
 

Gemeenteraadszitting van 17 december 2019 
 

Waren aanwezig:  

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, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 
Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van De 
Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, 
Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline 

Rovillard, Bram Massar, Kitty Schelfhout en Leentje Van Laere raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Marijke De Graef  was afwezig en werd verontschuldigd.   
           

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

01. Verslag gemeenteraadszitting 26 november 2019 - goedkeuring 

02. Ontslag raadslid Kasper Dierckx + eedaflegging opvolger - goedkeuring 

03. Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Laura Staut + eedaflegging vervangend  

       raadslid - goedkeuring 

04. Vaststelling budgetwijziging 2019/1 OCMW - vaststelling 

05. De jaarrekening 2018 werd door de gouverneur goedgekeurd - kennisneming 

06. Vaststelling budgetwijziging 2019/2 - vaststelling 

07. Bouwstenen BBC2020 - indeling BD-BV-BI, kostenplaatsen, MAR en waarderingsregels -  

       goedkeuring 

08. Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling 

09. Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 2020 - vaststelling 

10. Gemeentelijke dotatie aan Hulpververleningszone Waasland dienstjaar 2020 - vaststelling 

11. Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting aanslagjaren 2020-2025 -  

        goedkeuring 

12. Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2020-2025 -  

        goedkeuring 

13. Belasting op 2e verblijven - goedkeuring 

14. Verblijfsbelasting 2020-2025 - goedkeuring 

15. Leegstandsreglement en belasting op leegstaande gebouwen en woningen 2020-2025 -  

        goedkeuring 



16. Verwaarlozingsreglement en gemeentebelasting op verwaarloosde woningen en gebouwen -  

       goedkeuring 

17. Belastingreglement op risicohoudende bedrijven 2020-2025 - goedkeuring 

18. Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - goedkeuring 

19. Vaststelling tarieven belasting op motoren - goedkeuring 

20. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de    

        periode 2020-2022 - goedkeuring 

21. Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers 2020-2025 - goedkeuring 

22. Retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken - goedkeuring 

23. Belasting op de privatisering van het openbaar domein 2020-2025 - goedkeuring 

24. Verhaalbelasting op de aanleg en uitrusting van de ambachtelijke zones Doornstraat en  

        Schaarbeek 2020-2025 - goedkeuring 

25. Gemeentelijke belasting op diverse aanvragen inzake stedenbouw/ruimtelijke ordening, milieu  

        en kleinhandelsactiviteiten 2020-2025 - goedkeuring 

26. Belastingreglement op afgifte van administratieve stukken 2020-2025 - goedkeuring 

27. Belasting op het sluikstorten op de openbare weg 2020-2025 - goedkeuring 

28. Belasting op nachtwinkels 2020-2025 - goedkeuring 

29. Belasting op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur  

       2020-2025 - goedkeuring 

30. Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken,  

       distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het    

       handelscentrum van de gemeente Beveren 2020-2025 - goedkeuring 

31. Retributie- en gebruiksreglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan verenigingen -  

       goedkeuring 

32. Belasting op standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en avondmarkten of jaarmarkten 2020- 

       2025 - goedkeuring 

33. Reglement levering dooizouten aan personen met een handicap - goedkeuring 

34. Retributie op verstrekken van rattenvergif - goedkeuring 

35. Retributie voor uitvoering van werken ten laste van derden - goedkeuring 

36. Retributie- en dienstreglement bibliotheek - goedkeuring 

37. Retributie- en gebruikersreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren –  

       goedkeuring 

38. Retributiereglement der tarieven op de begraafplaatsen - goedkeuring 

39. Retributie voor de aansluiting op riolen - goedkeuring 



40. Retributiereglement voor het ophalen van afval van particulieren - goedkeuring 

41. Belastingreglement op het aanleggen van publieke achtertuinontsluitingen - goedkeuring 

42. Belasting op opslag bestraalde splijtstofelementen 2020-2025 - goedkeuring 

43. vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarverslag en jaarrekening 2018 + begroting 2020 -  

       goedkeuring  

44. Planologisch attest Hotel Beveren - goedkeuring 

45. Wegtracé wegenis- en rioleringswerken Ascot nv te Beveren - goedkeuring 

46. Wegtracé voor uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan N70 - goedkeuring 

47. Vervangen oude openbare verlichtingsarmaturen door ledverlichting uitvoering fase 3 & 4 -  

       goedkeuring 

48. Afstand recht van terugkoop woning Wilgenlaan 2A Kieldrecht - goedkeuring 

49. Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat - goedkeuring 

50. Pachtverbreking realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat Melsele -   

       goedkeuring 

51. Aankoop grond realisatie langsweg tussen Appelstraat en Beekmolenstraat - goedkeuring 

52. Aankoop grond realisatie fietstunnel Gentstraat - goedkeuring 

53. Aankoop grond realisatie fietstunnel Gentstraat - goedkeuring 

54. Verkoop 2 percelen bouwgrond gemeentelijke verkaveling Melseledijk-Brielstraat Melsele -  

      goedkeuring 

55. Gemeentelijk basisonderwijs: samenwerkingsafspraken tussen scholen en CLB schooljaar 2019- 

        2020 - goedkeuring 

56. Gemeentelijk Technisch Instituut: samenwerkingsafspraken tussen school en CLB schooljaar  

       2019-2020 - goedkeuring 

57.Oprichting vzw eerstelijnszone Waasland Noord-Oost - goedkeuring 

58. Ten verzoeke van Groen: Schrappen van gemeentelijke gebieden van lijst jachtgebieden 2019- 

       2020 - advies 

59. Ten verzoeke van de sp.a: beslissing gemeente Zwijndrecht m.b.t. beboeting doorgaand   

       verkeer vanuit Beveren - advies 

60. Ten verzoeke van de sp.a: fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge – advies 

  



 

                Openbare zitting: 

 
Raadslid Massar, Groen, zegt dat de Vlaamse overheid begin december een nieuwe lijst heeft 

opgemaakt van kruispunten waar de meeste ongevallen gebeuren. Het is de bedoeling om 

deze 315 kruispunten zo snel mogelijk aan te pakken. De overheid werkt sinds vorig jaar met 

een dynamische lijst, telkens gebaseerd op de ongevallendata van de voorbije drie jaar. 

Vorig jaar stonden er nog 212 kruispunten op de lijst, nu al 315. Dat komt omdat ongevallen 

met voetgangers, fietsers en bromfietsers voortaan zwaarder doorwegen in de telling. Elk 

kruispunt krijgt ook een prioriteitsscore, hoe hoger die ligt hoe dringender de heraanleg is. 

Voor Beveren staat enkel het kruispunt van de N70 met de Diederik van Beverenlaan en de 

Bosdamlaan op de lijst. Dit kruispunt staat met een van de laagste prioriteitsscores vermeld 

in de lijst. Dit verbaast zijn fractie. In zijn fractie kon men in snel tempo een aantal zwarte 

punten opnoemen in de gemeente. Indien enkel rekening wordt gehouden met de 

gevaarlijke punten op de gewestwegen waar de Vlaamse overheid voor bevoegd is en 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Vincke verklaart de openbare zitting voor geopend en geeft vervolgens het woord 

aan de algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

26 november 2019 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 26 november 2019. 

 

De raadsleden hebben een uitnodiging gekregen om te starten met de raad voor 

maatschappelijk welzijn, maar om procedurele redenen wordt toch gestart met de 

gemeenteraad om het verslag, de eedaflegging en het vragenkwartier te behandelen. Daarna 

wordt de gemeenteraad geschorst en wordt gestart met de raad voor maatschappelijk 

welzijn om het budget en de meerjarenplanning goed te keuren alvorens deze in de 

gemeenteraad goed te keuren. Dan wordt de vergadering van de gemeenteraad hervat om 

de volledige agenda af te werken om vervolgens te eindigen met de  besloten zitting van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter constateert dat de raad akkoord gaat. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter of er vragen zijn voor het vragenkwartier. 



degene niet worden vernoemd die al op de planning staan zoals de N450 en de N70 en 

dergelijke, dan komt hij nog altijd op een lijst met veel gevaarlijke punten. Vandaar de vraag 

of het bestuur aan de hand van de ongevallenstatistieken van de lokale politie dezelfde 

conclusie als de Vlaamse overheid trekt namelijk dat de N70 aan de Bosdamlaan het 

zwartste punt is. Hij vraagt daarnaast of er al een evaluatie is gebeurd van het principe om 

de fiets langer groen licht te geven. Hij verwijst naar de Gravendreef. Vervolgens vraagt hij of 

er een bevoegdheidsoverdracht is gebeurd van de N451. Deze weg was destijds van de 

provincie en hij dacht dat er op een bepaald moment een discussie gaande was om 

eventueel een stuk naar de gemeente en het Vlaamse gewest over te dragen. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de N451 inderdaad is overgedragen aan de gemeente 

Beveren, behalve de brug boven de E34. Dat is precies voor dat traject een van de moeilijkere 

zaken. AWV en het Vlaamse gewest blijven bevoegd voor alle ingrepen op het brug. Dat is 

vanaf het talud en de eigenlijke brug over de N451. Dus dat is een gemeenteweg behalve de 

brug. De Schoorhavenweg en de complexen daar zijn van de haven en niet van de gemeente. 

Wat de zwarte punten betreft, heeft hij het gelezen en het verbaasde hem wel een beetje dat 

de Bosdamlaan op die lijst voorkwam. Hij heeft niet direct concrete gegevens over zeer veel 

ongevallen waardoor dit kruispunt significant boven andere kruispunten zou uitsteken. Er 

zijn trouwens een aantal ingrepen gedaan om de afwikkeling daar te verbeteren. Wat betreft 

de evaluatie van het langer groen voor de fietsers, is er uiteraard binnen de diensten 

afgesproken om opnieuw alle gegevens die voorliggen op te vragen.  

 

Raadslid Massar herhaalt dat de schepen zelf verbaasd was toen hij de zwarte 

kruispuntenlijst zag. 

 

Schepen Van Roeyen zegt nogmaals dat hij geen recente ongevallencijfers heeft. De meest 

recente ingreep, namelijk het veranderen van de afslagstroken, was niet van dien aard dat 

het leek alsof er alarmfase één was. Hij gaat het nakijken om dat te kunnen evalueren. 

 

De voorzitter stelt voor dat het een keer toegelicht wordt op een commissie. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft twee vragen. Op de raad van september heeft hij al eens 

gevraagd iets te doen aan de putten in de wegbermen van de Boerenstraat. Tot op heden is 



er niets aan gedaan. De putten zijn nog hetzelfde of op sommige plaatsen nog wat dieper 

geworden. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het regelmatig opgevolgd wordt, maar dat een van de 

problemen is dat wanneer men de bermen zeer solide en bijna als een uitbreiding van de 

rijbaan gaat inrichten, men daar een zeer problematische toestand op het vlak van snelheid 

gaat krijgen. Het wordt bijgehouden en regelmatig aangevuld, maar een berm moet een 

berm blijven. Wanneer mensen rijden zoals het hoort en de uitwijkstroken gebruiken, dan is 

er absoluut geen probleem.  

 

Raadslid Buyl zegt dat er niet veel fietsers rijden. De meeste mensen gebruiken het fietspad 

dat in het industriepark ligt. Maar als men daar nu met de fiets naast de baan geraakt, dan 

ligt men onvermijdelijk in het ziekenhuis. De putten zijn soms meer dan 20 centimeter diep. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het nog eens opgenomen zal worden. Als er zijn die aangevuld 

moeten worden, dan is dat uiteraard geen probleem. 

