerair erfgoed en biedt de gemeente de mogelijkheid om de kosten voor het 

funerair erfgoed beheersbaar te houden.  

In het kader van het voorgelegde reglement zijn volgende beslissingen genomen: 

1. door de gemeente gemaakte kosten voor de restauratie van een grafteken worden gedurende 10 

jaar en volgens een trapsgewijs systeem gerecupereerd van de aanvrager bruikleen. Het minimale 

bedrag dat een aanvrager zou moeten betalen, is de concessie voor zijn grafteken. 

2. de aanvrager bruikleen staat zelf in voor de sanering en restauratie van het grafteken, binnen de 

afspraken gemaakt met het gemeentebestuur. De gemeente oordeelt of er moet gesaneerd 

worden. 

3. Het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit reglement is een overgangsjaar. De voorbije jaren 

zijn immers al graven aan de gemeente toegekomen, waarvan de familie mogelijk interesse heeft 

voor bruikleen. Teneinde geïnteresseerde familieleden de mogelijkheid te bieden hun interesse te 

kennen te geven, wordt voorgesteld om de voorrangsbepalingen voor de familie uitzonderlijk en 

voor 1 jaar toe te staan voor de graven die reeds aan de gemeente zijn toegekomen én in 

aanmerking komen voor bruikleen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het reglement bruikleen en peterschap van een 

grafmonument goedgekeurd. 

 

06. Departement Mobiliteit heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van een fietsersbrug over de 

E34 te Melsele. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een paar vragen bij dit dossier. Er staat te lezen dat zodra er 

auto’s van de brug gebruik maken, er maatregelen genomen moeten worden om dit tegen te gaan. 

Dat lijkt haar inderdaad zeer evident. Ze vraagt zich alleen af of het op voorhand vermeden kan 

worden door bijvoorbeeld een middeneiland te voorzien. Ze is helemaal geen fan van paaltjes of 

specifieke hindernissen. Maar ze denkt dat als het mee in de constructie opgenomen kan worden, 

dat de fout sowieso vermeden kan worden. Ten tweede is ze natuurlijk heel blij met de 

fietsontsluiting voor Kallo-haven enerzijds en Beveren-Melsele anderzijds. Deze fietsbrug is vooral 

een goede oplossing voor havenarbeiders. Maar de vraag  over het ontbreken van een veilige 

fietsverbinding tussen Kallo-dorp en dan Melsele-Beveren is al meermaals gesteld vanuit 
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verschillende hoeken. Men weet allemaal dat fietsers meestal de kortste weg kiezen. Als men 

bijvoorbeeld omwille van school, cultureel leven en winkelen tussen Kallo en Beveren wil fietsen, 

dan zal men nog steeds de gevaarlijke route kiezen. Hoe raar dat ook klinkt, dat is nu eenmaal al zo 

gebleken. Men kiest de kortste route. Daarom vraagt zij nog eens om een extra fietsbrug tussen 

Kallo en Melsele-Beveren. Een paar jaar geleden was er ook sprake van een noodbrug daar. Ze 

vraagt zich af of dat idee nog steeds ergens rondzwerft. Ze vraagt of de gemeente daar zelf nog 

stappen voor zet of zal zetten. Als laatste zegt ze dat er rond dit traject een participatietraject is 

geweest met de Fietsersbond. Daar is ze uiteraard blij om. Die zijn erbij betrokken vanaf het begin. 

Ze vraagt zich alleen af of het ook mogelijk is, als men participatie opstart, ook en cour du route als 

het project meer vorm krijgt, aan de mensen ook terug te koppelen welke adviezen al dan niet 

weerhouden zijn en waarom welke wel en welke niet, zodanig dat zij op het einde ook een 

terugkoppeling krijgen. Nu hebben ze eigenlijk al een lange tijd niets meer gehoord. Dat is in dit 

geval natuurlijk omdat er heel veel verschillende actoren zijn en dat de gemeente niet de enige 

verantwoordelijke is in dit dossier en dat het heel wat jaren op zich heeft laten wachten. Het is 

eerder een wens dan een concreet punt van kritiek, dat over de participatietrajecten ook 

tussendoor en aan het einde een terugkoppeling wordt voorzien. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de schepen het laatste zeker en vast zal doen. Het is al een 

tijdje geleden dat er een terugkoppeling is geweest omdat het dossier ook wat vertraging 

opgelopen heeft. De gemeente moet nog een stuk onteigenen, maar er wordt gewacht op een 

duidelijk onteigeningsplan. Men moet dat krijgen van AMT. Het college heeft er al verschillende 

keren op aangedrongen, maar dan komt het antwoord dat de ontwerper die het plan moet 

opstellen dat momenteel nog niet gedaan heeft. Dan is hij weer ziek. Dus daar is het een processie 

van Echternach. Als er geen nieuwe gegevens zijn, dan is het moeilijk om de mensen bijeen te 

roepen. Dat heeft geen enkele zin. Hij heeft ook met verwondering gelezen dat er auto’s mochten 

oprijden. Hij vond het wat bizar voor een fietspad, zeker op een brug. Hij denkt dat het 

vanzelfsprekend is dat er de nodige maatregelen zullen genomen worden om dat te vermijden. De 

burgemeester was er zelf vele jaren geleden bij toen gans de discussie over de brug ter hoogte van 

Kallo besproken werd. Die verbinding kwam tussen de vroegere rijksweg, tussen de N450 en de N2, 

midden in het veld. Dat fietspad moest in het verlengde van de brug richting Kallo lopen. Daar is 

ook discussie over. Er was een serieuze kostprijs aan verbonden. Vanuit Brussel was men niet 

bereid om die hoge kostprijs op tafel te leggen. Dat was een kostprijs van minstens 5 miljoen om de 

brug te realiseren. Daar is dat dus terug stil gevallen. De noodbrug is reëel. Dat zat volgens hem in 
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de voorstellen van Lantis. Hij denkt dat er verder aan gewerkt wordt, maar hij weet de stand van 

zaken niet. Maar hij heeft geen enkel bericht gekregen dat daar een kink in de kabel gekomen is en 

dat dat niet meer zou gebeuren. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een praktische vraag. Hij heeft begrepen dat de brug niet breed genoeg 

gaat zijn om twee fietsers elkaar te laten passeren. Hij vraagt of men dan geen problemen voorziet. 

Speedpedelecs en elektrische fietsen rijden een pak sneller dan de gewone traditionele fietsen, 

zeker als men omhoog moet rijden. Deze hebben duidelijk een andere snelheid en dit zou dan wel 

eens voor problemen kunnen zorgen. Hij denkt dat men daar toch wel rekening mee zal moeten 

houden. Men gaat dan toch wel wat waarschuwingen moeten geven aan de mensen die er gebruik 

van maken en in het begin toch wel aan wat handhaving moeten doen om ervoor te zorgen dat 

daar geen ongevallen gebeuren, wetende dat er nu op bijvoorbeeld het fietspad langs het spoor af 

en toe al conflicten zijn tussen fietsers met verschillende snelheden. Hij denkt dat dat iets is om in 

de toekomst rekening mee te houden.  

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het fietspad breed genoeg is om conflicten te voorkomen. Hij 

denkt dat het ook te maken heeft met het gedrag van sommigen. Maakt men het 10 meter breed, 

dan kan men bij wijze van spreken nog conflicten hebben. Hij heeft geen enkele reden om te 

denken dat het fietspad te smal zou zijn. Het raadslid zegt dat hij het heeft vernomen. 

 

Raadslid Benali zegt dat hij het uit de plannen kan opmaken. De burgemeester mag hem corrigeren 

als hij denkt dat hij het fout heeft. Als er twee fietsers in dezelfde richting naast elkaar kunnen, dan 

gaat dat voor een stuk opgelost zijn. Maar hij schat het toch anders in. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het ook gaat om het vademecum. Hij denkt dat dat ook 

gerespecteerd moet worden. Hij kan zich moeilijk inbeelden dat er een aantal overheden zijn, in dit 

geval is de Vlaamse overheid erbij betrokken, die in feite het vademecum een stuk opstelt, dat die 

dat niet zouden respecteren. Dus hij denkt dat die bekommernis wel ingevuld is. Als bepaalde 

mensen hun gedrag niet aanpassen, dan gaat het natuurlijk nooit breed genoeg zijn. Dus om nu te 

zeggen dat men een fietspad gaat realiseren waar nooit conflicten zullen ontstaan, dan denkt hij 

dat dat onmogelijk is. De huidige tijden relativeren ook wel de haastigheid van mensen die 

vertrekken en twee minuten nadien al op hun bestemming willen zijn. In die zin denkt hij dat 

bepaald gedrag van mensen zich ook wel eens leent tot bijsturingen of bezinning op dat vlak. Maar 
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hij denkt dat het vademecum hier gevolgd zal worden en dat er geen enkel probleem mee is. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de brug 4,4 meter breed is. Hij denkt dat men elkaar dan wel kan passeren.  

 

Raadslid Benali zegt dat men elkaar dan niet kruiselings kan passeren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gaat om een brug die aan een brug wordt opgehangen. Hij 

denkt dat men het moet toejuichen. Het is een serieuze verbetering, vooral in het kader van het 

havenverkeer. Op die manier wordt bevorderd dat een aantal mensen met de fiets kunnen rijden. 

Hij zit te wachten op het moment dat de nodige onteigeningen gedaan kunnen worden zodat het 

gerealiseerd kan worden. Hopelijk gebeurt het nog in de loop van dit jaar. Het heeft lang genoeg 

geduurd. Maar hij zit te wachten  op dat plan voor de verdere onteigening.  

 

De fietsersbrug zal aangelegd worden naast de bestaande spoorwegbrug ter hoogte van kmpt. 4.2. 

De constructie staat volledig los van de huidige spoorwegbrug. 

Ten noorden van de fietsersbrug wordt deze aangesloten op het aan te leggen fietspad langsheen 

de Kwarikweg door middel van een fietspad in asfalt. 

Ten zuiden van de fietsersbrug wordt een fietspad in asfalt gelegd richting Trepelandstraat en 

richting Zaveldam, de landbouwweg parallel met de E34. 

De ontwikkeling van de fietsroute ten zuiden van de E34 richting de Park and Ride van Melsele en 

ten noorden langsheen de Kwarikweg maakt geen voorwerp uit van deze aanvraag. 

Het college heeft in zitting van 24 februari 2020 kennis genomen van het  openbaar onderzoek dat 

gehouden werd van 16 januari tot 14 februari 2020 en geen aanleiding gaf tot opmerkingen of 

bezwaren. 

De dienst Mobilitiet verleende een gunstig advies. 

Er moet wel constant gemonitord worden na de aanleg. Van zodra er auto's van de brug zouden 

gebruik maken, moeten er maatregelen genomen worden om dit tegen te gaan. 

De aanvraag werd nagekeken  inzake toegankelijkheid. 