 

De tweede vraag van raadslid Buyl betreft de omleidingen in de polderwegen voor de 

voorziene werkzaamheden aan het kruispunt Brielstraat tot aan het viaduct van Kallo. Hij 

vraagt of er een alternatief is voorzien. Langsheen het traject waar de omleiding nu passeert, 

zijn er zeven of acht plaatsen waar enorme hoeveelheden bieten liggen die nog moeten 

opgeladen worden. Dat heeft de gemeente zelf niet in de hand. De fabriek beslist wanneer 

die komen. Die worden geladen met een grijpmachine,  maar de vrachtwagen blijft wel op de 

baan staan. Dan staat er een kolonne van tien of meer vrachtwagens. Die kunnen niet in de 

berm parkeren, dus die moeten op de baan staan. Op dat moment kan men er net niet 

passeren. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de gemeente rond de omleidingen met heel veel betrokkenen 

overlegvergaderingen heeft gehad, onder andere met de landbouwers in Beveren en 

Melsele-polder. Er zitten twee stukken omleiding in Melsele. Dat zijn omleidingen voor de 

diensten, openbaar vervoer en alle veiligheidsdiensten. Het stuk door Beveren-polder is voor 

het personenverkeer. Er is met de landbouwers dezelfde bedenking gemaakt. De 

omleidingen zullen in principe van toepassing worden vanaf  

13 januari aanstaande. Met de boeren is afgesproken dat zij, in de mate van het mogelijke, 



met de bedrijven die de bieten ophalen, een datum afspreken voor aanvang van de werken. 

Daar is een afspraak over gemaakt. Honderd procent garantie kan men daarin niet geven, 

maar het is wel afgesproken. 

 

Raadslid Buyl zegt dat er nu al veertien dagen achterstand is bij de ladingen en dat het de 

fabriek is die beslist. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er een beperkt aantal landbouwers was die daar een depot 

hebben liggen. Zij hebben duidelijk het engagement uitgesproken om met de firma’s die die 

ophalingen doen te proberen dat te regelen voor 13 januari. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, stelt een vraag over het Marktplein te Kieldrecht. Het 

verbodsbord van de maandelijkse markt hangt daar nog steeds. De maandelijkse 

vrijdagsmarkt is al een aanzienlijke tijd afgeschaft. Ze vraagt of dat bord niet weggenomen 

kan worden zodat de plaatselijke middenstand die parkeerplaatsen kan gebruiken. Het is er 

ook vrij donker. Ze vraagt of ook niet eens bekeken kan worden om daar meer licht te 

voorzien. Blijkbaar zijn er her en der toch wat problemen qua verlichting.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het simpel was geweest om even te bellen met het meldpunt. 

Hij zal doorgeven dat men dat bord zo vlug als mogelijk moet weghalen. Hij zou, om in de 

sfeer van deze tijd te blijven, voor licht in de duisternis in deze donkere dagen willen zorgen. 

Hij zal kijken of er inderdaad ingrepen kunnen gebeuren als dat nodig is. Hij denkt dat de 

burgemeester de openbare verlichting en dat soort projecten ook volgt. Hij zal de diensten 

een keer vragen studie de situatie te bekijken. 

 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 

02. Bij  schrijven van 4 december 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de 

gemeenteraad, meldt de heer Kasper Dierckx dat hij ontslag neemt als 

gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het lokaal bestuur houdt 

het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid 

van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 



In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de 

gemeenteraad zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van het ontslag van Kasper Dierckx als 

gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het 

raadslid wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt 

is overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek 

van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad. 

Mevrouw Kitty (Katty) Schelfhout fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst 

waarop de heer Kasper Dierckx werd verkozen. 

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van 

mevrouw Kitty (Katty) Schelfhout, nl. of zij zich niet bevindt in een geval van 

onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen 

onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geloofsbrieven van Kitty (Katty)Schelfhout. 

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden zal mevrouw  Kitty (Katty) Schelfhout in 

openbare vergadering de eed afleggen in de handen van de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Door mevrouw Kitty (Katty) Schelfhout wordt in openbare zitting de eed afgelegd in 

handen van de voorzitter van de gemeenteraad, waarvan akte. 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw  Kitty (Katty) Schelfhout ambtsbevoegd.  Zij 

volgt de heer Kasper Dierckx op als gemeenteraadslid. 

Mevrouw Schelfhout wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging 

als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn in. 

 

03. Mevrouw Laura Staut verzoekt bij schrijven van 9 december 2019 aan de voorzitter van 

de gemeenteraad, mevrouw Veerle Vincke,  om haar vervanging wegens 

ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, dit vanaf 16 december 2019 tot en 

met 23 maart 2020. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van de verhindering van mevrouw Laura 

Staut als gemeenteraadslid om reden van ouderschapsverlof voor de geboorte van een 



kind. 

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het 

raadslid tijdelijk wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste 

gerangschikt is overeenkomstig art.169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na 

onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad. 

Mevrouw Leentje Van Laere fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop 

mevrouw Laura Staut werd verkozen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Van Laere blijkt dat zij zich niet 

bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat. 

Vervolgens worden voorgelegde geloofsbrieven van mevrouw Leentje Van Laere door 

alle raadsleden goedgekeurd. 

Mevrouw Leentje Van Laere legt in handen van de voorzitter de eed af  “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Van Laere ambtsbevoegd.  Zij zal mevrouw 

Laura Staut vervangen zolang de verhindering duurt. 

Mevrouw Leentje Van Laere wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de 

raadsleden. 

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging 

als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn in. 

 

04. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake “vaststelling budgetwijziging 2019/1 

OCMW – vaststelling”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, constateert dat het een vaststelling is, maar dat er altijd over wordt 

gestemd. Zijn fractie zal zich net zoals tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn 

onthouden. 

Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 van het 

OCMW werd een budgetwijziging opgemaakt. 

 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) bij 11 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang, Beveren 

2020, Open Vld, sp.a) wordt beslist tot vaststelling van de budgetwijziging 2019/1 van het 



OCMW. 

Dit beleidsrapport betreft enkel het OCMW en omvat een beleidsnota en een financiële 

nota. Conform de omzendbrief KB/ABB 2018/2 is de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019 niet verplicht. 

 

05. Met zijn besluit van 19 november 2019 keurt de waarnemend gouverneur de 

jaarrekening van het boekjaar 2018 goed.  

Conform art. 332, §1, derde lid van het decreet Lokaal Bestuur wordt algemeen kennis 

genomen van de door de gouverneur goedgekeurd jaarrekening 2018 van de gemeente 

Beveren.  

 

06. Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een 

tweede budgetwijziging opgemaakt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een commissie rond is gegeven. Het is vooral een 

technische wijziging in die zin dat er een aantal cijfers waren waar men bij de eerste 

budgetwijziging niet over beschikte. Die zijn aangepast. De uitgaven stijgen met bijna 

200 000 EUR. Dat is vrij beperkt. Er zijn een aantal minder-uitgaven, maar ook een aantal 

meer-uitgaven. Bij personeel was er een onderraming door een misverstand. Het is een 

uitgave die is aangepast met ruim 1 miljoen EUR. In de toelagen zijn wat verschuivingen 

gebeurd, dus ook in de financiële uitgaven. Door het feit dat er een herziening is gedaan 

met verschillende kredietinstellingen is er een minder-uitgave van te betalen interesten 

van bijna 300 000 EUR. Dat komt straks ook terug in de meerjarenplanning. De 

ontvangsten stijgen met bijna 2 miljoen EUR door de aanvullende personenbelasting 

waar men een hogere raming van bijna 1,3 miljoen EUR kon invullen en ook een extra 

budget voor de flankerende maatregelen in het kader van het BAM project 

Oosterweelverbinding van bijna 1 miljoen EUR. Verder zal de gemeente voor 6 miljoen 

EUR aan nieuwe leningen opnemen. Dat verlaagt het bedrag dat oorspronkelijk in de 

begroting van 2019 opgenomen was met 6 miljoen EUR. Ook de kapitaalsaflossingen zijn 

met 447 000 EUR verminderd wat een positieve  financiering geeft van 4,6 miljoen EUR 

wat betreft de begrotingswijziging. Het zijn nog altijd begrotingscijfers, dus het is 

uitkijken naar de Jaarrekening 2019. 

 



Raadslid Benali, sp.a, heeft geen kritiek op de naakte cijfers. Zijn fractie heeft dit budget 

afgekeurd en zal deze budgetwijziging daarom niet goedkeuren. Hij vindt dat het budget 

niet op de juiste manier besteed is geweest. 

 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Groen, Vlaams Belang, 

Beveren 2020, Open Vld, sp.a) wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

budgetwijziging 2019/2 van de gemeente. 

Dit beleidsrapport betreft enkel de gemeente en omvat een beleidsnota en een 

financiële nota. Conform de omzendbrief KB/ABB 2018/2 is de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 niet verplicht. 

 

07. In huidige zitting wordt het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Beveren 

voorgelegd. Dit meerjarenplan moet worden opgemaakt volgens de regels van de 

herwerkte regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus. Het meerjarenplan 2020-2025 

zal zowel de budgetten van gemeente als OCMW samen omvatten. 

Ten gevolge van de gewijzigde regelgeving en de inkanteling van het OCMW in het 

meerjarenplan 2020-2025 moet een nieuw indeling worden vastgelegd voor: 

- de beleidsdomeinen- beleidsvelden en beleidsitems 

- de kostenplaatsen 

- het minimum algemeen rekeningsstelsel (MAR). 

Ook moeten de waarderingsregels tussen gemeente en OCMW op elkaar afgestemd 

worden. 

Voor de indeling van het rekeningstelsel werden vooral zoveel mogelijk de huidige 

rekeningstelsels van OCMW en gemeente in elkaar geschoven. Bij de opbouw van het 

MAR werd rekening gehouden met de verplichte indeling van Vlaanderen. Enkel de 

klasse 61 werd grondig herwerkt.  

De beleidsvelden zijn vastgelegd door Vlaanderen en niet aanpasbaar. De beleidsitems 

kan het bestuur zelf kiezen. Op niveau van beleidsitems wordt gebudgetteerd, daarom 

dat vooral de diensten hier terug te vinden zijn. 

De waarderingsregels gemeente en OCMW werden op elkaar afgestemd.  

Telkens met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerp 

voor: 

 de indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems binnen BBC2020 



 de indeling van de kostenplaatsen binnen BBC2020 

 de indeling van het minimum algemeen rekeningstelsel binnen BBC2020 

 de waarderingsregels binnen BBC2020. 

 

08. De voorzitter geeft toelichting bij  het meerjarenplan 2020-2025 dat ter vaststelling wordt 

voorgelegd. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het anders gaat dan vroeger. Vroeger werd de 

begroting gepresenteerd en werd de meerjarenplanning aangepast. Nu is alles samen 

tegelijkertijd verwerkt. In die zin is het moeilijker ten opzichte van vroeger. Door de 

integratie van gemeente en OCMW zijn alle kredieten samengevoegd en is het moeilijk 

om ontvangsten en uitgaven te vergelijken met de gemeentebegroting van 2019. Wat 

betreft 2020 is er een beschikbaar budgettair positief resultaat van bijna 19 miljoen EUR, 

met een totaalpakket aan investeringen van 38 miljoen EUR. Het investeringsbedrag is in 

2020 hoog. Dat heeft aan de ene kant te maken met het administratief centrum, maar 

dat zat er vorig jaar ook in, maar vooral ook door het feit dat er nogal wat openbare 

werken in het verleden zijn voorbereid en die in 2019 maar vooral ook in 2020 in 

uitvoering zijn. Nu zullen dus de facturen binnenkomen en betaald worden. Het loopt op 

van 18 miljoen EUR naar 24 miljoen EUR in 2025. De uitgaven worden begroot op bijna 

101 miljoen EUR voor 2020. 45% zijn personeelskosten, 18% werkingskosten, 5% 

individuele hulpverlening voor het OCMW, 28% toelagen en 4% interest. Er is een 

evolutie van de uitgaven van 101 miljoen EUR naar bijna 112 miljoen EUR in 2025. Dat 

komt ten dele door de stijging van de werkingsuitgaven van 17,8 miljoen naar 19,6 

miljoen in 2025. Bezoldiging en sociale lasten stijgen van 45,6 miljoen naar 50,4 miljoen. 

Individuele hulpverlening, wat vroeger hoorde bij de OCMW-begroting, gaat van 4,5 naar 

ruim 5 miljoen. De toelagen voor politie, brandweer en dergelijke van stijgen van 28 

miljoen naar 31,2 miljoen. De toelagen voor verenigingen en deze voor de hulpzone 

Waasland brandweer zullen jaarlijks geïndexeerd worden met 3%. De toelage voor de 

politie van zone Waasland krijgt een jaarlijkse indexering van 2%, behalve in 2020 en 

2021. Er zijn problemen met de invulling van het personeel, maar er is de duidelijke 

afspraak gemaakt dat, als de toelage niet voldoende mocht zijn, deze zal opgetrokken 

worden zodoende dat het personeelskader van de politie volledig ingevuld kan worden. 

De rente die gemeente en OCMW betalen, zo’n 4,5 miljoen EUR, blijft constant. Dat heeft 



te maken met het feit dat de schuld in zijn totaliteit afneemt in plaats van te stijgen. De 

gezamenlijke inkomsten worden geraamd op 117,5 miljoen EUR in 2020. Deze bestaan 

voor 57% uit ontvangsten en boetes, 34% werkingssubsidies en dan nog een aantal 

andere waaronder 6% ontvangsten uit de werking. Operationele ontvangsten in 2020 

bedragen 115 miljoen EUR en zullen evolueren naar 122 miljoen EUR. De ontvangsten uit 

boetes, vooral ook fiscaal, stijgen van 66,8 miljoen naar 67,9 miljoen. De 

werkingssubsidies stijgen van 39,6 miljoen naar 45,4 miljoen EUR in de loop van de 

meerjarenplanning. De recuperatie van individuele hulpverlening van een 400.000 EUR 

blijft over het algemeen constant. En dan nog andere operationele uitgaven zoals 

terugvorderingen en voorschotten kosten politie- en brandweergebouw. Er is 

meegenomen dat de kerncentrale Doel 3 vanaf oktober 2023 zal gesloten worden. Dat is 

meegerekend in deze meerjarenbegroting. De financiële ontvangsten zijn dividenden die 

niet bij de operationele ontvangsten zijn meegerekend. Die bedragen in 2020 2,4 miljoen 

EUR en zullen de komende zes jaar hopelijk constant blijven. In de meerjarenplanning 

wordt ruim 128 miljoen EUR aan investeringen gepland voor het OCMW en gemeente 

samen. In 2020 is er 13,9 miljoen EUR aflossingen van leningen die moeten terugbetaald 

worden. Er is de ambitie om in 2020 38 miljoen EUR aan investeringen te realiseren. Die 

worden gefinancierd door 12,8 miljoen EUR afkomstig uit te realiseren verkopen en 

toelagen en bijna 10 miljoen EUR uit geplande leningen, daarvan 6 miljoen EUR voor de 

gemeente en 3,6 miljoen EUR voor het OCMW Beveren. Er is net al gesproken over het 

rusthuis de Linde in Vrasene. Door het feit dat er vertraging is opgelopen is er een 

verschuiving van 2019 naar 2020 wat betreft het opnemen van die leningen. De rest zal 

met eigen middelen van de gemeente worden gerealiseerd. In het document zijn ook de 

geplande verkopen die de gemeente heeft ingeschreven op de verschillende jaren terug 

te vinden. Ook de investeringstoelagen zijn belangrijk. Deze hebben te maken met een 

aantal projecten, zoals de N70 en het GTI. De ganse lijst van investeringen is terug te 

vinden. Er is ook nog een tabel over de aflossing van de leningen. In 2020 is dat ruim 14 

miljoen EUR. Deze blijft constant tot 2025. De schuld is nog belangrijk. Het bestuur wil 

aan schuldafbouw doen. Zo was de schuld van de gemeente Beveren eind 2018 gedaald 

tot 134 miljoen EUR. Nu spreekt men over een gecumuleerde schuld van OCMW en 

gemeente samen. Deze bedraagt 166 miljoen EUR. De bedoeling is om deze 

gecumuleerde schuld op zijn minst terug te brengen naar 132 miljoen EUR op het einde 

van deze legislatuur. Dat was een resumé over de meerjarenplanning 2020-2025 waarbij 



niet meer apart wordt gesproken over de begroting 2020 en de rest, gezien de 

veranderingen die doorgevoerd zijn in het kader van BBC van 2020. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, spreekt een woord van dank uit betreffende de 

organisatie van de commissies. De afgelopen weken zijn er lange en grondige 

commissievergaderingen geweest. Er zijn veel vragen gesteld. Hij gaat niet alles 

herhalen, maar hij wil toch op een belangrijk punt terugkomen. Dat is op het 

administratief centrum. In de commissievergadering zijn kort de cijfers in het 

meerjarenplan aan bod gekomen voor welk bedrag het administratief centrum 

momenteel staat ingeschreven. Aan het einde van de vorige legislatuur was dat 45,9 

miljoen. Dat was een forse stijging ten opzichte van de 35 miljoen die er in 2013 werd 

voorzien. En nu staat in de meerjarenplanning een bedrag van 47,6 miljoen EUR 

ingeschreven. Dat is een stijging van 1,7 miljoen op een jaar tijd. De burgemeester heeft 

uitgelegd dat het komt door het kogelwerend glas dat oorspronkelijk niet voorzien was. 

Maar dat gaat die 1,7 miljoen EUR niet helemaal verklaren. Hij zou de verklaring toch wel 

graag willen weten. Het is een duur project en wat gaat het de komende jaren zijn? Gaat 

men binnen de krijtlijnen blijven nu de meerjarenplanning vastligt of verwacht men nog 

heel wat bijkomende kosten? 

 

Raadslid Benali, sp.a, memoreert aan het feit dat onlangs op de gemeenteraad het 

bestuursakkoord is besproken. Daar heeft hij al een aantal zaken aangehaald, maar hij 

wil toch nog een aantal belangrijke punten noemen. Ten opzichte van zes jaar geleden is 

het deze keer positief dat de financiële perspectieven beter zijn en dat er aan 

schuldafbouw gedaan gaat worden. Hij denkt ook dat dat nog altijd voor een stuk het 

gevolg is van belastingverhogingen uit het verleden. In ieder geval is het nu een betere 

situatie dan zes jaar geleden. Dus hij hoopt dat inderdaad de schuld afgebouwd kan 

worden de komende jaren. Er is ook de ambitie om in te zetten op digitalisering bij de 

dienstverlening, bijvoorbeeld het gebruik van sociale media. Hij heeft tijdens de 

commissie al gezegd dat hij dat positief vindt. Er is hier nog een inhaalbeweging te 

realiseren ten opzichte van andere gemeenten. Hij merkt ook nog altijd dat voorstellen 

van zijn fractie meegenomen worden. Hij heeft dat ook gezegd tijdens de bespreking van 

het bestuursakkoord. Maar hij merkt nu ook bij het meerjarenplan dat er sprake is van 

bijvoorbeeld volkstuintjes. Daar zijn in het verleden discussies over geweest met collega 



Kegels. Het is goed dat dat deze keer meegenomen is. Zijn fractie mist vooral zaken op 

sociaal vlak. Hij heeft er zojuist in het kader van het OCMW al iets over gezegd. Er zijn een 

aantal zaken in het bestuursakkoord aangekondigd, zoals rechtenverkenners en een 

wijkgezondheidscentrum. Hij vindt dat dat snel aangepakt moet worden. Natuurlijk zal 

het samenhangen met het armoedeplan dat nog op komst is, maar daar mist hij toch wel 

concrete deadlines en concrete punten en een plan van aanpak. Hij merkt ook bij de KIA-

cheque waarover in het verleden veel discussie is geweest, dat daar nog maar de helft 

van het budget overblijft. De schepen merkte op dat er een onderbenutting is. Het 

vervangen van de kindcheque door de KIA-cheque was een verkeerde keuze. Ook de 

versterking van schoolparticipatie voor het middelbaar onderwijs heeft hij nog niet 

gezien. Hij vindt het ook wel heel belangrijk naar de toekomst dat daar toch verder in 

geïnvesteerd wordt. Dat was wel een van de goede maatregelen van de voorbije 

legislatuur, dus daar moet verder op ingezet worden. Wat zijn fractie ook heel belangrijk 

vindt en nog te weinig terugvindt, is dat er meer geïnvesteerd moet worden in ruimte 

voor cultuur. Hij heeft ook al op de commissie gezegd dat op het moment dat men Scala 

ziet verdwijnen, het gemeentehuis van Melsele verkocht wordt, men tegelijkertijd naar 

ruimte zoekt voor tentoonstellingen voor cultuur en cultuurparticipatie. Het is een 

kwestie van investeren in de juiste projecten en prioriteiten stellen. In dat kader, op de 

grens van cultuur en armoede, is het belangrijke dat de Uitpas zo snel mogelijk 

gerealiseerd wordt om ook mensen in armoede zo snel mogelijk te laten participeren. Hij 

heeft begrepen dat dat voor 2021 zal zijn. Hij hoopt dat er geen verder uitstel zal zijn. 

Maar de schepen heeft zelf ook gezegd dat de Uitpas er zo snel als mogelijk komt. 

Kortom, zijn fractie wacht volop op een aantal maatregelen. Sommige zijn concreet 

aangekondigd, andere niet. Maar voor hen zit er momenteel te weinig in de 

meerjarenplanning om deze goed te keuren. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie dit eveneens niet zal goedkeuren. Hij 

heeft een punt gevonden dat er nog altijd in staat, de afbraak van de Oude Notelaar. Hij 

heeft er regelmatig naar gevraagd in verband met de lange wachtlijsten. Hij wil het 

gebouw behouden, laten strippen en het een bestemming geven zodat de wachtlijsten 

voor de rusthuizen ingekort kunnen worden. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, gaat het ook niet goedkeuren. De gemeente heeft haar 



financiën nog steeds niet goed onder controle. Het eindplaatje klopt wel, maar dat is 

dankzij de industrie en de kerncentrale, aangevuld met een onnodig hoge belastingdruk. 

Het gemeentebestuur heeft het al zelf toegegeven in zijn jaarverslag van 2018 waarin 

vermeld wordt dat het overschot van het jaar wordt gebruikt om de schulden af te 

bouwen en overige doeleinden. Maar zo was het niet initieel ingeschat. Verder blijven de 

uitgaven op een zeer hoog peil per inwoner, tot 50% hoger dan in vergelijkbare 

gemeenten. Ondanks de inspanningen blijken de kosten nog steeds niet onder controle. 

Wat betreft de belastingen stoort het haar sterk dat deze zelfs nog verhoogd worden 

voor de lokale ondernemers terwijl haar fractie  ervoor pleit om belastingen af te 

schaffen. Voor de gemeente zijn de taksen op de lokale ondernemers slechts een kleine 

inkomstenstroom, maar voor de handelaars bedraagt het een hele hap uit hun budget. 