Er wordt een gunstig advies verleend onder volgende voorwaarden: 

1. Het is raadzaam aangepaste signalisatie fietsers/voetgangers te voorzien tenzij er een 

verbod voor voetgangers wordt opgelegd wat onwenselijk is; 

2. Het wordt aangeraden 2 ruststroken ter hoogte van de de opleg van beide fietsbrug-zijden 

te voorzien, afgescheiden van de spoorweg, eventueel voorzien van een rustbank. 
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Hetzelfde geldt voor de buitenbocht van het kruispunt halfweg tussen aansluitingen op 

de  Trepelandstraat en Zaveldam; 

3. Gezien de positie van een (speedbike)fietser naar zwaartepunt hoger ligt dan die van een 

wandelaar, lijkt een verhoging tot 1,50 meter van de fietsbrugleuning aangewezen. 

4. De uiteinden van de handgrepen dienen gebogen (afgerond) te worden uitgevoerd om 

schadeletsels bij vallen te voorkomen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan  voorgelegd wegtracé voor de 

fietsersbrug over de E34 tussen de Trepelandstraat en Kruipin. 

Alsook neemt de raad kennis van het openbaar onderzoek dat geen aanleiding gaf tot bezwaren of 

opmerkingen. 

 

07. Op 4 oktober 2019 heeft Aquafin nv een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning 

ingediend bij Departement Omgeving. 

 

Burgemeester Van de Vijver betreurt dat men dit besluit moet nemen. Er is een kleine aanpassing 

gebeurd. De minister heeft geoordeeld op basis van het advies van de provincie en omwille van die 

aanpassing heeft de gemeente de ganse procedure moeten overdoen. Het college heeft dat 

gedaan. Het wil zeggen dat het ganse dossier hierdoor een paar maanden vertraging zal oplopen.  

 

Het project omvat wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en Heirbaan, 

inclusief de aanleg van drukriolering in een deel van de Heirbaan - Botermelkstraat en in de 

Melselestraat. Bovendien wordt er ook drukriolering voorzien in de Heirbaan tot het kruispunt met 

de Kruibekesteenweg, in een deel van de Kruibekesteenweg en in de Perstraat. 

Hiervoor dienen er ook werken  uitgevoerd te worden aan de waterloop O8012 (2°cat) en de niet 

geklasseerde waterlopen nr. 14 en 17. 

Het openbaar onderzoek van 20 november 2019 tot 19 december 2019 gaf aanleiding  tot 3 

bezwaarschiften. 

Op 13 januari 2020 heeft Aquafin nv een wijzigingsverzoek ingediend voor het dossier. Het betreffen 

enkele kleinere aanpassingen aan de waterlopen aan en nabij de Melselestraat. 

Het nieuwe openbaar onderzoek werd gehouden van 4 februari 2020 tot 6 maart 2020. 

De drie bezwaren ingediend bij het vorige onderzoek werden op verzoek van de indieners 

meegenomen. 

Een bijkomend bezwaar werd ingediend tijdens het tweede openbaar onderzoek. 
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De eerste en tweede bezwaarindieners hebben volgende opmerkingen: 

1. De parking (lossen en laden) voor de winkel (Keizerstraat 29) zou verdwijnen, waardoor de 

garage moeilijk bereikbaar wordt en het  heel moeilijk wordt om te lossen en te laden op de 

straat. Graag deze parking behouden. 

2. Er wordt een boom gepland recht voor de zaak. Hierdoor zal de handelszaak minder 

zichtbaar worden. 

Een derde bezwaar betreft de verplichte afkoppeling van een woning. 

Bezwaar 4 samengevat: 

1. Geen bezwaar tegen het aanleggen van rioolhuisaansluitputjes, uitsluitend voor de eigen 

woning en niet voor  aanpalende percelen. 

2. Het ruimen van de waterloop 8012A zal gebeuren via het perceel met nr. B559g van 

bezwaarindiener. 

Tegen het ruimen heeft de bezwaarindiener geen bezwaar. Hij heeft wel bezwaar tegen alle 

andere werken die zouden voorzien en/of uitgevoerd worden (zoals bv. het verbreden of 

verdiepen), onder meer bij gebrek aan welk danige noodzaak daartoe. 

3. Bezwaar tegen het voorzien van rioolputjes op het perceel C nr. 426  omdat: 

-  dit perceel niet tot het openbaar domein behoort, wel tot de private eigendom van 

bezwaarindiener; 

- het voorzien van rioolaansluitingsputjes op dit perceel of ter hoogte van dit perceel is 

zinloos, omdat het een landwegje betreft die toegang verleent tot het achterliggende 

landbouwperceel; 

- op dit perceel mogen ook geen aansluitputjes voorzien worden waarop aanpalende 

woningen zouden kunnen aansluiten. 

Bezwaar 1 en 2:  deels gegrond 

De laad en losparking kan niet behouden blijven. Ons bestuur heeft ervoor gekozen om de parking 

te verleggen naar de pare kant.  

De inrit naar de garage blijft. Dat is geen probleem.  

 Bezwaar 3: ongegrond, omdat de ontkoppeling  geen deel uitmaakt van de aanvraag. 

 Bij open en halfopen bebouwingen is men inderdaad verplicht om regenwater gescheiden 

van afvalwater aan te leveren. Indien men nieuwe leidingen dient aan te leggen en dit niet 

via een groenzone richting openbaar domein kan gaan, dient men inderdaad de verharding 

open te breken. 

 De voorstellen die de afkoppelingsdeskundige op de bezorgde voorstelovereenkomst 
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noteert, zijn in principe al nagezien om geen dure maar duurzame oplossingen naar voor te 

schuiven. 

 Ook voor een groenzone is men gehouden tot het uitvoeren van de afkoppelingswerken 

indien er geen andere oplossing mogelijk blijkt. 

 Het scheiden van regenwater en afvalwater houdt ook in dat er geen regenwater in de 

septische put terecht komt. 

 Er kan, indien gewenst, in samenspraak met de gemeente of met de 

afkoppelingsdeskundige gekeken en gezocht worden naar een aannemer die voor de 

noodzakelijke werken een offerte opmaakt alvorens tot uitvoering over te gaan. 

 De gemeente neemt de kosten voor de afkoppelingsdeskundige en voor de geldende 

keuring na uitvoeren van de werken op zich. De eigenlijke afkoppelingswerken is een last 

van de eigenaar. 

Bezwaar 4: ongegrond 

1. Aansluitputjes worden voorzien per individuele woning; 

2. Het ontwerp bestaat erin dat de waterloop 8.012a zal dienen als overlaat bij hevige of 

overtollige neerslag. Vandaar dat er enkel voor ruiming wordt gekozen om het geheel goed 

en proper af te werken; 

3. Op het landbouwperceel wordt geen putje voorzien. 

Algemeen wordt kennis genomen van het openbaar onderzoek dat aanleiding gaf tot 4 

bezwaarschiften. 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan  voorgelegd wegtracé voor het 

uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en Heirbaan te 

Haasdonk. 

Het volledige project omvat wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en 

Heirbaan, inclusief de aanleg van drukriolering in een deel van de Heirbaan - Botermelkstraat en in 

de Melselestraat. Bovendien wordt er ook drukriolering voorzien in de Heirbaan (tot het kruispunt 

met de Kruibekesteenweg), in een deel van de Kruibekesteenweg en in de Perstraat. 

Hiervoor dienen er ook werken uitgevoerd te worden aan de waterloop O8012 (2°cat) en de niet 

geklasseerde waterlopen nr. 14 en 17. 

 

 

08. In zitting van 11 maart 2019 werd Van Wassenhove Architecten bvba aangesteld als architect om 

het definitief ontwerp op te maken voor de uitbreiding en verbouwing van het OC Kieldrecht.  
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Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat heel veel mensen blij zijn dat de verbouwing er komt en de 

uitbreiding bij deze. Maar ze heeft zoals altijd als er een verbouwing of bouwproject is, de vraag of 

er ook een groendak voorzien kan worden. Ze ziet dat niet in het voorlopige bestek. Ze ziet ook niet 

meteen dat er zonnepanelen voorzien worden. Dat zijn twee concrete vragen. Als het raadslid  het 

bestek doorloopt, ziet ze een redelijk klassiek ontwerp van de verbouwing. Ze twijfelt er helemaal 

niet aan dat dit aan de huidige normen en verplichtingen voldoet en dat er rekening wordt 

gehouden met heel wat zaken die op dit moment wenselijk zijn. Maar zij zou het natuurlijk wel heel 

fijn vinden dat de gemeente vooruitstrevend zou zijn op een aantal punten. Ze denkt dat er hier 

ook wel een aantal gedurfdere keuzes gemaakt kunnen worden op het vlak van duurzaam 

materiaal. Ze vindt de keuze van isolatiemateriaal niet zo goed. De voorgestelde isolatie is het 

minst ecologische die zowel bij de productie als in afval sowieso helemaal niet goed scoren en ook 

veel energie vragen om te produceren. Dus ze vraagt om te kiezen voor een toekomstgerichte 

bouwvisie en om maximaal te kiezen voor algemene principes van duurzaam en ecologisch 

bouwen. Het zou heel fijn zijn als de gemeente die vooruitstrevendheid ook meeneemt in 

toekomstige bouwprojecten en ook bij verbouwingen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de opmerkingen van het raadslid zeker meegenomen zullen 

worden. Die zullen toegevoegd worden in het verslag en doorgegeven worden aan de 

desbetreffende schepen en diensthoofd. Maar ze moet er wel rekening mee houden dat het om een 

verbouwing gaat. Hij weet niet of zonnepanelen en een groendak hier technisch mogelijk zijn. Er 

wordt een soort annex aan toegevoegd. Een deel van de verbouwingen gebeurt binnenin. Het is 

dus totaal geen nieuw gebouw. Hij weet dus niet of het technisch mogelijk is. Men heeft een 

doorlichting laten doen door Eandis om te kijken op welke gebouwen er zonnepanelen konden 

komen. Nu volgt schepen Kegels dit dossier. Maar dat gebouw zit ook mee in het lijstje om er in zijn 

totaliteit zonnepanelen te plaatsen. Het is maar een klein gedeelte dat er bij komt in het kader van 

een groot gebouw dat er al staat. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat ze zelf inderdaad niet kan zien of er voor de zonnepanelen plaats is en 

of het de juiste oriëntatie is. Ze is blij dat dit opgenomen wordt in een breder onderzoek. Maar er 

wordt een plat dak voorzien. Daarom dacht ze dat het wel kon om daar een groendak te voorzien. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het meegenomen zal worden als suggestie. Dat wordt ook 
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gedaan voor andere gebouwen. Hij ziet geen reden waarom men dat hier niet zou doen.  

 

De ontwerper heeft nu het definitief ontwerp ingediend. Het volgende zal worden gerealiseerd: 

fysieke scheiding tussen publiek gedeelte (gang) en foyer, uitbreiding foyer en bijkomende 

polyvalente zaal, die in de foyer integreerbaar is, repetitieruimte harmonie, les-

/demonstratiekeuken, bijkomende bergruimtes grenzend aan bestaande polyzalen, bijkomende 

bergruimte foyer. 