Het aangekondigde armoedeplan is er nog steeds niet en het valt op dat in de inleiding 

van deze meerjarenbegroting het woord armoede viermaal gebruikt wordt, maar daarna 

helemaal niet meer. Het is een raadsel waar de fondsen vandaan zullen komen. Voor 

mobiliteit ziet ze wel fondsen die gereserveerd worden, maar het is niet echt duidelijk 

waar die naartoe zullen gaan. De verkeerssituatie is nochtans catastrofaal in deze 

gemeente. Men mag een duidelijke visie van het gemeentebestuur verwachten. De 

financiering van het administratief centrum blijft ook vrij mistig. De totaalprijs van het 

gebouw bedraagt nu 47,6 miljoen EUR. Dat is erg veel. Bovendien staat bij de risico’s 

vermeld dat eventuele prijsherziening en rekeningen van de aannemer niet kunnen 

ingeschat worden. Het stoort haar sterk dat daarvoor de reserves worden aangesproken 

die nochtans hard nodig zullen zijn zodra de kerncentrale gesloten wordt. Verder is het 

erg onduidelijk hoe het Gravenplein aangelegd gaat worden en met welke fondsen. 

Ondertussen valt ook te lezen in de meerjarenbegroting dat er voor de verkoop van het 

oude gemeentehuis nu wordt gerekend op een opbrengst van 4,7 miljoen EUR. Dat is al 

meer dan de helft minder dan enkele jaren geleden toen het geraamd was op 10 miljoen. 

Tot slot ontbreken er een duidelijke visie en fondsen om de nog beschikbare open ruimte 

in deze gemeente te vrijwaren van verdere betonnering. 

 

Raadslid Massar, Groen, wenst het gemeentebestuur te danken voor de uitvoerige uitleg 

tijdens de verschillende commissievergaderingen. Zijn fractie heeft deels de kritiek al 

gegeven twee maanden geleden tijdens de bespreking van het beleidsplan van deze 

coalitie. Dat gaat hij niet herhalen. Hij begint graag bij financiën. Daar erkent hij dat de 



gemeente goede inspanningen doet om de leninglast naar beneden te brengen. Ieder 

jaar minder leningen opnemen en meer historische leningen aflossen is een duidelijk 

financieel beleid. Dat wenst zijn fractie te ondersteunen. De gemeente houdt voldoende 

aan middelen over om te investeren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat hij met alle 

investeringen akkoord kan gaan. Hij heeft ook een aantal punten gevonden die niet 

overeenkomen met hetgeen hij heeft teruggevonden in de meerjarenplanning. Hij zal er 

af en toe op tussenkomen, ook op de diverse belastingen die nog voorliggen. Hij gaat er 

zelf nog één uitlichten. Dit betreft het ruimtefonds dat de gemeente krijgt van 

Vlaanderen. De middelen opgeteld betekenen deze een inkomst van 6,5 miljoen EUR die 

de gemeente Beveren gaat krijgen tussen 2020 en 2025. Dat begint met 321.000 EUR 

volgend jaar, 660.000 EUR het jaar daarna, iets meer dan 1 miljoen EUR in 2022, 1,4 

miljoen EUR in 2023 en 1,5 miljoen EUR in 2024 én in 2025. Doelbewust moet men gaan 

voor het beschermen van de open ruimte wanneer men dergelijke fondsen van 

Vlaanderen krijgt. Dat betekent in zijn visie dat de gemeente actief gebieden opkoopt die 

bedreigd zijn door ontwikkeling. Hij denkt daarbij aan heel concrete gebieden. Die heeft 

hij ook al gedeeld op de commissie. In Beveren en Melsele is de druk van het 

kleinstedelijk gebied het hardst voelbaar. Zijn fractie denkt aan het beschermen en 

uitbreiden van het parkgebied tussen Beveren en Melsele aan beide zijden, een 

uitbreiding aan Bekenshoek van 2,5 hectare in de woonbehoeftestudie, Meersen-Noord 

natuurlijk voor 8,9 hectare, een uitbreiding van het Molenbeekpark, de grote 

woonuitbreidingsgebieden in de Gentstraat 10 hectare, Appelstraat 4,3 hectare, de 

Vossenstraat 1,3 hectare en Snoekstraat - Vendooren voor 4 hectare. Dat zijn gigantische 

gebieden die met het ruimtefonds systematisch opgekocht zouden kunnen worden om 

de open ruimte te beschermen. Maar hij denkt ook verder. In Vrasene denkt hij aan de 

Puchel- en Haagstraat van 4,8 hectare, de Mosselbank met 2,9 hectare en de Kolkstraat 

met 3,5 hectare. Hij denkt in Haasdonk aan een uitbreiding van Hof ter Saksen. Hij heeft 

ook nog een tip voor schepen Vlegels. In Zwijndrecht heeft men nu een belasting 

ingevoerd voor projectontwikkelaars. In feite zou de belasting op appartementen zoals 

vorige maand goedgekeurd meteen al kunnen uitgebreid worden met heel wat mooie 

extra inkomsten erbij. Zijn fractie wenst op deze meerjarenplanning twee 

amendementen voor te stellen. Ze zijn doorgestuurd zodat iedereen ze kon lezen. Hij is 

nog zo vriendelijk geweest om ze door te sturen. Hij had ze ook meteen nu kunnen 

voorstellen.  



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat, als de amendementen worden aangenomen de 

begroting niet is goedgekeurd en er een nieuwe gemeenteraad belegd moet worden. 

Dan moet de financiële dienst heel de meerjarenplanning aanpassen en al die bedragen 

gaan invoeren. Dat wil misschien zeggen dat men het dit jaar niet rond krijgt en dat er 

begin januari opnieuw een gemeenteraad moet zijn om de meerjarenplanning aan te 

passen. 

 

Raadslid Massar zegt dat de amendementen die hij voorlegt geen wijziging zijn op de 

financiële planning. Hij voorziet zelfs extra inkomsten. Als amendement 1 wordt 

goedgekeurd, dan zijn er direct 1,5 miljoen EUR extra inkomsten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de posten dan moeten worden aangepast. 

 

Raadslid Massar zegt dat dat niet waar is. Desnoods wordt het op 1 januari gedaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er dan verloven moeten worden ingetrokken. 

Misschien hebben die mensen wel verlof gepland. Alle rubrieken moeten aangepast 

worden. Alles moet opnieuw uitgerekend worden. Het kan zijn dat de totale uitgaven of 

inkomsten hetzelfde blijven, maar de onderverdeling is anders. Dat is technisch totaal 

niet mogelijk, tenzij het de bedoeling is dat de gemeente niet over een begroting 

beschikt om het allemaal in het honderd te sturen. 

 

Raadslid Massar zegt dat als er amendementen worden ingediend, het dan inhoudt dat 

er een vaststelling wordt gedaan waarbij het gemeentebestuur bij gevolg akkoord gaat 

om dat verder te onderzoeken. Voor zijn part mag er staan ‘verder te onderzoeken’. Als er 

een stemming is en men gaat akkoord, dan kan men het wel degelijk onderzoeken en 

gaat men het ook uitvoeren. Dat is natuurlijk de intentie. 

 

De voorzitter vraagt het raadslid de amendementen toe te lichten. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil een vraag stellen over amendementen op 

zich. Hij wil de punten naar waarheid schatten. Hij heeft deze namiddag de mail 



gekregen. Hij heeft het enkel op de inhoud gelezen en het aan zijn collega, tien minuten 

voor de gemeenteraad begon, bezorgd. Hij overlegt zaken graag in zijn fractie. Een kort 

amendement op een bepaald punt moet kunnen tot op het laatste moment. Dat zegt 

ook het huishoudelijk reglement. Maar hier gaat het om heel belangrijke zaken en vindt 

hij het eerder een agendapunt dan een amendement. Hij vraagt zich af of dat de geest is 

van het huishoudelijk reglement om agendapunten die normaal vijf dagen op voorhand 

op de agenda geplaatst moeten worden, als een amendement bij iets te gaan agenderen. 

Het zou, als hij het punt van de collega’s naar waarde wil schatten, veel beter zijn om het 

volgende maand te agenderen en een budgetwijziging te vragen. Dan was er ook een 

beter debat geweest. Dit zijn geen kleine amendementen maar gewichtige 

agendapunten. Hij vraagt zich af of dit vandaag echt behandeld moet worden en of dit 

wel volgens de geest van het reglement is. Hij vraagt zich ook af of dit wel 

amendementen zijn of eerder als amendementen ingediende agendapunten. Die vraag 

wil hij aan de voorzitter stellen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het amendementen zijn die toegevoegd worden aan dit punt. 

Ze laat het raadslid deze toelichten en nadien zal er over worden gestemd. Nadien 

kunnen ze alsnog als agendapunt op de agenda van een gemeenteraad geplaatst 

worden. 

 

Raadslid Massar zegt dat de amendementen vooral vanuit een financiële bezorgdheid 

komen. Als een gemeente al twee jaar lang aandelen bezit, dan is men volgens zijn 

fractie aan het speculeren met geld. Dat is niet wat een gemeente moet doen. Eind 2017 

heeft de gemeente die gekregen van Fingem dat ten einde was. Op dat moment kreeg de 

gemeente zijn deel van de hoop van Electrabel-aandelen. Als men op dat moment de 

inschatting maakt deze nog even bij te houden maar wel zo snel als mogelijk af te 

handelen en ze dan na twee jaar nog altijd in de boeken staan, dan rijst de vraag wat een 

gemeente daarmee doet. Als men die bijhoudt in de hoop daar nog wat extra van te 

maken aan winst of dergelijke, dan is men aan het speculeren. Daar is geen ander woord 

voor. Als hij kijkt naar de koers dan ziet hij een kleine winstmarge. Dus het zou nu het 

ideale moment zijn. Het aandeel stond toen op 14,5 en nu op 14,71. Het gaat voor de 

gemeente wel over 1,55 miljoen EUR. Dat is wel een gigantisch bedrag. Als er bij wijze van 

spreken overmorgen iets gebeurt met Electrabel dan zal dat direct wegsmelten als 



sneeuw voor de zon. Hij bepleit die aandelen zo snel als mogelijk te verkopen. Hij wil dit 

punt agenderen op een volgende gemeenteraad. Hij wil wel amendement 2 bewaren. Dit 

is net het punt waarover hier nu wordt gestemd. Er wordt gestemd over een 

meerjarenbegroting. Veel steden en gemeenten in Vlaanderen bespreken een 

budgetbegroting met de inwoners. Dat is in feite zijn tweede voorstel. Daar moet 

natuurlijk ook budget tegenover gesteld worden. Maar ook dat kan men hier eventueel 

uitfilteren en daar later een budget tegenover stellen. Dus hij wil de punten niet per se 

als amendementen bewaren, als ze maar een goedkeuring vinden in het verdere verloop. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er nogal wat vragen zijn over het administratief 

centrum. Met cijfers kan alles worden bewijzen. Een aantal jaar geleden is er een raming 

gemaakt voor de bouw van het administratief centrum en is er een aanbesteding 

gebeurd. Er zijn in de tussentijd natuurlijk een aantal evoluties. In het bedrag van de 

aanbesteding zit niet alles. Er is bijvoorbeeld wettelijk geregeld dat vanaf het moment 

dat er een aanbesteding wordt gedaan en dat de werken worden uitgevoerd, er een 

prijsherziening is en dat een aannemer die wettelijk gezien mag doorrekenen. Dat is de 

wet en daar kan de gemeente niet buiten. Men zit momenteel op het 

aanbestedingsbedrag. Het is aanbesteed voor 31 miljoen EUR, zonder btw en zonder 

erelonen. Momenteel is er een prijsherziening van 6,7%. Die moet de gemeente betalen. 

Dat is wettelijk zo geregeld. Bijvoorbeeld voor de ICT moet Democo niets invullen of 

inrichten. De kosten voor de inrichting van al wat ICT betreft, zaten niet in de 

aanbesteding. Maar deze zitten wel in de bedragen die net zijn opgesomd. De afwerking 

moet gebeuren. Dat kogelvrij glas en de wifi die de politie gevraagd heeft, de wapenkast 

die voorzien is, dat is een investering van een klein miljoen. De keuken die door het 

college is toegewezen, die zat er ook niet in, enzovoort. Met cijfers kan men dus alles 

bewijzen. Het meubilair dat nog aangekocht moet worden is ook niet opgenomen in de 

aanbesteding. Men gaat proberen zo veel mogelijk te recupereren maar dan nog zullen 

er bijkomende zaken aangekocht moeten worden. De politie heeft zijn eigen meubilair 

moeten kopen. Dat zit in de begroting van de politie. Maar bijkomend zijn er ook 

onvoorziene meerwerken die wel binnen de opdracht van de firma Democo zaten. 