Bovenop de initiële opdracht zijn ook andere ingrepen nodig in en aan het gebouw, aangezien de 

volgende problemen zich voordoen: warmteproblematiek van de bib en aangrenzende gang, 

vervuild en beschadigd bestaand gevelpleisterwerk, vernieuwen roofing van bestaand plat dak, 

vernieuwen van de stookplaats aangezien de bestaande ketels een leeftijd hebben bereikt van 

+20 jaar, … 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren voor de uitbreiding van het 

ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 1 267 330,47 EUR inclusief 

btw. 

Als gunningswijze wordt  de openbare procedure gekozen. 

 

09. De dienst Mobiliteit wenst een trajectcontrole te installeren die uit drie cameralocaties bestaat. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft zeker geen problemen met de camera’s. Hij heeft alleen een 

probleem met de snelheid van 30 per uur. De mensen van Kallo gaan constant op de bon geslingerd 

worden. De afstand is veel te groot en de baan nodigt er ook niet toe uit om meer dan 30 per uur te 

rijden. Iedereen kan ermee leven als het wordt opgetrokken tot 50 km/uur per uur. Dan is het nog 

veilig. Door de camerabewaking kan men perfect zien welke voertuigen er niet moeten rijden. Het 

is hoofdzakelijk bedoeld om de vrachtwagens  uit de dorpskern te weren. Dat is perfect mogelijk 

tegen 50 km/uur.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is ook heel blij met de trajectcontrole. Ze heeft alleen een paar vragen 

ter verduidelijking. De camera’s worden op dit moment alleen gebruikt voor trajectcontrole en niet 

voor het weren van het vrachtverkeer. Ze begrijpt niet goed wanneer dat dan wel kan en welke 

stappen er wanneer gezet worden. Ten tweede ziet ze dat het om een heel groot bedrag gaat, dus 



22 
 

ze maakt zich wel zorgen. Ze vraagt of drie camerapunten betekent dat het over drie camera’s gaat 

of dat dat er meer zijn. Dat kan ze niet direct afleiden. Maar 219 000 euro exclusief btw of 265 000 

euro inclusief btw, dan vraagt ze zich af hoe realistisch dit is en of de gemeente dat effectief kan 

dragen. Ze heeft eens rondgevraagd. Er is waarschijnlijk heel veel verschil in die camera’s. Ze zag 

een aantal cijfers in haar mailbox binnenkomen die beduidend lager lagen. Men kan geen appels 

met peren vergelijken en ze kent hier ook niks van, dus ze vermoedt dat dit specifiek gaat over de 

huidige prijs,  de huidige benodigdheden en de voorwaarden waar alles aan moet voldoen. Haar 

concrete vraag is of dit ook wil zeggen dat het ook haalbaar is voor de andere punten waarbij het 

college zelf heeft gezegd dat er inderdaad controle gaat komen met de camera’s voor onder andere 

het doorgaand vrachtverkeer. Gezien deze prijs lijkt haar dat plots toch niet zo zeker. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er verschillende camera’s zijn. Dit gaat over trajectcontroles. 

Dat wil dus zeggen dat die camera’s met elkaar verbonden zijn. Men vertrekt op punt A waar men 

wordt gesignaleerd tegen een zekere snelheid. Men passeert dan punt B en dan wordt de 

gemiddelde snelheid berekend en gekeken of men boven de 30 kilometer per uur zit. Er is hier voor 

trajectcontrole gekozen omdat dat de enige sluitende manier is om het zwaar vervoer er buiten te 

houden. Als men ze  50 km/uur laat rijden, dan denderen ze terug Kallo binnen en buiten. Het is dus 

om ze op die manier een beetje te pesten en zo buiten Kallo te houden. Controle en ANPR-camera’s 

op het vlak van zwaar vervoer, dat kan men wel doen. Alle databanken in België zijn nog niet met 

elkaar verbonden. Men is er mee bezig, maar dat duurt een tijd. Vooral als hier buitenlandse 

vrachtwagenchauffeurs worden geverbaliseerd, dan worden de processen-verbaal opgestuurd. 

Maar er is geen samenwerkingscontract met die landen. Dat is er maar met een paar, dus die 

anderen worden niet betaald. Zo lang dat niet in orde is, is er een enorm hiaat in het concept van 

de ANPR-camera’s. Er is dus wel degelijk een systeem om vrachtwagens  boven 3,5 ton te 

detecteren, maar de facturen worden dus opgestuurd. Vandaar dat er nu manuele controles 

worden gedaan in Vrasene. In Melsele is het nu niet nodig vanwege de werken. In Vrasene worden 

manuele controles gedaan omdat op die manier aan onmiddellijke inning kan worden gedaan. Dat 

is de enige mogelijkheid. Via de camera’s wordt het dus opgestuurd maar niet betaald. Er zijn 

buitenlandse chauffeurs die dat perfect weten en die een bepaald teken naar de camera’s doen. 

Niet direct een teken van goodwill om die factuur te betalen. Men kan achteraf die chauffeur 

tegenhouden. Dan kan men de auto opzij zetten en zeggen dat hij eerst de boetes moet betalen, 

maar dat zou al toeval zijn. Vandaar dat dit ook duurder zal zijn dan de gewone ANPR-camera’s. 

Maar er zijn eerste ramingen van wat de ANPR-camera’s gaan kosten voor gans de gemeente. Dat 
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zal een serieus kostenplaatje zijn. Maar dit is trajectcontrole en dat is wel degelijk duurder omdat 

deze met elkaar verbonden worden. Dit is er uitgelicht om hier een voorafname te doen in Kallo. 

Een andere mogelijkheid is, maar dat is veel drastischer en weet dat dat niet op algemeen gejuich 

kan rekenen, om een knip te voorzien. Met een knip in de Fabriekstraat is het opgelost. Dan moeten 

de vrachtwagens er niet meer zijn. Maar die discussie gaat hij hier niet voeren. Die moet worden 

gevoerd met de betrokken schepen en de bevoegde dienst erbij. Maar dat zou een fundamentele 

keuze zijn zodat er geen verbinding meer is. Er is ook de mogelijkheid om het fysiek met een sluis 

voor bepaald verkeer af te sluiten. Soms klagen mensen dat er via de Kwarikweg wagens  zo Kallo 

binnenrijden. Voor de schoolomgeving is een keer voorgesteld om de Kwarikweg af te sluiten. Toen 

waren er ook een aantal die hebben gezegd dat dat niet kan. Men moet op een gegeven moment 

wel weten wat men wil. Het wordt nu gedaan via trajectcontrole en als de snelheid wordt 

opgevoerd naar 50 km/uur, dan dendert iedereen er nog doorheen. De snelheid wordt naar 

beneden gebracht om op die manier een ontradend effect te krijgen, zodat de vrachtwagens Kallo 

niet meer binnenrijden. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, had nog de bedenking dat het een dure kostprijs is. Ze heeft 

geen enkel probleem met de trajectcontrole aan 30 km/uur. Ze vraagt zich nog wel af of er manuele 

tussenkomsten moeten zijn om de boetes uit te schrijven of dat het automatisch gaat gebeuren. 

Het zijn dure camera’s omdat er uitbreiding mogelijk is voor voertuigherkenning.  

 

De burgemeester herhaalt nog eens dat de databanken niet gekoppeld worden.  

 

Ze vraagt of het gaat om Belgische databanken of ook databanken uit het buitenland. Voor de 3,5 

ton wordt er ingezet op manuele controle vanwege de inning. Er lijken verschillende dingen door 

elkaar te lopen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zelfs gaat over de databanken tussen de verschillende 

zones. Het ontbreekt nog steeds aan een wettelijk kader om die met elkaar te verbinden. Er wordt 

aan gewerkt, maar dat gaat schijnbaar erg traag. Dat is een federale zaak. 

 

Raadslid Van de Vyver denkt dat dat niet zo moeilijk kan zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat kan kloppen. Maar er is het federaal niveau en het Vlaams 
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niveau. De regionalisering op dat vlak heeft geen duidelijkheid gecreëerd. Er moet een stuk 

wetgevend werk worden gedaan. Er zijn een aantal zones die gegevens wel gekoppeld hebben, 

maar op de vingers getikt zijn door de hogere overheid omdat het niet wettelijk was. Dat is nog niet 

zo lang geleden. Er moet nog veel gebeuren om de databanken hier in België met elkaar te 

verbinden. Ten tweede moeten er voor de inning van de boetes verdragen zijn met andere landen. 

Bij zijn weten is maar met een paar landen dergelijk verdrag gesloten. Maar daar wordt ook aan 

gewerkt. Als dat eens op Europees vlak bekeken zou worden, dan zou men al een stap verder zijn. 

Er is ook al voldoende uitleg rond gegeven door de korpschef. 

 

Raadslid Van de Vyver vraagt of er voor de trajectcontrole nog manuele tussenkomst nodig is voor 

de verbalisering of dat het automatisch gebeurt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het normaal gezien automatisch zou moeten resulteren in een 

factuur.  

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat er een tekort is aan manschappen als daar extra manschappen voor 

nodig zijn.  

 

Burgemeester Van de Vijver herhaalt dat er normaal gezien automatisch gefactureerd zal worden. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vraagt dat als er automatisch boetes worden uitgedeeld aan voertuigen die te 

snel gaan of er achteraf nog een manier is om steekproefsgewijs bij de boetes te gaan kijken of er 

toch zwaar vrachtverkeer tussen zit. Hij weet dat er geen automatische link mogelijk is met de 

databanken. Daar is al veel discussie over geweest. Maar het moet wel mogelijk zijn dat er per week 

100 boetes binnenlopen en om af en toe eens manueel te gaan vergelijken met de databank of er 

toch niet zwaar verkeer tussen zat. Zo kan men ook vaststellen dat bedrijf X uit de Waaslandhaven 

regelmatig toch vrachtwagens laat passeren langs Kallo. Dan zou men die ook kunnen aanspreken 

en op die manier ook sensibiliserend te werk gaan zonder dat er echte controle is op het zwaar 

vervoer, maar meer nadat ze een boete gekregen hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat manueel altijd kan. Als er nummerplaten getrokken 

worden, dan kan er gekeken worden welke wagen verbonden is aan welke nummerplaat. Dat kan 

altijd manueel bekeken worden. 
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Raadslid Buyl, Vlaams Belang, hoort de burgemeester zeggen dat het doel van de trajectcontrole is 

dat de voertuigen zich houden aan de 30 km/uur-regel. Dat maakt dat een buitenlandse chauffeur 

dat bordje 30 per uur volgt en dat men die niet kan verbaliseren. Dus een chauffeur met een 30-

tonner die door Kallo-dorp komt gereden en zich houdt aan de 30 km/uur-regel, kan dan niet 

beboet worden. Dan slaat men de bal mis, want dan dient het tot niets en hoeft men niet zoveel 

geld uit te geven. Als men het niet kan herkennen of het een 3,5-ton-plus is of niet, dan moet men 

er geen geld aan uitgeven. Iemand die weet dat er langs een andere kant file is, die weet dat ze daar 

worden gecontroleerd op 30 km/uur. Als die zich aan de snelheid houdt dan kunnen ze hem niets 

doen. De burgemeester zegt dat de facturatie automatisch gaat. Als het een buitenlander is, dan is 

het weer een factuur die niet betaald wordt. Uiteindelijk gaat men de mensen van Kallo pesten. 