Meerwerken die niet waren voorzien in het lastenboek, maar die door de gemeente zijn 

opgedragen. En er zijn ook een aantal minkosten. Er kan hier een hele discussie worden 

gevoerd over het eindbedrag. Ten eerste moet worden vertrokken van het bedrag dat 



toegewezen is, van het lastenboek dat is goedgekeurd op de gemeenteraad. Die extra 

zaken zoals bijvoorbeeld ICT, meubilair personeelsrestaurant en de personeelskeuken 

zaten er niet in. Dat zijn andere kosten en men wist ook dat die gingen komen. Hij vraagt 

om een beetje geduld. In de loop van 2020 zal een commissie worden gegeven waar de 

meerwerken en ook de minwerken meegegeven zullen worden en waar ook een 

overzicht gegeven zal worden van alle werken die er niet in zaten, wat die bedragen en 

welke beslissingen er door het college zijn genomen. Met de prijsherziening zat men 

even boven de 7%. De prijzen van de materialen evolueren. Men zit nu op 6,7%. Men kan 

zeggen dat het 6,7% meer is, maar dat is wel wettelijk geregeld. De wet wijzigen zal op 

een ander niveau moeten gebeuren. 

Het is goed dat er positieve dingen worden gezegd. Schuldafbouw is positief. 

Verschillende schepenen zullen straks antwoorden. Maar koken kost geld. Geen 

belastingen meer heffen kan ook niet. De gemeente investeert veel. Raadslid Schelfhout 

mag hem zeggen welke investeringen er geschrapt mogen worden. Het zijn een aantal 

wegen of gebouwen die dan niet aangelegd en gebouwd kunnen worden. Hij weet verder 

niet welke cijfers mevrouw Schelfhout gebruikt aangaande de verkoop van het 

gemeentehuis. Er was een raming van 10 miljoen EUR voor dit gebouw. Die heeft hij 

nooit gezien. Hij denkt dat men 10 miljoen EUR heeft ingeschreven dat men wilde 

recupereren, maar dat is niet alleen voor dit gebouw maar voor verschillende gebouwen. 

Ook Windekind dat het OCMW eventueel ging inbrengen. Dus ze moet voorzichtig zijn 

voordat ze daar conclusies trekt. Er zal voor de verkoop van het gemeentehuis een 

raming gebeuren. Dat is geen “nattevingerpolitiek”. Hij verwijst naar de pastorij van 

Melsele waar maar 400.000 à 500.000 EUR geraamd was en dat verkocht is voor 800.000 

EUR. 

Over het ruimtefonds. De gemeente krijgt uiteindelijk een keer extra middelen van de 

Vlaamse overheid. Maar raadslid Massar spreekt niet over de hold-ups die de Vlaamse en 

de Federale overheid in het verleden op het lokaal bestuur hebben gedaan. Hij heeft hem 

niet horen zeggen op welke manier dat gecompenseerd gaat worden. Het geld is nog niet 

binnen en het raadslid is het al aan het uitgeven. Dat is het makkelijkste dat er is. De kas 

moet natuurlijk wel kloppen. De taks shift heeft de gemeente al heel veel gekost en gaat 

nog veel kosten de komende jaren. De compensatie voor investeringen en outillage en 

vrijstellingen die de overheid jaarlijks geeft, dat loopt in de miljoenen. Dan komt men 

met dat bedrag niet toe. Als een bedrijf een vrijstelling vraagt, dan wordt dat voorgelegd. 



Soms wordt dat toegestaan en soms wordt dat niet toegestaan. De impact van het 

gemeentefonds, de cijfers zijn iedereen bezorgd… Beveren bengelt aan het staartje bij 

het bedrag dat de gemeente uit het gemeentefonds krijgt per inwoner. De bijdrage die de 

gemeente krijgt voor het Gesco-personeel is ook gewijzigd. De overheid heeft beslist 

geen belang meer te hechten aan het feit of de personeelsleden contractueel of statutair 

zijn. 

Hetgeen men in het verleden kreeg als bedrag gaat men nu jaarlijks storten. Maar min 

10% en het wordt niet meer geïndexeerd. De Vlaamse en de Federale overheid besparen 

allebei. Andere gemeenten hebben hem ook voor gek verklaard dat Beveren personeel 

nog vast benoemt. Dat heeft de gemeente heel veel geld gekost. De hele gemeenteraad 

heeft dat met veel goesting goedgekeurd. Maar dat wil zeggen dat dat jaarlijks een 

meeruitgave is voor de gemeente van honderdduizenden Euro’s. Door het feit dat de 

gemeente nog vast benoemt, moest de gemeente geen respo-bijdrage betalen en de 

andere gemeenten die dat niet hebben gedaan wel. De Vlaamse overheid heeft dit nu 

gewoon gehalveerd. Dus omdat Beveren de brave leerling van de klas is, is Beveren 

beboet. Hij kan zo nog verder gaan. Nu is er politiek afgeklopt in verband met de respo-

bijdragen dat die gemeenten iets extra moeten krijgen. Daardoor is dat openruimtefonds 

er gekomen. Maar voor de woonuitbreidingsgebieden die men dan moet kopen gaat 

men met 6,5 miljoen EUR niet toekomen. Hij denkt dan aan 60 tot 70 miljoen EUR, tenzij 

men gaat kopen voor 5 à 6 EUR per vierkante meter. Maar hij denkt dat men dan niet ver 

gaat komen. Onteigenen zal ook niet zo eenvoudig zijn. De meerderheid wordt 

gefeliciteerd vanwege haar voorzichtig financieel beleid. Men bouwt de schuld af, al was 

die schuld niet zo hoog in vergelijking met andere gemeenten. Per inwoner was de 

schuld hoog ten opzichte van anderen. Maar als men de balans bekijkt en het 

patrimonium dat de gemeente heeft opgebouwd, dan was die in feite niet hoog. Ook ten 

opzichte van de inkomsten was de schuld voor de gemeente Beveren niet zo hoog. Maar 

het is best dat men het verder afbouwt zoals ook in het verleden is gedaan. Men wil de 

komende zes jaar met minstens 30 miljoen EUR de schulden terugdringen, OCMW en 

gemeente samen. De amendementen kunnen worden voorgelegd. Die gaan weggestemd 

worden, maar hij gaat zich er niet over uitspreken. Men moet eerst eens door de diensten 

laten bekijken wat de consequenties zijn en in de meerderheid en in de fracties erover 

van gedachten wisselen. Engie is van een andere orde. Op een gegeven moment zijn de 

aandelen zodanig gedaald dat ze onder de waarde zaten die ze hadden toen de 



gemeente ze kreeg. In de tussentijd heeft de gemeente wel serieuze dividenden 

gekregen. De aandelen hebben voor de gemeente serieus wat zaad in het bakje 

gebracht. Nu zijn ze weer aan het stijgen. Een gemeente moet inderdaad voorzichtig zijn. 

Rond de 15 euro moet de gemeente zeker en vast verkopen. Men moet dus niet te lang 

wachten. De prijs van de aandelen zit nu in stijgende lijn. Het is hetzelfde met alle 

aandelen van  Intergem. Niemand kan garanderen dat er niets gebeurt met de 20 miljoen 

EUR die daar staat. De gemeente investeert ook in pijplijnen via Distrigas. Hij houdt zijn 

hart vast, maar Termont is er een groot voorstander van. Hij heeft het meegemaakt met  

de gemeentelijke holding. Men heeft hier nog een meerwaarde ingeschreven met 

garantie van de Federale en de Vlaamse overheid. Er werd de gemeenten 13% interest 

beloofd. Er zijn aandelen onderschreven ter waarde van 800.000 EUR. Hij heeft dat toen 

verdedigd. Maar dat is teloorgegaan. Dat heeft de gemeente een kleine 2 miljoen EUR 

gekost. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat collega Benali sprak over deadlines in verband met 

armoedebestrijding en projecten die de gemeente wil gaan doen. Tijdens de raad van 

januari zal het college niet enkel het armoedebeleidsplan voorleggen, maar ook al een 

voorstel tot overeenkomst met een van de partners om het buurtwerk te kunnen 

opstarten. Daar wil hij zo snel mogelijk mee starten. Tijdens dezelfde raad in januari zal 

men ook de aanstelling van een ontwerper voor Windekind opstarten zodanig dat ook 

daarmee kan worden begonnen. Momenteel is men volop bezig met de 

functieomschrijving van de persoon die men wenst aan te werven om 

beleidsmedewerker armoedebestrijding te worden. Een van de eerste taken van die 

persoon is een onderzoek naar een wijkgezondheidscentrum. Ook over het 

buurtrestaurant lopen volop onderhandelingen. Dus er is wel degelijk ambitie om snel te 

gaan. Het college wil gerust overschakelen op de Uitpas, maar het mag niet vergeten 

worden dat er momenteel de vrijetijdspas is. De doelgroepen worden momenteel 

bereikt. Die krijgen nu ook een korting, zowel in Ter Vesten als bij de sportverenigingen. 

Het is veel ruimer dan het bij een Uitpas zou kunnen zijn. Vervolgens geeft de schepen 

een antwoord op de vraag van  collega Buyl over de afbraak van de Oude Notelaar. Die 

kan in theorie opnieuw worden geconditioneerd, maar aan de ene kant mag de 

gemeente dat niet omdat de bouwvergunning duidelijk aangeeft dat het gebouw 

afgebroken moet worden omdat anders de dichtheid van mensen die daar wonen veel te 



hoog is op dat perceel. Anderzijds, als men daar opnieuw een woonzorgcentrum zou 

openen van 120 à 150 plaatsen, dan krijgt de gemeente daar geen EUR subsidie voor. De 

gemeente heeft geen bedden in portefeuille die daarvoor gebruikt kunnen worden. Dat 

wil zeggen dat de gemeente alles zelf zou moeten betalen. Wetende dat men vandaag 

ongeveer 54 EUR per dag vraagt, maar dat de overheid via toelagen ongeveer evenveel 

bijlegt, zal dat verhaal snel uit zijn. De wachtlijst zal er misschien een beetje door 

inkorten, maar langs de andere kant moet men vandaag durven zeggen dat de 

wachtlijsten niet meer zo lang zijn als vroeger. Kijkend naar de wachtlijsten van mensen 

die dringend opname nodig hebben, kunnen die allemaal vrij snel opgenomen worden. 

In heel wat gemeenten rondom is er momenteel zelfs leegstand. Gelukkig heeft Beveren 

dat nog niet. 

Collega Schelfhout zegt dat armoede niet opgenomen is behalve in de inleiding. Er moet 

benadrukt worden dat armoedebestrijding en de opmaak van een armoede plan echt 

wel prioriteiten zijn. 

 

Schepen De Meulemeester wil reageren in verband met de Uitpas. Het college is bezig 

een dossier samen te stellen. Dat moet in april binnen zijn. Ze hoopt op goedkeuring 

tegen het einde van het jaar waardoor er per 1 januari 2021 kan worden gestart. 

Ondertussen is er inderdaad de vrijetijdspas. De verenigingen zijn sowieso al bezig om 

mensen in armoede kansen te geven om lid te worden of aan activiteiten deel te nemen. 

Hopelijk gaat dat in een vlotte beweging over. 

 

Schepen Vlegels wil reageren op het ruimtefonds. Het is begrotingstechnisch zo dat het 

niet is toebedeeld aan een bepaald object of projecten. Zo werkt een begroting niet. Ten 

tweede, als men het wil gebruiken om open ruimte te vrijwaren, dan is de gemeente daar 

al volop mee bezig. Dat gebeurt niet altijd door te  kopen. Hij denkt dat men ook 

minstens tussen de 75 en de 100 EUR moet betalen per vierkante meter in 

woonuitbreidingsgebied. Gezien de woonuitbreidingsgebieden op het grondgebied 

spreekt men over een kleine 150 miljoen EUR dat moet worden gespendeerd om deze op 

te kopen. Plus dat men het zomaar niet kan kopen. Het moet onteigend worden. Nu 

probeert het college vooral door middel van ruimtelijke ordening een aantal 

bestemmingsplannen te maken en goede afspraken te maken zodat men een verdeling 

kan krijgen tussen het open gebied dat men wil vrijwaren en een stuk bewoning. Hij 



denkt bijvoorbeeld aan Meersen-Noord en Molenbeekpark  waar dat in de planning zit. 

De Snoekstraat zal als de mogelijkheid er is, ook herbestemd worden. De hogere 

overheid heeft er ook een aantal verantwoordelijkheden in. Hij denkt aan de 

leidingstroken en aan de signaalgebieden. Hij hoopt dat de overheden niet achterblijven 

om daar ook initiatieven te nemen en dat de gemeente dat zelf niet moet betalen. Maar 

als dat moet dan zal de gemeente het wel doen. Er zijn een aantal signaalgebieden 

nodig. Hij hoopt het in samenspraak met provincie en gewest te kunnen doen. Er liggen 

daarvoor een aantal dingen klaar. Hij denkt ook aan Hof ter Saksen waar eventueel een 

stuk landbouwgrond wordt herbestemd naar bosgebied. Men hoeft het daarvoor niet 

onmiddellijk te verwerven, maar dan gaat de bestemming wel die richting uit. Dus de 

gemeente is er echt wel mee bezig. Aan de andere kant is het ook zo dat er wel 

uitdagingen zijn op het gebied van wonen. Hij heeft het al dikwijls gezegd. Er is de 

gezinsverdunning die in heel Vlaanderen heel wat nieuwe woningen vraagt. Er is ook de 

aantrekkingskracht van de Waaslandhaven als werkgever en waar meer en meer mensen 

wat dichter bij hun werk willen wonen. Dat is ook heel goed in het kader van de 

mobiliteit. Maar dat betekent ook dat men daar wat voor moet doen, dus zo te bouwen 

dat zo veel mogelijk ruimte gespaard blijft. Hij denkt dat, als wordt berekend wat aan 

beton bijgegoten is op nieuwe percelen, dat nogal meevalt in Beveren. Er zijn een aantal 

meergezinswoningen die zo goed mogelijk worden ingepast in de omgeving. Als die 

allemaal waren uitgetekend op kavels zoals die vroeger in Vlaanderen en ook in Beveren 

bestonden, dan was men van de 150 hectare al 65 hectare kwijt aan bebouwing. Men 

probeert ook zo goed mogelijk een aantal dingen in te passen in het bestaande en in 

afspraak met promotoren. Projectontwikkelaars zijn geen vijanden. Die doen een aantal 

taken en er is de belasting op meergezinswoningen die vrij hoog is in vergelijking met de 

lasten die er al zijn in Vlaanderen. Hij denkt niet dat een nieuwe belasting daar 

noodzakelijk is. Hij beschouwt hen liever als partners. Beveren heeft een vrij strenge 

ruimtelijke verordening op bouwen waarin kwaliteit wordt gewaarborgd. De prijzen 

moeten ook betaalbaar worden gehouden. Hij wil dat mensen die zijn opgegroeid in 

Beveren en hier sociale contacten hebben, de mogelijkheid krijgen om een woning te 

verwerven of te huren. Als morgen de vraag hoger wordt dan het aanbod, dan kunnen 

een aantal jonge mensen hier niet meer blijven wonen. Dan moeten die uitwijken naar 

gemeenten aan de grens of nog verder. In die zin is het geen eenvoudige taak, maar de 

gemeente is wel bezig met het verwerven van een aantal openruimtegebieden. Er zal in 



het college ook nog verder over gesproken worden over wat op termijn eventueel kan 

worden herbestemd. Opkopen lukt niet zomaar, want geen enkele eigenaar die 

woonuitbreidingsgebied in zijn bezit heeft, gaat zomaar willen dat de gemeente dat 

koopt. Bij herbestemming is er een schadevergoeding. Als men niet op een verstandige 

manier gaat herbestemmen, met goede compromissen, dan is men verplicht om 

planschade te betalen of het in het ergste geval op te kopen. Hij denkt dat dat geen 

goede zaak zou zijn voor de gemeentefinanciën en ook niet dat veel gemeenten die 

verstandig met de financiën willen omgaan in die richting zullen handelen. Hij wil wel het 

instrument ruimtelijke ordening zo goed mogelijk gebruiken om ruimte te vrijwaren. 

Daar is de gemeente volop mee bezig. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat mevrouw Schelfhout iets heeft gezegd over mobiliteit en 

openbare werken. Zij vond er in de cijfers weinig van terug. Hij raadt haar aan de tekst 

nog een keer te lezen. Er is een heel brede presentatie van de gemeenteraadscommissie 

en dan kan ze op een veel kortere leestijd al die zaken tot zich nemen. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de helft van het antwoord van de burgemeester over 

de hold-up ging van de Vlaamse en Federale overheid op de gemeente Beveren. Hij 

begon er even aan te twijfelen of de burgemeester wel weet dat zijn partij in de 

meerderheid zit in beide parlementen. Gemeentebesturen hebben hun contacten via 

netwerken, zeker als men in de meerderheid zit in een gemeente en als men ook 

nationaal en Vlaams nog eens in de meerderheid zit. Hij had niet verwacht dat de 

burgemeester de helft van zijn spreektijd over het gemeentelijk budget zou wijden aan 

de hold-up op de gemeente, maar wel aan wat hij belangrijk vindt aangaande de 

schuldgraad. Hij stelt vast dat in de komende legislatuur de samengestelde schuld zakt 

van 166 miljoen EUR naar 132 miljoen EUR. Dat is 34 miljoen EUR en dat is heel goed. 

Omgekeerd zou wel een zeer slechte zaak zijn. Hij betreurt wel dat de burgemeester zegt 

dat het in het verleden wel meeviel met de absolute schuld. De gemeente stond nogal 

hoog genoteerd wat de schuld per inwoner betreft. De cijfers die het binnenlands 

agentschap bezorgt zijn altijd jaren te laat. Hij heeft de cijfers voor zich. In 2016 stond 

Beveren met de schuld per inwoner op de derde plaats. Maar van die ganse top 10 stond 

Beveren met de absolute schuld op de tweede plaats. Natuurlijk staan er in de top 10 

geen gemeenten zoals Aalst en Gent. Maar hij zou het wel eens willen zien, want hij 



twijfelt sterk of de burgemeester wel gelijk heeft als hij zegt 138 miljoen EUR in 2016 en 

nu samengesteld OCMW en gemeente 166 miljoen EUR  dat de gemeente zeer goed 

gerangschikt zou zijn. Volgens hem zit Beveren daarmee nog altijd in de top 10. Hij wil 

waarschuwen voor het einde van de legislatuur. Hij hoopt dat heel veel gemeenten aan 

schuldafbouw zullen doen. Hij is benieuwd waar Beveren met die 132 miljoen EUR zal 

geraken. Tot slot over het administratief centrum. De burgemeester zegt dat met cijfers 

alles bewezen kan worden, maar er wordt vanavond natuurlijk wel over cijfers gestemd. 

Hij heeft alleen maar de cijfers letterlijk geciteerd. Hij is blij dat de burgemeester een 

commissie aankondigt voor volgend jaar waarop al die cijfers nog eens in detail worden 

uitgelegd. Maar dat kon het afgelopen jaar eigenlijk ook al gebeuren. Elk jaar gaat er een 

wijziging zijn, maar de momentopname kon de raad gepresenteerd worden. Hij 

vermoedt dat een aantal van die zaken ergens wel voorzien waren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet zo is omdat er nog veel ter discussie ligt. Er 

zijn enorm veel meeruitgaven en ook minuitgaven die nog doorgesproken moeten 

worden en waar het college zich nog over moet buigen. Ze moeten dan ook nog 

doorgesproken worden met de ontwerper en met de betrokken firma. 

 

Raadslid Benali vond het een mooi verhaal waar hij bijna emotioneel van wordt. De 

burgemeester als een Don Quichot die ten strijde trekt tegen de stroom in. Een Vlaamse 

en Federale regering die hem constant probeert te dwarsbomen terwijl de burgemeester 

probeert om het budget in toom te houden. Het feit is natuurlijk wel dat hij voordien de 

stroom mee had en toen is het budget ontspoord. Er is ondertussen een hoge 

schuldenlast. Hij denkt dat de burgemeester tevreden mag zijn als verschillende partijen 

rond de tafel zeggen dat de goede weg is ingeslagen door dit bestuur om de 

overschotten die er zijn te gebruiken om de schuld verder af te bouwen. Hij denkt dat dat 

in de toekomst ook verder zal moeten gebeuren. Een aantal raadsleden hier zeggen dat 

dat komt door belastingen en dat is niet goed. Dat zijn belastingen van het verleden die 

inderdaad nu zorgen voor bepaalde overschotten. Dat is een vaststelling. Hij gaat daar 

niet over blijven tussenkomen. Het is ondertussen van zes jaar geleden, maar het speelt 

natuurlijk wel mee. Om dan zelf te zeggen dat de raadsleden moeten zeggen welke 

investeringen er geschrapt moeten worden ….Hij vindt dat er nog meer geïnvesteerd 

mag worden in sociaal beleid en cultuur. Hij wil daar niet mee zeggen dat de juiste weg 



niet wordt ingeslagen met een aantal maatregelen die schepen Van Esbroeck opsomt en 

ook schepen De Meulemeester. Een aantal daarvan heeft hij zelf voorgesteld de 

afgelopen jaren. Als die concreet worden en snel worden uitgevoerd, dan hoopt hij dat 

daarmee de armoede kan worden bestreden en goed kan worden gemonitord. Hij weet 

niet of het genoeg is. Van hem mag er nog meer geïnvesteerd worden in sociaal beleid. 

Als er daar rekening gehouden zou worden met een aantal voorstellen die hij nog zal 

doen voor investeringen, dan wil hij gerust het gesprek aangaan met de meerderheid 

over welke investeringen hij denkt dat daarvoor geschrapt moeten worden. Hij wil het 

gesprek gerust aangaan, maar hij weet niet of vandaag daar het ideale moment voor is. 

 

Raadslid Massar geeft een compliment over het financieel beleid en dan krijgt hij een 

verhaal over welke hold-ups er allemaal zijn gepleegd door de hogere overheid. Dat is 

het geval, maar wat hij voorstelt met het ruimtefonds is niet iets uitgeven vooraleer het 

binnen is. Maar als het systematisch in de begroting wordt ingeschreven en een paar 

maanden later wordt uitgegeven voor specifieke projecten, dan is daar geen enkel 

probleem mee. Het geeft wel toe dat hij een foutje heeft gemaakt met het woordje 

‘opkopen’. Dat had hij misschien wat moeten nuanceren. Uiteraard moet er nog worden 

gekeken naar ruimtelijke planning, naar herbestemming en naar eventuele kosten-

baten. Maar hij is blij dat het college aandachtig is en dat dat woordje er uitgelicht is 

kunnen worden. Over de aandelen ENGIE denkt hij dat de burgemeester hem genoeg 

argumenten heeft aangereikt om het woord ‘onmiddellijk’ te schrappen en te vervangen 

door bijvoorbeeld ‘begin 2020’. Dan is het geen enkel probleem voor de begroting. Dan 

neemt het college de ambitie over om begin 2020 deze aandelen te moeten verkopen. 