Niet om er voor te zorgen dat ze een comfortabeler leven kunnen lijden. Diegenen die de overlast 

veroorzaken die zwaaien een keer en zijn weg. 

 

De burgemeester denkt dat hij en het raadslid verschillen van mening. Als snelheidsbeperkingen 

pesten is, dan moet men overal 100 km/uur  invoeren. Dan kunnen de mensen bij wijze van spreken 

hun hart ophalen. Als de snelheid beperkt wordt tot 30 km/uur zal de verkeersveiligheid serieus een 

stuk toenemen ten opzichte van als ze tegen 50 km/uur of 70 km/uur door het centrum denderen. 

Hij denkt dat het toch wel duidelijk is waarom voor de 30 km/uur wordt gekozen. Maar als het 

raadslid dat pesten vindt, dan is dat zijn persoonlijke mening. Het is in overleg gebeurd met 

mensen van Kallo die ook vragende partij zijn. Er zijn mensen die vinden dat men overal  

100 km/uur moet kunnen rijden en dat men op de autostrades 150 moet kunnen rijden. Het college 

heeft daar een andere visie op. Maar er zijn ook drastischere maatregelen. Misschien moet de 

discussie eens geopend worden. 

 

Raadslid Buyl denkt dat men met deze maatregel de buitenlandse chauffeurs niet gaat 

tegenhouden. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er wel serieus ontradend gewerkt kan hebben. Dat is vooral 

de bedoeling. 

 

Raadslid Buyl denkt dat het met dit systeem niet zal lukken. Hij zegt dat zijn fractie zal 

tegenstemmen. 
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Raadslid Vermeulen, Groen, stelt dat de 30 km/uur inderdaad wordt gebruikt als een afremming. 

Dat zal zeker helpen, maar is niet dekkend genoeg. De kans op de fysieke controle blijft, maar die is 

er niet dag en nacht. Ze hoopt dat er zo snel als mogelijk wel wordt overgegaan tot de volledige 

controle. Het verwondert haar dat er in Vlaanderen toch wel een aantal plaatsen zijn waar die 

camera’s wel werken met de controles. Dat is toch wat er te lezen valt. Ze bestaan in bepaalde 

gemeenten zoals Wevelgem, Wommelgem en Morstel. Daar werkt men zogezegd met deze 

controles en een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Het kan goed zijn dat dat niet is aangesloten 

op een ruimer systeem en dat men daar alleen lokale trajecten kan controleren. Ze hoopt dat het 

zo snel als mogelijk kan. Nu kan er inderdaad nog steeds door de mazen van het net geglipt 

worden. Ze hoort enorm veel bezorgdheden van de inwoners van Kallo, omwille van gezondheid, 

stress, huisverzakkingen, .... Nog steeds is er een redelijk groot aantal vrachtwagens  dat daar 

passeert waardoor sommige mensen echt bezorgd zijn. Het is een grote verbetering, maar het is 

nog niet opgelost. Dit zal zeker opnieuw een stap vooruit zijn, maar het blijft iets dat niet volledig 

dekkend is. Dus ze hoopt dat er zo snel mogelijk wordt geëvolueerd. Van haar mag dat wel de knip 

zijn, een tractorsluis of iets anders. Ze denkt dat de gezondheid en op dit moment de veiligheid van 

de mensen in Kallo zeker voorop mag staan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij dezelfde bekommernis deelt, maar hij wil nog wel zeggen 

dat het is nagetrokken. Hij leest ook de krantenartikelen waarin het lijkt dat gemeenten het licht 

hebben gezien. Als men dat natrekt dan blijkt dat zij met dezelfde problemen zitten. De 

politiediensten hebben het nagetrokken. Hetgeen wat wel werkt, daar zijn sommige gemeenten 

ook mee begonnen zoals in Kortegem. Daar zijn in bepaalde straten camera’s gezet met 

nummerplaatherkenning. De nummerplaten van de mensen die er door mogen omdat ze er wonen, 

worden er ingestoken. Alle nummerplaten die niet toegelaten zijn om in de straat te passeren, 

krijgen een boete. Dat is heel vergaand. Dan zou men camera’s zetten in Kallo en van alle mensen 

die in Kallo wonen, wordt de nummerplaat er in gestoken. In bepaalde gemeenten is dat het geval. 

Maar dan gaat het over een straat of over een klein stuk. Maar iedereen zit met dezelfde problemen 

en er is geen enkele gemeente die momenteel op een sluitende manier met de camera’s kan 

werken. Met de beperkingen en de problemen wordt iedereen geconfronteerd. 

 

Deze camera’s moeten op de trajecten een snelheidsregime met gemiddelde snelheid van 30 km/u 

helpen handhaven. Een dergelijk lage gemiddelde snelheid over het hele traject moet sterk 
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ontmoedigend werken voor doorgaand verkeer. Dit camerapunt registreert inkomende en 

uitgaande voertuigen. In de toekomst zou het camerapunt uitgebreid moeten kunnen worden met 

voertuigherkenning. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Open Vld) tegen 6 neen-stemmen (Vlaams Belang, 

Beveren 2020) wordt principieel beslist tot het aankopen, installeren en onderhouden van ANPR-

camera's voor Kallo-dorp met functie trajectcontrole. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 219 008,26 EUR exclusief 

btw of 265 000,00 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt gekozen voor de aankoopcentrale (raamcontract Federale Politie). 

De gemeente Beveren kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 

van de wet van 17 juni 2016. 

 

10. De familie Weemaes is eigenaar van een gedeelte van de Zavelgelaagstraat in Kallo.  

Het perceel is kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B nummer 75G en heeft een kadastrale 

oppervlakte van 150 m². 

In september 2019 kreeg de gemeente een mail van één van de mede-eigenaars met de vraag tot 

overdracht. Alle huidige eigenaars gaan akkoord met de kosteloze grondafstand. 

De raad gaat algemeen akkoord een gedeelte van de wegenis van de Zavelgelaagstraat in Kallo, 

kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B nummer 75G met een oppervlakte van 150 m² kosteloos 

over te nemen voor opname in het openbaar domein 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

11. Het college verleende in zitting van 25 november 2019 een verkavelingsvergunning voor 2 loten 

halfopen bebouwing langs de Dijkstraat in Melsele. 

Ter realisatie van deze verkaveling en de rooilijn van de Dijkstraat dienen de gronden voor de 

rooilijn nog overgedragen te worden voor opname in het openbaar domein. 

De gemeenteraad stemt algemeen in de gronden aan de Dijkstraat in Melsele, kadastraal gekend 

9de afdeling, sectie C deel van nummer 17K met een oppervlakte van 34,50 m² kosteloos over te 

nemen voor opname in het openbaar domein 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

12. Het college verleende in zitting van 9 september 2019 een vergunning voor het verkavelen van 2 

loten en slopen van een stal in de Brielstraat in Melsele. 

Ter realisatie van deze vergunning dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te 
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worden voor opname in het openbaar domein. 

Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 808G. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jan Vermeiren, beëdigd landmeter te 

Zwijndrecht op 20 februari 2020, hebben de over te dragen gronden een oppervlakte van 40,17 m² 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan de gronden in de Brielstraat, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 808G met een oppervlakte van 40,17 m², kosteloos 

over te nemen voor opname in het openbaar domein 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

13. De gemeenteraad keurde in openbare vergaderingen van 5 oktober 2010, 28 februari 2012 

(aanpassing) en 21 oktober 2014 (aanpassing) het reglement goed voor de verkoop van 

bouwgronden door de gemeente Beveren.  

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2017 een verkavelingsvergunning 

afgeleverd aan Interwaas/WLM/Kantoor Gerry Smet bvba voor het verkavelen van het 

binnengebied (fase 2) tussen de A. Farnèselaan en het Pareinpark in 94 bouwkavels met aanleg van 

nieuwe wegenis. 

De gemeente kocht in akte van 5 juli 2019 3 bouwgronden (2 voor gesloten bebouwing en 1 voor 

halfopen bebouwing) aan in functie van het bescheiden aandeel in de verkaveling Donckhof 

Melsele.  

Overeenkomstig de aankoopprijs en het doelpubliek dat de gemeente beoogt bij deze verkoop, 

kunnen deze bouwgronden verkocht worden voor een prijs van 300 EUR/m². 

De raad gaat algemeen akkoord de procedure op te starten voor de verkoop van de 3 bouwgronden 

in de Eedverbondlaan in Melsele overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijke reglement voor 

de verkoop van bouwgronden door de gemeente Beveren: 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte Prijs (excl. 12,5% kosten) 

29 9de afd., sectie G nr. 783D4 189,31 m² 56 793,00 EUR 

30 9de afd., sectie G nr. 783E4 189,31 m² 56 793,00 EUR 

31 9de afd., sectie G nr. 783F4 278,73 m² 83 619,00 EUR 

 

 Akkoord wordt gegaan de gronden te verkopen overeenkomstig de eenheidsprijs van 300 EUR/m² 

(+ 12,5% kosten). 

De nodige publiciteit voor de verkoop van deze loten zal gevoerd worden. 

 



29 
 

14. Fluvius wenst de bestaande elektriciteitscabine aan de Oud Arenberg in Kieldrecht  te vernieuwen. 

Hiervoor wensen ze de grond waar deze cabine opstaat aan te kopen van de gemeente. 

Het perceel is kadastraal gekend 6de afdeling, sectie C nummer 11G8 met een oppervlakte van 

22,42 m². 

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt op 24 mei 2019, werd er met Fluvius een 

akkoord bereikt. 

Unaniem gaat de raad akkoord de grond aan de Oud Arenberg in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de 

afdeling, sectie C nummer 11G8 met een oppervlakte van 22,42 m², te verkopen aan Fluvius voor de 

vernieuwing van de elektriciteitscabine. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

15. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 november 2018 akkoord met de publieke 

verkoop van een aantal gronden in de KMO-zone Doornpark voor een minimumbedrag van 125 

EUR/m² (+ kosten) met een recht van hoger bod. De gronden zijn kadastraal gekend 3de afdeling, 

sectie C nummers 1240A, 1249A, 1252C, 1354B en 1237D en hebben een totale kadastrale 

oppervlakte van 16 560 m². 

De gemeente ontving 1 geldige kandidatuur voor alle gronden. Gelet op een onderling 

overeenkomst tussen deze kandidaat en de eigenaar van het perceel palend aan nummer 1237D, 

getekend op 29 oktober 2019, werd het perceel 1237D opgesplitst.  

Me algemeenheid van stemmen wordt beslist de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, 

kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1237D met een oppervlakte van 394,85 

m², te verkopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

16. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 november 2018 akkoord met de publieke 

verkoop van een aantal gronden in de KMO-zone Doornpark voor een minimumbedrag van 125 

EUR/m² (+ kosten) met een recht van hoger bod. De gronden zijn kadastraal gekend 3de afdeling, 

sectie C nummers 1240A, 1249A, 1252C/deel, 1354B en 1237D/deel. 