Dan moeten de medewerkers zeker niet de hele begroting herschrijven. Dus dat is zijn 

voorstel richting het amendement. Verder geeft hij schepen Vlegels een argument om 

zijn eigen begroting nog te vergroten. De schepen neemt het niet van hem aan. Hij vindt 

dat spijtig. Raadsleden moeten proberen het allemaal te vertalen naar waar het beleid 

past ten opzichte van de cijfers. Dan haalt men er af en toe dingen uit en legt men die 

voor. Het zou praktischer zijn om nog concreter te gaan en specifieke budgetten 

inderdaad te gaan toewijzen aan projecten, zoals hij heeft kunnen zien rond een hele lijst 

van investeringen. Maar als hij dan voorstelt om het nog wat concreter te maken en het 

geld van het ruimtefonds slim te gebruiken vanaf het moment dat het binnen is in het 

kader van verschillende projecten, dan lijkt hem dat niet onoverkomelijk. Ten laatste 



over zijn tweede amendement rond burgerbegroting. Dit amendement trekt hij in. Zijn 

fractie zal het later nog eens voorleggen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid Massar zou moeten weten dat met de 

nieuwe BBC2020 het veel moeilijker is om bestemde gelden toe te wijzen. Bestemde 

gelden zitten muurvast. Vroeger was er bij wijze van spreken een pot bestemde gelden 

zonder dat men moest specificeren. Men kon er mee manoeuvreren. Als men nu 

bestemde gelden vastlegt, zitten die vast. Het is een zeer omslachtige procedure om die 

later voor iets anders in te zetten. 

 

Raadslid Massar heeft in de commissie geleerd dat bestemde gelden zaken zijn die 

effectief vast worden gelegd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat nu anders is. Nu krijgt men iets extra van de 

overheid. Het vast benoemen is een bewuste keuze geweest die geld kost dat van ergens 

moet komen. In die zin moet de begroting in zijn volledigheid worden bekeken. Raadslid 

Stevenheydens heeft ook deel uitgemaakt van een meerderheid op hoger niveau en daar 

heeft hij ook moeten constateren dat ze niet altijd luisteren. Dat is hetzelfde ondanks het 

feit dat veel lokale besturen, van welk pluimage dan ook en wie er ook in de regering 

mocht zitten, in het verleden allemaal dezelfde roep hebben gelanceerd om te zeggen 

dat het eenvoudig is om besparingen door te voeren en eventueel een aantal mensen te 

schrappen van de werkloosheidsuitkeringen, maar dat deze dan naar het OCMW gaan. 

Wat het lokale bestuur dan weer extra geld kost. Wat betreft de schuld is het hem niet 

om de rangschikking te doen. Alles moet in de totaliteit worden bekeken. Het gaat niet 

over de schuld per inwoner, maar men moet kijken naar de balans die er tegenover staat. 

Er is in het verleden een pensioenfonds opgebouwd waar meer dan 20 miljoen EUR in zit. 

Andere steden en gemeenten hebben dat niet gedaan. Indien Beveren dat niet had 

gedaan was de schuld 20 miljoen EUR minder geweest. Vandaar dat hij zegt dat met 

cijfers alles kan worden bewezen. Als alleen naar de schuld per inwoner wordt gekeken, 

dan krijgt men die rangschikking. Dan staat Beveren vrij hoog, maar de rest moet ook 

worden bekeken. Vandaar dat de schuld per inwoner moet worden genuanceerd. En 

vandaar dat hij zegt dat de schuld van Beveren in verhouding tot andere steden en 

gemeenten niet zo hoog is als men ook met die andere factoren rekening houdt. Hij zou 



niet weten waar in het verleden de begroting is ontspoord. De heer Benali moet hem 

eens zeggen welke uitgaven in het verleden zijn gedaan en begin dan niet met het 

voetbal. Maar hij wil weten welke bestedingen er in het verleden gedaan zijn waarvan het 

raadslid zegt dat ze puur prestige waren en dus totaal niet noodzakelijk. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat, als raadsleden de commissie niet kunnen volgen 

door omstandigheden, het dan heel handig is dat de presentatie ook op extranet wordt 

gezet. Niet van alle commissies die er zijn geweest, is dat gedaan. Op die manier kan hij 

voor een stukje inkleuren dat men niet op de hoogte is van cijfers. Anderzijds wil hij van 

de gelegenheid gebruikmaken om te vragen naar de beleidslijn inzake feestelijkheden. 

Beveren is een bruisende gemeente en feestelijkheden zijn daar een onderdeel van, 

maar daarrond heeft de raad geen toelichting gekregen. Misschien moet dit nog eens 

opgenomen worden om ergens in de loop van de weken of maanden daar nog zicht op te 

krijgen. 

 

Schepen Van Roeyen doet dat met veel plezier. Hij heeft gezegd dat de lijn wordt 

doorgetrokken en dat er niet echt schokkende dingen gebeuren. Het is ook een belofte 

aan een van de andere collega’s om rond de Beverse feesten nog een commissie te 

organiseren.  

 

Raadslid De Munck zegt dat het ter beschikking stellen van de slides wel zeer belangrijk 

is. 

 

Burgemeester wil nog reageren op raadslid Massar. Hij heeft een vraag gesteld aan de 

financieel directeur. Leegstand en verwaarlozing staat inderdaad onder het verkeerde 

nummer. Er is geen belasting op niet-bebouwde gronden. Vandaar de verwarring. 

Leegstand en verwaarlozing staan op dat nummer gebudgetteerd. In plaats van 73-72 

moet dat 73-74 zijn. 

 

De voorzitter gaat over tot stemming. Allereerst over het amendement dat ze als volgt 

formuleert: ‘verkoop aandelen van ENGIE-Electrabel voorstel begin 2020’. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college dat gaat wegstemmen. Het wordt op de 



voet gevolgd, maar hij wil zich hier niet op vastpinnen. 

 

Het beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk  welzijn vormt een geïntegreerd geheel en bestaat uit een strategische 

nota, een financiële nota en een toelichting. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van 

dit beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben 

vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.  

Het amendement van Groen “onmiddellijke verkoop aandelen Engie-Electrabel”, 

geherformuleerd verkoop begin 2020, wordt verworpen met 26 neen-stemmen 

(CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 3 ja-stemmen (Groen) bij 5 onthoudingen 

(Beveren 2020, Open Vld, Sp.a). 

 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Groen, Vlaams Belang, 

Beveren 2020, Open Vld, Sp.a)  hecht de gemeenteraad goedkeuring aan het voorgelegde 

meerjarenplan 2020/2025. 

Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het 

OCMW. Echter, de gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële 

verplichtingen kan nakomen. 

 

09. Conform artikel 40 van de Wet Geïntegreerde Politie stemt elke gemeenteraad van de 

zone de dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de 

politiezone wordt gestort. 

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van politiezone Waasland-

Noord. 

Conform het besluit van het politiecollege van 29 oktober 2019 wordt er 8 093 649 EUR in 

het budget 2020 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor politiezone Waasland-

Noord voor dienstjaar 2020. De jaren erna zal de gemeentelijke dotatie jaarlijks verhoogd 

worden met 2%. 

Algemeen wordt de dotatie van 8 093 649 EUR voor de politiezone Waasland-Noord dj. 

2020 goedgekeurd. 

 

10. De wet op civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszones onder meer worden 



gefinancierd door de dotaties  van de gemeenten van de zone. 

Elke gemeenteraad van de zone dient de dotatie die aan de hulpverleningszone  moet 

worden toegekend te stemmen. 

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van Hulpverleningszone 

Waasland. 

Conform het akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen in de hulpverleningszone 

Waasland  wordt er 5 227 599 EUR  in het budget 2020 van de gemeente Beveren 

ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor Hulpverleningszone Waasland. 

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de dotatie van 5 227 599 EUR 

goed van de gemeente Beveren aan de Hulpverleningszone Waasland. 

 

11. Het belastingreglement inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting 

betreffende aanslagjaar 2019 vervalt op 31 december 2019. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie dat naar analogie met andere jaren 

niet zal goedkeuren want er is de vorige legislatuur ook al een belastingverhoging 

geweest. 

 

Volgens de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende gemeentefiscaliteit is het 

toegelaten de personenbelasting voor meerdere jaren te stemmen zodat wordt 

voorgesteld de personenbelasting vast te stellen voor de jaren 2020-2025. 

Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanslagvoet van 5%. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen) tegen 8 neen-stemmen (Vlaams Belang, Beveren 

2020, Open Vld, Sp.a)  wordt akkoord gegaan met de voorgestelde aanslagvoet van 5% 

voor de periode van 2020-2025 inzake gemeentelijke opcentiemen op de 

personenbelasting. 

 

12. Het belastingreglement inzake de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 

voorheffing vervalt op 31 december 2019. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat hij niet akkoord gaat met de opcentiemen, maar 

wel akkoord gaat met de teruggave aan de 65-plussers. Hij vraagt of het in twee keer 

gestemd kan worden. Anders zal hij het hele punt afkeuren. 



 

De voorzitter gaat over tot stemming over het hele punt.  

 

Er wordt voorgesteld de opcentiemen op onroerende voorheffing voor de 

aanslagjaren  2020-2025  vast te stellen op 882 opcentiemen. 

De vermoedelijke opbrengst voor dienstjaar 2020 wordt geraamd op 33 381 681 EUR 

In onze gemeente bestaat reeds lang een gedeeltelijke teruggave van onroerende 

voorheffing aan inwoners vanaf 65 jaar. 

De teruggave bedraagt 100 of 125 EUR naargelang het kadastraal inkomen hoger of lager 

is dan 744 EUR. Het maximaal K.I. dat in aanmerking komt inzake woningen bedraagt 

850 EUR. 

Teruggave kan enkel voor de woning waarin men zelf woont. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen) tegen 8 neen-stemmen (Vlaams Belang, Beveren 

2020, Open Vld, Sp.a)  gaat de raad akkoord om de gemeentelijke opcentiemen op de 

onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025 - vast te stellen op 882 opcentiemen en 

het reglement met gedeeltelijke teruggave voor inwoners vanaf 65 jaar goed te keuren 

voor de jaren 2020-2025. 

 

13. Door de dienst stedenbouw wordt voorgesteld om 'Belasting op 2e verblijven' aan te 

passen op volgende punten:  

1. verwijzing naar het gemeentedecreet aanpassen naar decreet lokaal bestuur 

2. de belastingplichtige hoofdelijk aansprakelijk maken (zodat er slechts nog 1 

aanslagbiljet verstuurd moet worden per adres i.p.v. 'in verhouding tot het 

wettelijke eigendomsaandeel'.  

Voorgesteld wordt om het tarief van de belasting niet te wijzigen. 

De gemeenteraad keurt algemeen het belastingreglement op 2e verblijven goed zoals 

voorgesteld. 

 

14. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “Verblijfsbelasting 2020-2025 – goedkeuring”. 