De gemeente Beveren ontving 1 geldige kandidatuur voor alle gronden. Gelet op een onderling 

overeenkomst tussen deze kandidaat en de eigenaar van het perceel palend aan nummer 1237D, 

getekend op 29 oktober 2019, werd het perceel 1237D opgesplitst. Een gedeelte van perceel 1237D 

met een oppervlakte van 432,57 m² kan samen met de andere voormelde KMO-gronden verkocht 

worden. 
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De raad gaat algemeen akkoord de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de 

afdeling, sectie C nummers 1240A, 1249A, 1254B en deel van nummers 1237D en 1252C met een 

totale oppervlakte van 16 124,04 m² te verkopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

17. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 

12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 

Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 

verkeer. 

Voor de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat zijn verschillende 

aankopen nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 477C met 

een oppervlakte van 466 m², zijnde lot 2 van het innemingsplan. 

Aangezien dit perceel nog verpacht wordt, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist om voor de gronden 9de afdeling, sectie D deel van 

nummer 477C met een oppervlakte van 466 m² de pacht te verbreken in functie van de realisatie 

van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

18. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 

12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 

Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 

verkeer. 

Voor de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat zijn verschillende 

aankopen nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 457B met 

een oppervlakte van 205 m², zijnde lot 4 van het innemingsplan. 

Aangezien dit perceel nog verpacht wordt, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om voor de gronden 9de afdeling, sectie D 

deel van nummer 457B met een oppervlakte van 205 m² de pacht te verbreken in functie van de 

realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 
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19. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 

12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 

Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 

verkeer. 

Voor de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat zijn verschillende 

aankopen nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummers 470F, 

455K4 en 456B met een oppervlakte van 3 530 m², zijnde loten 3, 5 en 6 van het innemingsplan. 

Aangezien dit perceel nog verpacht wordt, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan om voor de gronden 9de afdeling, sectie D 

deel van nummers 470F, 455K4 en 456B met een oppervlakte van 3 530 m² de pacht te verbreken in 

functie van de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

20. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 

12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 

Oost Berchem - Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 

verkeer. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan om het perceel 9de afdeling, sectie D deel 

van nummers 477C, 470F, 457B, 455K4 en 456B met een oppervlakte van 4 201 m² aan te kopen 

voor de realisatie van een langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat t e Melsele.  

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

21. Het college ging in zitting van 17 juni 2019 akkoord om een schattingsverslag aan te vragen voor de 

mogelijke aankoop van de landbouwgrond palend aan de Frema in de Zakdam in Melsele. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft in de toelichting niet kunnen achterhalen waarom men tot 

deze aankoop wenst over te gaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de eigenaar naar de gemeente is gekomen met de vraag of de 

gemeente geïnteresseerd is om dat stuk te kopen. De gemeente heeft het voetbalveld en de 

kantine overgenomen. Via een BPA was dat toen nog zonevreemde recreatie en is dat recreatie 
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geworden. Het voetbalveld is een groot gedeelte van een ruimer perceel. Langs de linkerkant en de 

achterkant is er de strook die nog altijd door een landbouwer werd bewerkt. Dat perceel heeft de 

gemeente er ook bijgekocht. Maar dat is landbouwgebied en geen recreatie. De rest ervan is 

bijgekocht omdat er nu wel degelijk een probleem is in die straat door het feit dat de gemeente nu 

gans het sportcomplex heeft gekocht en het feit dat de drankenhandel aan de overkant ook 

verkocht is en vroeger de auto’s allemaal aan die kant geparkeerd stonden. Dat is nu afgezet en 

men kan er dus niet meer parkeren. In die zin leek het het college nuttig om daar extra parking te 

voorzien. Maar nogmaals, dat is landbouwgebied dus er zal een RUP opgesteld moeten worden om 

die bestemming naar recreatie om te vormen. Anders kan het misschien alleen met een 

noodmaatregel, maar dan kunnen er geen infrastructurele maatregelen genomen worden waar een 

bouwvergunning voor nodig is. Er is de mogelijkheid dat er eventueel op termijn een cricketveld 

komt. Dat is ruimer dan een voetbalveld. Maar momenteel heeft dus de Frema parkeerproblemen, 

door het feit dat gans de parking voor drive-in weggevallen is. De gemeente krijg de opportuniteit. 

De eigenaar is zelf vragende partij. Er zat ook geen gebruiker op, dus men heeft ook geen pacht 

moeten uitwinnen. De eigenaar was vragende partij om het aan de gemeente te verkopen en de 

gemeente heeft het op die manier gekocht. Om daar eventueel een tweede voetbalveld of een 

cricketveld te realiseren, maar vooral ook om daar toch wel wat parking bij te creëren om daar de 

druk voor een stuk weg te nemen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat ze dit punt naar een A-punt heeft laten zetten. Er is 

vorig jaar al gezegd dat er een RUP is opgemaakt alleen voor het voetbalveld. Toen was er absoluut 

nog geen sprake van dat het landbouwgedeelte zou omgevormd worden. Ondertussen antwoordt 

de burgemeester dat men een tweede voetbalveld of een cricketveld wil realiseren. Ze vraagt of er 

behoefte is aan een tweede voetbalveld. Ze is de prijs van de landbouwgrond eens gaan opzoeken. 

Het raadslid vindt wel dat er een hoge prijs voor wordt betaald. Ze vindt het heel voorbarig om het 

nu al aan te kopen. Als het er ligt en het wordt niet gebruikt, dan vraagt ze zich af of het nodig is om 

dit al zo ver op voorhand te gaan aankopen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het BPA van jaren geleden is. Het voetbalveld, dat er bij zijn 

weten al 30 tot 40 jaar ligt, lag daar zonevreemd. Zoals er wel veel zonevreemde voetbalvelden zijn 

verdwenen. Ofwel verdween deze ook, ofwel werd het opgenomen in het BPA. Dat laatste is 

gebeurd zodat het kon blijven liggen. 
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Raadslid Van de Vyver zegt dat ze daar geen problemen mee heeft.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het jaren geleden is. Nu is er de situatie ontstaan dat de 

gemeente het heeft gekocht omdat de eigenaar het ging verkopen. Anders was er weer een 

voetbalveld dat verloren gegaan zou zijn. Er is een tekort aan voetbalvelden. Er is dus wel degelijk 

een nood om dat te behouden. Vandaar dat de gemeente het heeft gekocht. Nu kan er eventueel 

een veld worden bijgelegd en ook om de parkeerproblemen op te lossen. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat landbouwgrond ook eigenlijk al heel schaars is. Ze vraagt of dat 

zomaar omgezet kan worden of dat die bijvoorbeeld gecompenseerd moet worden op een andere 

plek.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er nu geen gebruiker op zat. Omdat de eigenaar ook de 

gebruiker was, wordt er geen boer getroffen. Er zal een ganse procedure via het RUP zijn. De 

provincie zal er ook haar zegen over moeten geven. Het kan worden opgestart, maar het zal 

bekeken moeten worden. Deze situatie is hetzelfde als rond het kerkhof, waar de procedure al ver 

gevorderd is. Dat is landbouwgrond dat omgevormd wordt. Het is niet ergens midden in het veld. 

Hier is al een situatie waar men een uitbreiding kan doen en waar dus geen enkele landbouwer 

door getroffen wordt. De prijzen zijn op basis van een schatting van een schatter die door de 

gemeenteraad is aangesteld. Die doet het op een onafhankelijke manier. Hij denkt dat dit gewoon 

de prijs is. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat blijkt uit de Notarisbarometer dat de prijs per vierkante meter vorig 

jaar ongeveer 6,16 EUR bedroeg. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat men daar weinig voor kan kopen. Als men voor 6 euro per 

vierkante meter landbouwgrond kan kopen, dan zouden er veel gegadigden zijn. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat het toch een betrouwbare bron is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit is geschat door een schatter. Men kan niet zomaar 

marchanderen boven de schatting. Stel je voor dat het goedgekeurd wordt boven de schatting. Er is 

dus ook geen vriendjespolitiek. Er is een schatting. De schatter heeft deze bepaald, ook op basis 
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van referenties. Een schattingsverslag wordt altijd opgesteld op basis van referenties. Het raadslid 

moet eens een keer vragen wat ze momenteel in de polder geven voor de onteigening van 

landbouwgrond. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat ze alleen heeft gekeken op de site van notarissen voor de 

gemiddelde prijzen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men met die sites altijd op moet passen. Men kent ook de 

Weerbarometer die langs geen kant klopt. De schatting is de prijs. De gemeente zal altijd kopen op 

basis van de schatting.  

 

Raadslid Van de Vyver vraagt stemming over dit punt.  

 

Voormelde  gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummer 953 en 954 en hebben 

een totale oppervlakte van 7 640 m². 

Met 33 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Vlaams Belang, Open Vld) bij 2 onthoudingen 

(Beveren 2020) wordt beslist de grond aan de Zakdam in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, 

sectie D nummer 953 en 954 met een totale oppervlakte van 7 640 m² aan te kopen.  Goedkeuring 

wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

22. Met algemeenheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan het voorgelegd 

evaluatiereglement binnen Scholengemeenschap  gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke. 

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd. 

Artikel 1 

 §1    De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling. 

 §2    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle 

gesubsidieerde personeelsleden in wervingsambten. 

 §3    De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt. 

 §4    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle 

gesubsidieerde personeelsleden in een ander bevorderingsambt dan dat van directeur of in 

een selectieambt. 
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 §5    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als de evaluator van de directeur(s). 

 §6    De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator van de directeurs(s). 

 §7    De algemeen directeur wordt aangeduid als eerste evaluator van de algemeen 

directeur onderwijs. 

Artikel 2 

De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de 

eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen. 

Artikel 3 

Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken 

een opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op 

een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het 

personeelslid. Daartoe wordt bij AVSG (Advies en Vormingscentrum voor Steden en Gemeenten) 

ingeschreven voor de opleiding voor evaluatoren. 

Artikel 4 

 §1    Een personeelslid in een wervingsambt krijgt een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving vanaf een aanstelling van 104 dagen. 

 §2    De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving voor dat ambt. 

Artikel 5 

 §1    Er worden minimaal twee functioneringsgesprekken per evaluatieperiode gehouden. 

 §2    De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid per email uit voor een 

functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan. 

 §3    Het personeelslid kan per email een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt 

plaats binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald 

door de (eerste) evaluator.   

 §4    Van het functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag 

opgemaakt conform het model van OVSG.  Dit verslag wordt ondertekend door de (eerste) 

evaluator en ter ondertekening voor kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het 

personeelslid en desgevallend de tweede evaluator ontvangen een kopie. Het verslag 

wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator.  

 §5     De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model van OVSG 

Artikel 6 

 §1    De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de evaluatiecriteria die aansluiten bij de 
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functiebeschrijving. 

 §2    Er wordt minimaal een evaluatiegesprek gehouden om de twee schooljaren. Op de 

vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming wordt in elk 

geval een evaluatiegesprek gehouden. 

 §3    De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit 

minimaal 10 werkdagen op voorhand per mail mee. 

 §4    De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt bewaard in het 

evaluatiedossier. 

Artikel 7 

De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar de inrichtende macht en 

desgevallend naar de tweede evaluator. 

 

23. De Kunstacademie en het volledige DKO werken vanaf 1 september 2018 met een nieuw decreet en 

organisatiebesluiten van de Vlaamse Regering. 

Dit impliceert wat de interne werking en organisatie van de academie betreft een 

ingrijpende  aanpassing. 

Het huidige, oude structuurmodel wordt via richtlijnen uitgaand van de Vlaamse gemeenschap en 

OVSG geconcordeerd naar het nieuw organisatiemodel. 

De gemeenteraad gaf in zitting van 26 februari 2019 de toestemming om officiële aanvragen op te 

maken aan de Vlaamse Regering van nieuwe structuuronderelen en opties. 

Deze nieuwe aanvragen zijn het verder uitbouwen van de opleidingen die momenteel aan het lopen 

zijn in de Kunstacademie. 

De Kunstacademie vraagt voor het schooljaar 2020-2021 een nieuw structuuronderdeel - 

specialisatie voor muziek, woord en dans en onderwijsbevoegdheid voor cluster vier in de derde 

graad , digitaal beeldatelier. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot het opmaken van officiële aanvragen aan de 

Vlaamse Regering van volgend nieuw structuuronderdeel en onderwijsbevoegdheid: 

1)      structuuronderdeel  specialisatie voor muziek, woord en dans 

2)      onderwijsbevoegdheid voor cluster vier in de derde graad (digitaal beeldatelier). 

 

 

24. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het evaluatiereglement binnen 

de Kunstacademie. 
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Volgende wijziging worden doorgevoerd: 

Artikel 1 

 §1    De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling. 

 §2    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle 

gesubsidieerde personeelsleden in wervingsambten. 

 §3    De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt. 

 §4    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle 

gesubsidieerde personeelsleden in een ander bevorderingsambt dan dat van directeur of in 

een selectieambt. 

 §5    De algemeen directeur onderwijs wordt aangeduid als eerste evaluator van de 

directeur 

 §6    De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator van de directeur 

Artikel 2 

De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de 

eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen. 

Artikel 3 

Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken 

een opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op 

een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het 

personeelslid. Daartoe wordt bij AVSG (Advies en Vormingscentrum voor Steden en Gemeenten) 

ingeschreven voor de opleiding voor evaluatoren. 

Artikel 4 

 §1    Een personeelslid in een wervingsambt krijgt een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving vanaf een aanstelling van 104 dagen. 

 §2    De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving voor dat ambt. 

Artikel 5 

 §1    Er worden minimaal twee functioneringsgesprekken per evaluatieperiode gehouden. 

 §2    De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid per email uit voor een 

functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan. 

 §3    Het personeelslid kan per email een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt 
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plaats binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald 

door de (eerste) evaluator.   

 §4    Van het functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag 

opgemaakt conform het model van OVSG.  Dit verslag wordt ondertekend door de (eerste) 

evaluator en ter ondertekening voor kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het 

personeelslid en desgevallend de tweede evaluator ontvangen een kopie. Het verslag 

wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator.  

 §5     De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model van OVSG 

Artikel 6 

 §1    De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de evaluatiecriteria die aansluiten bij de 

functiebeschrijving. 

 §2    Er wordt minimaal een evaluatiegesprek gehouden om de twee schooljaren. Op de 

vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming wordt in elk 

geval een evaluatiegesprek gehouden. 

 §3    De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit 

minimaal 10 werkdagen op voorhand per mail mee. 

 §4    De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt bewaard in het 

evaluatiedossier. 

Artikel 7 

De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar de inrichtende macht en 

desgevallend naar de tweede evaluator. 

 

25. Er zal op korte termijn een selectieprocedure opgestart worden voor de aanwerving van een 

algemeen directeur ingevolge de oppensioenstelling van de heer Jan Noppe. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat het een moeilijk punt is. Ze wil vragen of er gekozen kan 

worden voor een extern selectiebureau. Dit om te voorkomen dat er bij de aanwerving bepaalde 

mensen in een moeilijke positie terechtkomen en dat er een zekerheid is op transparantie en 

neutraliteit. Niet dat ze eraan twijfelt, maar het is een extra zekerheid. Ook een objectieve blik op 

de verwachte kennis, vaardigheden en attitudes. De meeste grote bedrijven, scholen en overheden 

hebben al lang deze keuze gemaakt. De gemeente is eigenlijk ook een groot bedrijf als men bekijkt 

hoeveel mensen er werken en als men kijkt welke expertise en vaardigheden er elke dag opnieuw 

verwacht worden. Haar concrete vraag is waarom er hier niet voor gekozen wordt. Ten tweede 
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vraagt ze of de vacature ook breed verspreid kan worden buiten de gemeente zelf. Ze vermoedt dat 

dat sowieso wel gedaan wordt, maar ze wilde het toch vragen. Het leek haar ook wel opportuun 

om eens een externe kandidaat van buiten de gemeente te hebben, omdat deze een verruimende 

kijk kan hebben op de werking van de gemeente. Tot slot, het moet niet expliciet gezegd worden, 

maar ze doet het toch omdat ze helaas nog heel recent een voorbeeld heeft gehoord vanuit een 

andere regio. Dat er uiteraard geen politieke binding mag zijn met de kandidaat, sowieso niet 

lokaal, maar ook mogelijk met andere trajecten buiten de gemeente. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vraagt hoe de selectieprocedure concreet verloopt. Dat kan hij er niet 

volledig uit opmaken. Hij vraagt of het inderdaad wordt open geschreven en of iedereen zich 

inderdaad kandidaat kan stellen. Hij vraagt ook of de commissie die aangesteld wordt de 

verschillende kandidaten zal zien en beoordelen. Ook dat kan hij niet volledig opmaken uit de 

selectieprocedure zoals die hier omschreven wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hier juist tegemoetgekomen wordt aan de bekommernissen 

die hier geuit worden. Enerzijds wordt de mogelijkheid gecreëerd om de keuze te maken of er 

alleen intern of ook extern wordt geworven. Die keuze zal te gepasten tijde gemaakt moeten 

worden. Het kan via bevordering of het kan extern. Misschien spreekt hij voor zijn beurt, maar zijn 

persoonlijke mening is dat dat het best extern gebeurt. Zijn er mensen die zich dan geroepen 

voelen en die voldoen aan de criteria, dan kunnen die ook meedoen. Dus ofwel bepaalt de raad dat 

de selectiecommissie intern wordt aangeduid en dat duidelijk bepaald wordt dat er minstens een 

derde externen in moeten zitten en dat dan de algemeen directeur, of bij ontstentenis zijn 

vervanger de voorzitter aanduidt. De andere mogelijkheid is dat het aan een extern bureau wordt 

gegeven dat een aantal kandidaten selecteert. Dat is hier dus wel voorzien. De raad lijkt ervan uit te 

gaan dat hier al gekozen is voor intern. Maar hier is juist de mogelijkheid dat de beide 

mogelijkheden kunnen en dat zal een keuze zijn die ten gepaste tijde gemaakt moet worden. 

Wordt het intern of extern of zal de gemeente met eigen mensen zelf voor een stuk begeleiden met 

ondersteuning van een aantal externen, zoals dat wettelijk is bepaald. Het kan ook dat dit volledig 

wordt overgelaten aan een extern bureau. Hij heeft eens gekeken en hij heeft gezien dat een aantal 

gemeenten bezig is met het aanduiden van een algemeen directeur. Dat is zeer belangrijk. Hij kan 

alleen niet goed volgen wat raadslid Vermeulen bedoelt met binding met de politiek. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat dat een open deur is. Het is heel logisch dat dat één van de 
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voorwaarden is. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat dit wel heel moeilijk is. Hij vraagt zich af wat men dan doet 

met mensen die een keer op een lijst hebben gestaan. Hij weet niet goed hoe men dat kan vatten. 

Maar wie er ook algemeen directeur wordt, zoals de huidige het heeft gedaan gedurende de vele 

jaren is hij een voorbeeld. De vorige secretaris is zelfs schepen geweest. Die was eerst schepen en is 

daarna secretaris geworden. Er is toen altijd gewerkt met een volstrekte meerderheid. De huidige 

secretaris heeft de beide gekend, een volstrekte meerderheid en daarna verschillende coalities. 

Maar zowel wat betreft de vorige als de huidige, is er niemand die zijn objectiviteit en neutraliteit in 

twijfel trekt. Maar ook de huidige secretaris/algemeen directeur is politiek actief geweest vele jaren 

terug. Maar het zal ook de verwachting zijn van de nieuwe algemeen directeur dat die zich neutraal 

en boven de politieke partijen stelt. Hij is niet het verlengde van een bepaalde politieke partij. Als 

hij of zij dat zou worden met die mentaliteit, dan zal die niet lang op die stoel zitten en zal die 

zichzelf vrij snel tegenkomen. Dus dat hoeft niet neergeschreven te worden, want het is 

vanzelfsprekend dat het op die manier moet. In het verleden zijn er nooit problemen mee geweest. 

Die verwacht hij naar de toekomst dus ook niet. Maar men houdt alles open in die zin dat het niet 

vergelijkend is. Anders wil het dus zeggen dat een jury, met bij wijze van spreken een 0,1-punt 

verschil de mensen moet rangschikken en dat degene met de meeste punten, ook al is dat verschil 

zeer miniem, het zou moeten worden. Ook daar zijn een aantal criteria die niet worden 

meegegeven en die de raad nu wil laten vastleggen. Er zal ten gepaste tijd een keuze gemaakt 

moeten worden. 

 

Raadslid De Wael, N-VA, sluit zich grotendeels bij de burgemeester aan. Hij wil waarschuwen voor 

de term ‘politieke band’. Die term kan heel subjectief worden geïnterpreteerd. Vooral de persoon 

in kwestie moet zich neutraal opstellen, maar iemand heeft al snel een band. Zij het een familiale 

band of een band via een verleden of een standpunt. Dus hij vindt het nogal een gevaarlijk woord 

om te gebruiken. Hij denkt vooral dat het het gedrag is van de algemeen directeur dat bepalend zal 

zijn. Er zit hier een prachtig voorbeeld.  

 

Raadslid Benali, sp.a, zal zijn vraag herformuleren omdat hij misschien niet duidelijk was. Er staat: 

‘hierbij wordt de meest geschikte kandidaat gekozen op basis van een volledige vergelijking van 

titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering’. Hij ziet er vooral niet in 

staan dat er een examen zou zijn. Dat is er meestal wel voor dit soort functies. Hij ziet het hier niet 
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staan, dus hij veronderstelt dat het dan ook niet voorzien is. Ten tweede wilde hij weten of het dan 

alleen gaat om kandidaten die intern gezocht worden. Maar hij begrijpt dat het ook kandidaten zijn 

die extern gezocht gaan worden en dat de vacature dus opengesteld wordt voor iedereen. Op het 

tweede deel heeft hij dus een antwoord gehad, maar het eerste deel is hem nog niet duidelijk. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat wettelijk is bepaald dat er een mondeling en schriftelijk 

examen en een assessment moet worden gedaan. Maar hier is er nog niet over gesproken. De zij-

instromers zijn nieuw. Dat zijn de mensen die ergens secretaris zijn geweest en door de inkanteling 

van OCMW en gemeente op reaffectatie zijn gezet. Die zijn tijdelijk geen secretaris meer door het 

feit dat het OCMW en de gemeente nu onder één noemer vallen en er dus één van de twee geen 

secretaris meer is.  Er moet nog worden bepaald of die ook een assessment moeten doen. Maar die 

moeten dus geen examen afleggen. Dat is wettelijk zo bepaald. De anderen moeten allemaal een 

schriftelijk en mondeling examen afleggen. Het staat er nog niet in, maar er gaat worden bepaald 

dat de zij-instromers ook een assessment moeten doen. Anders zou het niet eerlijk zijn. 

 

Alvorens de procedure op te starten, dienen een aantal zaken in onze rechtspositieregeling 

geüpdatet en aangepast te worden. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord om volgende wijzigingen in de rechtspositieregeling 

door te voeren: 

*   in de rechtspositieregeling in alle bepalingen de functienaam 'gemeentesecretaris' te vervangen 

door 'algemeen directeur' en de functienaam 'financieel beheerder' te vervangen door de 

functienaam 'financieel directeur'. 

*  artikel 9 als volgt te wijzigen: 'De decretale graden kunnen ingevuld worden via aanwerving, via 

bevordering of via gelijktijdige aanwerving en bevordering. 

*  in artikel 10§2 de verwijzing naar Securex als externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk te schrappen. 

*  aan artikel 24 een §3 toe te voegen: 'In afwijking van artikel 18 §4 zijn de selectieprocedures van 

de decretale graden niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van 

een volledige vergelijking van titels en verdiensten en een uitdrukkelijke motivering 

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen.' 
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26. Het personeelsbehoeftenplan en organogram werden vastgesteld in zitting van de raad van 26 

november 2019. 

Omwille van diverse redenen worden een aantal wijzigingen gevraagd: 

1/ opnemen van een functie van projectleider mobiliteit (B1-B3) 

2/ omzetten van een functie van vakman wegen (D1-D3) in een functie van  

     projectmedewerker (C1-C3) 

3/ omzetten van een functie van administratief medewerker bibliotheek (C1-C3) 

      in een functie van bibliotheek-assistent (C1-C3) 

 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen aan het 

personeelsbehoeftenplan en -formatie zodat deze kunnen voorgelegd worden aan de vakbonden 

voor advies en aan de raad voor goedkeuring. 

 

27. Het  arbeidsreglement van de gemeente Beveren werd vastgesteld door de raad in zitting van 15 

december 2015 en bevat in bijlage VII een deontologische code voor ambtenaren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de standaardformule van de VVSG is overgenomen. Deze 

wordt door de meeste gemeenteraden al gehanteerd.  

 

Door diverse ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste versie van dit document. 

Het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren werd voorgelegd aan het 

Managementteam en college/vast bureau en werd positief geadviseerd. 

Het ontwerp werd eveneens ter advies voorgelegd aan de vakbonden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerp van de 

deontologische code voor ambtenaren, toegevoegd als bijlage VII bij het arbeidsreglement. 

 

28. Op verzoek van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraadszitting van 07 april 2020: voorstel tot oplijsting en communicatie van de lokale 

handelaars en ondernemers die aan huis leveren. 

Raadslid Kitty Schelfhout geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat de e-commerce aan een enorme opmars bezig is. Het 

betekent tijdswinst, minder verplaatsingen en een groter aanbod. Het is moeilijk voor lokale 
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handelaren om op te tornen tegen internationale aanbieders zoals bol.com, Amazon en dergelijke. 

Nochtans kunnen de voordelen zoals thuislevering in deze tijden van coronacrisis een belangrijk 

deel van onze bevolking helpen. Niet iedereen kan nu fysiek boodschappen doen. Bejaarden, 

gehandicapten, zieke mensen en mensen die werken in de zorg en dienstensector kunnen niet of 

vinden niet de tijd om boodschappen te doen. Onder andere de gemeenten Zelzate en Oudenburg 

beslissen daarom om vraag en aanbod samen te brengen en de lokale ondernemingen op te lijsten 

die aan huis leveren. Deze lijsten zijn gemakkelijk raadpleegbaar op de website van de gemeenten 

en helpt als zorgzaam bestuur ervoor dat zowel de lokale middenstanders die het nu al moeilijk 

genoeg hebben, als de minder mobiele mensen een oplossing te vinden voor winkelproblemen. 

Een win-winsituatie voor iedereen. In navolging op deze gemeenten vragen wij aan de 

gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen om dit voorbeeld te volgen en 

eveneens een lijst aan te leggen van lokale ondernemers die aan huis leveren en deze lijst te 

publiceren ten behoeve van onze inwoners zodat die te allen tijde kan geraadpleegd worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat men de eigen middenstanders niet mag onderschatten. In 

deze periode hebben veel mensen het moeilijk om de deuren gesloten te houden. Hij heeft vandaag 

nog een telefoon gekregen van een huis- en tuincentrum, maar die  geen diervoeding heeft en dus 

gesloten blijft. Het is nu het voorjaar en normaal gesproken zijn dat de topdagen. Iedereen 

probeert op alle mogelijke manieren om de verkoopcijfers een stuk op te krikken. Iedereen is dus 

volop bezig om zelf inventief te kijken op welke manier. Ook de doe-het-zelfzaken zorgen ervoor 

dat online en telefonisch zaken besteld kunnen worden en dat goederen geleverd kunnen worden. 

Hij heeft zelf de oproep gedaan dat mensen wel via internet bestellen, maar bij de eigen mensen. 

Dus bestel niet de Chinese producten die bij wijze van spreken nog geen dag overleven. Er is dus de 

inventiviteit en creativiteit van de ondernemers in Beveren zelf. Er zijn ook een aantal initiatieven 

genomen op het vlak van websites waarop ondernemers zich kenbaar kunnen maken. Afgelopen 

maandag heeft het college hier uitvoerig over gesproken. Er lag een voorstel op tafel dat nogal duur 

was, maar het wordt bekeken. De bedoeling is om er vrij snel, en liefst dinsdag, over te beslissen en 

dan zal verder onderzocht worden om er zelf ook een initiatief in te nemen en ook zo’n website op 

te starten waar onze eigen mensen terechtkunnen. Het college wil voorstellen om de kost op de 

gemeente te nemen. Maar zo’n site moet up-to-date blijven want anders heeft die geen waarde. 

Dan staan nieuwe mensen er niet op of men verandert bijvoorbeeld van producten. Dus het is voor 

volgend jaar wel de bedoeling om een eigen bijdrage te vragen. De gemeente is er volop mee bezig 

om aan deze nood tegemoet te komen. 
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Raadslid Schelfhout zegt dat er in Zelzate nog een bijvoegsel was bij de bewonersbrief van de 

winkels die er nu open zijn. Ze vindt dat toch wel een goed initiatief. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Zelzate kleiner is dan Beveren. Men moet ook oppassen. De 

vzw Aangenaam Winkelen gaat over Beveren en dan zeggen de deelgemeenten wat er bij hen 

gebeurt.  

 

Raadslid Schelfhout zegt dat het kan lopen via de lokale middenstandverenigingen. Er is in 

Verrebroek al een initiatief genomen. In Kieldrecht heeft ze het al zien passeren. Ze denkt dat het 

makkelijk op te lijsten is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men ermee bezig is. 

 

Raadslid Schelfhout wacht op het vervolg. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

29. Alsook ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: tegemoetkoming marktkramers. 

 

Raadslid Schelfhout geeft hierbij toelichting. 

De Vlaamse regering riep de gemeentebesturen op om reglementen te herzien zodat de 

ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten 

die omwille van deze coronacrisis niet kunnen doorgaan. 

Mede in dit daglicht stellen de marktkramers zich vragen of ze een compensatie of 

tegemoetkoming mogen verwachten voor het niet innemen van de marktplaatsen gedurende de 

periode van de coronacrisis. Sint-Niklaas en Hamme hebben reeds de eerste week van deze crisis 

duidelijke informatie verstrekt naar de handelaars welke compensatie zij mochten verwachten. 

De kramers betalen in Beveren Waas promotiegelden (2 EUR/dag) voor acties die nu niet konden 

doorgaan. Gaan deze gelden terugbetaald worden? 

De gemeenten kunnen: 
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 belastingen op gemeentelijk vlak opheffen of (tijdelijk) intrekken 

 de datum wijzigen van de inwerkingtreding van gemeentelijke belastingen of retributies 

 een vrijstelling of tariefvermindering inschrijven in een belasting- of retributiereglement 

(eventueel tijdelijk) 

Verder vragen de marktkramers zich af of de gemeente hen extra zal ondersteunen bij de 

heropstart van de markt na deze crisis, misschien in samenwerking met de horeca en winkels in de 

buurt. Tenslotte is dit voor een deel het kloppende hart van de gemeente Beveren en hebben deze 

ondernemers elkaar nodig.  Misschien kan de gemeente een promo-campagne opzetten bij de 

herstart van de markt. 

Ook is er nog steeds de vraag naar meer duidelijkere communicatie naar de marktkramers, zodat 

ze sneller op de hoogte zijn van de genomen maatregelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij vandaag nog een persbericht heeft laten doorsturen. Er is 

een beslissing genomen en veel aanslagbiljetten zijn nog niet verstuurd door de gemeente. Er is 

beslist om een paar sportkampen terug te betalen. Op een aantal belastingen die de gemeente zelf 

int, is vier maanden uitstel gegeven in plaats van twee maanden. De terrasbelasting, de belasting 

op de mobiele verkoopruimten, de belasting op koopwaar waar ze de vorige gemeenteraad een 

allusie op heeft gemaakt, taxibedrijven, de handelaarsbijdragen, de nachtwinkels, de 

verblijfsbelasting, inname openbaar domein gingen apart bekeken worden. Maar alle belastingen 

die door de gemeente worden geheven, zijn bedragen waar de gemeente een bepaalde bedoeling 

mee heeft. Die aanslagbiljetten zijn nog niet verstuurd. Men gaat wachten tot september, dan volgt 

er een evaluatie. Dan wordt bekeken hoe de situatie op dat ogenblik  is. Er zal sowieso altijd een 

verrekening gebeuren voor op zijn minst de maanden dat er geen activiteit is, dat is logisch. De 

marktkramers hebben al wel een factuur gekregen voor hun jaarabonnementen. Dat wordt 

terugbetaald. Die gaan allemaal het betaalde bedrag terugkrijgen en in september wordt dat 

geëvalueerd. Dan volgt er misschien een nieuwe aanslag, maar zeker en vast wat betreft de weken 

of maanden dat er geen markt is geweest, zal er een aftrek gebeuren. Die gaan dus dat bedrag 

terugkrijgen. In september gaat bekeken worden hoe alles verloopt. Hopelijk is dan alles terug 

genormaliseerd. Wat betreft de concessies die de gemeente zelf heeft, zoals het Koetshuis, Fort 

Liefkenshoek, de markt, het CultuurCafé, er zijn er nog een aantal zoals de sporthal van Beveren en 

de sporthal van Melsele, ook daar is er de opschorting waardoor men voor de maanden dat ze 

gesloten zijn, niet moet betalen. De factuur voor april is nog niet vertrokken, maar maart zal 

terugbetaald worden. In maart was ook de coronacrisis al bezig. Er moet dus niet worden betaald 
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voor maanden dat er geen inkomsten zijn. Ook dit wordt in september geëvalueerd. Maar alles is 

dus on hold gezet. Het gaat wel om meer dan 100 000 euro voor de gemeente wat betreft twee à 

vier maanden. Dat gaat om serieuze bedragen. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat iedereen het nodig zal hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat klopt. Maar ook het openbaar bestuur moet ervoor zorgen 

dat er geen putten worden gecreëerd voor de volgende generatie. Maar goed, dit zijn de 

beslissingen die genomen zijn. Als de markt terug wordt opgestart, dan gaat bekeken worden met 

de dienst en marktleiders op welke manier er eventueel een promotie kan gebeuren en op welke 

manier men terug de markt op gang kan krijgen. Dat zal dus gebeuren.  

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

 

 Burgemeester Van de Vijver weet niet of het schriftelijk moet gebeuren, maar raadslid Buyl heeft 

een vraag gesteld over de Beverse feesten. Het gemeentebestuur zit zelf ook met een aantal 

vragen. Er is al een politiebesluit genomen tot 3 mei terwijl de regering de maatregelen nog maar 

tot 19 april had genomen. Iedereen weet dat het 19 april niet gedaan gaat zijn. Men vraagt hem nu 

wat hij gaat doen in mei. Daarbij kijkt hij ook naar de regering. Die neemt hopelijk beslissingen, 

zoals er wel gebeurt door de Wielrijdersbond die al veel zaken heeft afgelast. Sommigen doen dat 

dus wel. Er zijn overal in Vlaanderen grote festivals waarmee men niet goed weet wat te doen. Ook 

voor de Beverse feesten geldt dat. Stel dat men nu zegt dat ze niet doorgaan en de regering beslist 

later dat het toch kan, wat hij niet verwacht, dan heeft Beveren een probleem. Men zou dus beter in 

één keer duidelijkheid creëren en dit op nationaal niveau. Dan is dat voor iedereen gelijk.  

Met dat dilemma zit de burgemeester voor een stuk. Hij krijgt nu al het verwijt van de hogere 

overheid dat hij te ver is gegaan omdat hij een besluit heeft genomen tot 3 mei terwijl de hogere 

overheid dit maar heeft gedaan tot 19 april. Hij gaat verder, maar hij wil duidelijkheid geven aan de 

bevolking. De regering zou dat beter ook doen. Hij denkt niet dat de bevolking dat de regering 

kwalijk zal nemen. Iedereen weet dat het niet gemakkelijk zal zijn om het normale terug op gang te 

brengen. Er gaat dan ook wel discussie zijn over wat er wel en niet kan. Dit verdwijnt niet van de 

ene op de andere dag. 
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Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat hij het vooral vraagt voor de organisatoren die ook met 

sponsorboekjes werken en dus al dan niet sponsorgeld dienen op te halen. Hij vraagt zich af wie 

uiteindelijk gaat zeggen dat het niet door kan gaan. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat over de Puitenslagersfeesten en de Aardbeienfeesten 

duidelijkheid is. Er zijn ook nog de schoolfeesten. De gemeente heeft gezegd dat die niet zullen 

kunnen doorgaan. Iedereen is duidelijk gewaarschuwd om voor de maand mei geen kosten te 

maken en dus geen dingen vast te leggen waardoor men achteraf met kosten zit en waar dan geen 

inkomsten tegenover staan. Maar wat betreft de Beverse Feesten denkt hij dat niemand het de 

regering kwalijk zou nemen als ze zeggen dat deze festivals dit jaar niet kunnen. Hij weet niet wie 

dat moet beslissen, federaal of Vlaams, maar tot hier toe is dat dus niet het geval. Hij wil hier nu op 

antwoorden omdat de nuances in een schriftelijke beantwoording wat moeilijker zijn om mee te 

geven. 

 

De voorzitter geeft aan dat de B-punten nog resten. Ze veronderstelt dat daaraan met eenparigheid 

goedkeuring gehecht kan worden. Dat is het geval. Ze vraagt nu aan de mensen die thuis zitten om 

de stembrief in te vullen via reply all aan haar en de algemeen directeur. De raadsleden krijgen de 

tijd tot vannacht 24.00 uur. De stemmen die voor dat moment binnenkomen worden dan als geldig 

beschouwd.  

De voorzitter sluit de vergadering van de gemeenteraad.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat al is beslist dat de oorspronkelijke gemeenteraad op 28 april 

2020  niet doorgaat. De vergadering van eind april gaat dus niet door. De vergadering zal ingepland 

worden waarschijnlijk in de eerste helft mei. Dat zal tijdig gecommuniceerd worden. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil formeel nog eens vragen of er een duidelijke omschrijving kan 

komen van het verschil is tussen een schriftelijke vraag en een vraag tijdens het vragenkwartier. 

Daarin moet dan ook staan op welk moment men zich tot wie moet richten. Ze vermoedt dat het is 

na donderdagnacht omdat er daarna geen agendapunten meer ingediend kunnen worden en dat 

het dan gaat om dingen die gebeurd zijn tussen de deadline en de uiteindelijke gemeenteraad. Dit 

zodat de gemeenteraad een duidelijk kader heeft en hoe men het antwoord kan verwachten. Het is 

fijn als er een mondeling antwoord komt omdat dat dikwijls genuanceerder klinkt, maar ze begrijpt 

ook dat dat niet altijd kan. Het hangt tussen de twee en het voelt enigszins onwennig bij het 

uitsturen wat er mee moet worden gedaan. 
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Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij altijd wil antwoorden als het echt actueel is. Maar niet als 

een raadslid ergens iets gelezen heeft. Als het dringend is, kan er een antwoord komen. Op de 

vragen die schriftelijk zijn gesteld, heeft hij de antwoorden voor zich liggen. Hij wil de ambtenaren 

bevragen iets beknopter te antwoorden. Maar hij wil altijd antwoorden. Maar hij kent wel een deel 

van de gemeente, maar niet alle departementen. Dus het is goed als hij het op voorhand weet. 

 

De voorzitter geeft aan dat dat de reden is waarom actuele vragen worden gevraagd tegen 

maandag. Dan kunnen ofwel de schepen ofwel de ambtenaren gevraagd worden een antwoord te 

formuleren. De burgemeester is niet van alles tot in detail op de hoogte.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij best antwoorden wil geven, maar het moet wel kloppen. 

 

De algemeen directeur zegt dat de vragen die nu gesteld zijn, beantwoord zullen worden en aan 

alle raadsleden overgemaakt. Dat kan in de loop van deze week gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver pikt in op een vraag over het containerpark. Hij zegt dat het perfect is 

verlopen. Er is een goede samenwerking geweest met de politie. Men was bereid om een aantal 

mensen vanuit de gemeente te leveren voor ondersteuning. In andere gemeenten waren er lange 

rijen, maar dat was in Beveren niet het geval. 

 

Raadslid De Wael, N-VA, denkt dat het systeem dat is ingevoerd met reservaties, een duidelijke 

controle en goede handhaving daarop perfect heeft gewerkt. Veel andere intercommunales mogen 

daar een voorbeeld aan nemen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er ongeveer 10 mensen uit de rij zijn gehaald en teruggestuurd. 

Die hadden geen afspraak. Het is streng, maar een goed voorbeeld naar andere mensen toe dat er 

gecontroleerd wordt. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft bij de containerparken nog wel de opmerking dat 

degenen die geen e-mailadres hebben, dus de iets ouderen, hier wel uit de boot vallen. Ze vraagt 

verder of de regeling rond de schriftelijke vragen alleen is voor de speciale raden onder corona of 

dat het de bedoeling is om dat zo te blijven doen. 
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De voorzitter zegt dat dit tijdelijk is omdat nu niet het volledige college aanwezig is om op de 

actualiteitsvragen te kunnen antwoorden. Daarom wordt gevraagd om die op voorhand in te 

dienen. Deze worden naar iedereen gemaild zodat ook andere raadsleden weten welke vragen er 

gesteld zijn.  

 

Raadslid De Wael wil kort reageren op het punt van de mailadressen. Men is heel snel gevat door de 

verandering dat de containerparken terug open mochten. Er zijn ook veel bedenkingen bij gemaakt 

of het wel het goede moment was, maar er moet op een moment een keer een opening worden 

gemaakt. Natuurlijk is er het systeem dat continu geëvalueerd wordt  om zodoende oplossingen te 

bieden. Natuurlijk zal er op termijn ook gekeken worden naar mensen die geen toegang hebben tot 

mail. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nog een vraag over de werkwijze. De vorige keer is er bij het 

fractieleidersoverleg gekeken welke opties er waren om deze gemeenteraad te laten doorgaan. Er 

waren heel wat verschillende mogelijkheden. Omwille van tijd en praktische besluiten was dit de 

manier waarop men uiteindelijk is gaan werken. Ook al werd er gekozen voor livestream, er is 

praktisch gekozen voor alleen geluid. Ze gaat ervan uit dat dat technisch het makkelijkste is. Maar 

ze is wel bezorgd. Sowieso wordt door velen hier iets gemist. Het is fijner als iedereen virtueel kan 

volgen en ook iets zou kunnen zeggen. Dus ze wil wel vragen, mocht de coronasituatie verder 

blijven duren, of er opnieuw een evolutie kan komen op wat er nu gebeurt. Ze denkt dat het vlot 

verloopt. Ze hoort geen signalen, maar er wordt hier al eens gelachen naar elkaar of non-verbale 

communicatie gedeeld. Dat mis je als je thuiszit. Als dit nog eens of nog twee keer gedaan moeten 

worden, dan zou ze het wel heel fijn vinden als er ook beeld zou zijn voor de raadsleden die niet 

aanwezig mogen zijn. Die stappen moeten toch gezet kunnen worden. 

 

De voorzitter denkt dat het verloop van deze avond nog geëvalueerd zal worden. De administratie 

zal dit doen en dan moet bekeken worden hoe in mei de raad georganiseerd zal worden, terug zo of 

op een andere manier. Ze vermoedt dat de administratie dat deze week wel zal bekijken. 
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 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

 Jan Noppe        Veerle Vincke 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 07 april 2020 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op 26 mei 2020 te 19.30 uur. 

 