 

Raadslid Massar, Groen, kijkt naar de geraamde inkomsten. De gemeente denkt jaarlijks 

55.182 euro te kunnen innen. Volgens hem klopt dat niet met de uitbreiding van Hotel 

Beveren. Als agendapunt 44 wordt goedgekeurd, dan kunnen zij stappen zetten om die 



uitbreiding te doen. Hij denkt niet dat het zes jaar gaat duren voordat dat er staat, maar 

de inkomsten uit de belasting blijven wel volledig hetzelfde. Hij wil de belasting wel 

goedkeuren, maar een gemeentebestuur moet altijd kijken wat het binnenkrijgt en wat 

het gaat uitgeven. De inkomsten kan men toch al gaan ramen als men weet dat Hotel 

Beveren, dat zowat de enige is die die verblijfsbelasting heft en dus de grootste 

inkomstenbron is, gaat uitbreiden. Dan moeten de inkomsten worden aangepast. Dan 

moet men er richting 2023-2024 al wat bijschrijven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat een begroting altijd voorzichtig is. Voor Doel 3 is 

bijvoorbeeld vanaf oktober 2023 en ook voor 2024 0 euro onroerende voorheffing 

ingeschreven. Daar is men niet zeker van. Er wordt verwacht dat er nog altijd onroerende 

voorheffing zal zijn van de gebouwen van Doel 3. Er zijn ook een aantal andere 

belastingen voorzichtig ingeschreven. Als er dan een meevaller is, zoveel te beter. 

 

Raadslid Massar is blij dat de burgemeester dat zegt. Hij komt daar ook op terug bij punt 

19 rond de drijfkrachtbelasting. Maar zijn vraag hier is of de gemeente niet eerder moet 

voorzien om een extra budget in te schrijven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er betaald zal worden op het moment dat er betaald 

moet worden. Het is net alsof het raadslid zegt dat het niet betaald moet worden omdat 

het te laag is. Het reglement is er, dus het zal moeten betaald worden. Op basis van de 

begrotingswijziging die in 2020 komt, zal dat aangepast worden.  

 

Raadslid Massar vindt het uiteraard een groter probleem om inkomsten hoger in te 

schatten en uitgaven lager. Hij zal het punt uiteraard goedkeuren. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan het belastingreglement op de 

verblijfsbelasting voor de periode 2020/2025 goed te keuren volgens voorgelegd 

reglement. 

 

 

15. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake leegstandsreglement en belasting 

op leegstaande gebouwen en woningen 2020-2025. 



 

Raadslid De Munck, Groen, ziet in de toelichting dat men een periode wenst te verlengen 

van drie jaar naar vijf jaar. Hij vraagt wat daar het argument voor is. Zijn tweede vraag is 

wat de verwachtingen zijn van het leegstandreglement naar de hoeveelheid leegstand in 

de gemeente en de verwachte inkomsten ervan. Er is binnen de coalitieverklaring gezegd 

dat men de gelden wil inzetten voor het sociaal verhuurkantoor. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de omzetting van die gelden niet alleen rechtstreeks gebeurt. 

Het is ook budgettair bepaald of die ervoor worden uitgegeven. Het kan met een 

begrotingswijziging, maar dat wil niet zeggen dat men niets gaat doen als die inkomsten 

er niet zijn. Ten tweede is er de ervaring van een paar gevallen waarbij er nog twijfel is of 

die mensen nog gaan terugkomen die eigenaar zijn van een leegstaand pand. Vijf jaar is 

dan een redelijke termijn. In een paar gevallen zegt men dat de moeder of vader 

misschien nog terugkomt uit het rusthuis. Hiermee is de veiligheid wat vergroot. Voor de 

rest hangen de inkomsten van leegstand niet samen met een andere uitgave. Dat is 

hetzelfde als met het fonds dat zojuist is besproken. Die middelen zijn vastgelegd en als 

deze moeten aangepast worden omdat er niet voldoende krediet is, dan zullen deze 

gewijzigd worden. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het puur informatief is. Via het verslag van het college van 14 

oktober is een heel overzicht gegeven van de leegstand. Daarin is geselecteerd geweest 

welke woningen van eigenaar zijn veranderd. Er waren er tien. Er zijn achttien woningen 

met een vergunning die gaan verbouwen of afbreken. Er bleef nog wel een heel grote 

groep over van 106 panden die dan omschreven werden. Heel divers, omwille van 

bewoning, omwille van sloop, functiewijziging, gerechtelijke procedure of opname als 

tweede verblijf. Maar verder is dat niet gespecifieerd. In andere gevallen is dat wel het 

geval. Er zijn er 39 effectief vastgesteld die dan ook een eerste leegstandsheffing hebben 

gekregen van 500 euro. Er zijn er 37 panden die ook leegstaan en ook zijn opgenomen. 

Maar daar is dan geen bedrag tegenover gesteld. Hij vond het moeilijk om af te leiden uit 

de collegenota over hoeveel leegstand nu eigenlijk wordt gesproken en hoe het 

leegstandsreglement effectief kan bijdragen aan het verminderen van de leegstand. Dat 

zal zeker wel gebeuren. Er zijn er 32 die geschrapt zijn door sloping of door 

functiewijziging. 32 blijven in gebruik maar hebben dan geen woonfunctie meer en 



worden dan als opslagruimte gebruikt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het reglement heel duidelijk is. Er zijn een aantal uitstellen 

gegeven aan eigenaars die het pand aan het verbouwen zijn. Sommige verbouwingen 

hebben, als er geen structurele werken zijn, geen architect nodig. Die hebben moeten 

bewijzen dat ze met de werken bezig zijn. Bij sommige is er progressie, maar is het nog 

niet klaar. Die hebben nog een jaar uitstel gekregen. Als er een bouwvergunning of -

aanvraag binnengekomen is, dan hebben ze ook uitstel gekregen. Dan gaan ze immers 

iets aan de leegstand doen. In het reglement staat ook dat, als men een bouwvergunning 

heeft gekregen en het is binnen vijf jaar niet gerealiseerd, men dan met terugwerkende 

kracht de leegstandsheffing zal moeten betalen. In het verleden heeft men enkele 

gevallen gehad die steeds een vergunning aanvroegen om van de leegstand ontheven te 

worden. In die zin is het reglement duidelijk. Er zijn ook een aantal gevallen waarbij je 

duidelijk ziet dat er niet gewoond wordt, maar dat het een kantoor geworden is. Die 

moeten een functiewijziging aanvragen. Die zijn dan ook vrijgesteld, want dat is geen 

leegstand. Er wordt een functie gegeven aan het huis. In die zin heeft het altijd gewerkt 

want men ziet dat er heel wat wegvallen en in verbouwing zijn of versneld in verbouwing 

gekomen zijn. In werkelijkheid gaat men altijd met een stuk leegstand zitten. Er zijn altijd 

verhuizingen en dergelijke meer. In de gemeente valt het met de aantallen mee, en  de 

leegstandsbelasting is wel een stimulans om de leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld 

ook als men een tweede verblijf heeft dat niet bewoond wordt, dan betaalt men 

daarvoor belasting. 

 

Raadslid De Munck wil nog zijn bezorgdheid meegeven over de woonkwaliteit van die 

panden. Men heeft gezien dat er toch nog een aantal ter beschikking worden gesteld 

voor seizoensarbeid. De woonkwaliteit is ondermaats. Hij hoopt dat de gemeente 

Beveren daar toezicht op kan houden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er specifieke richtlijnen voor seizoensarbeid zijn. Die zitten niet 

in het systeem van leegstand. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat door andere overheden streng wordt gecontroleerd. 

 



Dienst stedenbouw vraagt om het 'Leegstandsreglement en belastingreglement op 

leegstaande gebouwen en woningen' aan te passen. 

Het voorstel is om het aan te passen op volgende punten: 

1. een vrijstelling toe te laten bij renovatiewerken zonder vergunning voor 1 jaar 

2. de vrijstelling van 3 jaar, wanneer de eigenaar verblijft in het rusthuis, op te 

trekken naar 5 jaar 

3. een vrijstelling toevoegen dat indien het pand verhuurd wordt als café, kantoor, 

voor huisvesting van seizoenarbeiders. Dit moet aangetoond worden door 

middel van een kopie van een geldige, door beide partijen ondertekende, 

huurovereenkomst aangevuld met facturen van verbruik van gas, water en 

elektriciteit. Met dien verstande dat de vrijstelling geldt tot de duur van de 

huurovereenkomst. Een gebouw of woning dat verhuurd wordt met als doel in 

gebruik te nemen als woonst (hoofdverblijfplaats), archief, opslag, stockage, enz. 

komen niet in aanmerking voor vrijstelling. 

4. nog eens een expliciete vermelding dat de belasting slechts naar 1 zakelijk 

gerechtigde verstuurd wordt. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

het wijzigen van het 'Leegstandsreglement en belastingreglement op leegstaande 

gebouwen en woningen voor de periode van 2020-2025'. 

 

16. Door dienst Stedenbouw wordt voorgesteld om het 'verwaarlozingsreglement en het 

belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen' als volgt aan te 

passen:  verwijzing naar het gemeentedecreet aanpassen naar decreet lokaal bestuur. 

Er wordt voorgesteld de tarieven van de belasting niet te wijzigen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt het gewijzigde verwaarlozingsreglement en het 

belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd volgens 

voorstel. 

 

17. Het belastingreglement op risicohoudende bedrijven werd ingevoerd in 2013.  Na 

jarenlange procedures werd in 2018 door de Raad van State definitief beslist over de 

geldigheid van het reglement. 

Het is bijgevolg niet aangewezen veel te sleutelen aan het reglement met het oog op 

hernieuwing  voor de periode 2020-2025, met uitzondering van artikel 4. 



In artikel 4 moet de omschrijving van het vijfde criterium veranderd worden naar : 'Werd 

u ingedeeld onder rubriek 17.2.1 in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering 

van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne - 

VLAREM II - bijlage 1 - indelingslijst ?' 

Met de invoering van het omgevingsvergunningendecreet is  VLAREM I opgeheven en de 

bijlage 1 die vroeger in VLAREM I zat is nu opgenomen als bijlage 1 in VLAREM II. 

Met algemeenheid van stemmen wordt het belastingreglement op risicohoudende 

bedrijven goedgekeurd voor de periode van 2020-2025. 

 

18. Het reglement aangaande  het heffen van gemeentelijke opcentiemen op de door OVAM 

geheven milieuheffing bij de opslag van afvalstoffen werd gestemd op de raad van 17 

december 2013 vervalt op 31 december 2019. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld  om betreffend reglement ongewijzigd te 

hernieuwen met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 

december 2025. 

Hierbij worden 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen ingesteld door artikel 45 

en 46 §1 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (materialendecreet van 23/12/2011).   

De belasting is verschuldigd door elke exploitant van milieuvergunningsplichtige 

inrichtingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en die door O.V.A.M. 

belast worden met milieuheffingen. 

Algemeen keurt de gemeenteraad het ongewijzigde reglement goed inzake het heffen 

van gemeentelijke opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing bij de opslag 

van afvalstoffen voor de periode 2020/2025. 

 

 

19. Het belastingreglement betreffende de belasting op motoren moet worden hernieuwd. 

 

Raadslid Massar, Groen, heeft ontdekt dat de inkomsten uit de drijfkrachtbelasting in 

2023 met 2 miljoen euro dalen. De burgemeester zei net dat dat omwille van Doel 3 komt 

dat wordt stilgelegd in oktober 2022. Maar in 2025 sluiten de drie andere reactoren ook. 

Hij wil hier geen discussie starten over het eventuele langer open houden van die 

kerncentrales. De burgemeester geeft aan dat vanuit een voorzichtigheidsprincipe er 



rekening mee gehouden wordt. Als de beslissing blijft zoals hij is, moet er rekening mee 

worden gehouden in de financiële cijfers. Maar dat merkt hij nu net niet bij de 

drijfkrachtbelasting. In 2020 staat exact hetzelfde bedrag ingeschreven als in 2024. Dan 

volgt hij de burgemeester niet. In 2025 kan niet worden gerekend op alle 

drijfkrachtbelasting van alle drie de centrales. Als grosso modo 6 miljoen euro wordt 

gerekend voor de vier centrales, er twee af worden gerekend voor Doel 3 rekening 

houdend met een aantal megawatt, dan moet men er 4 miljoen aftrekken als inkomsten 

in 2025. Er moet een inschatting worden gemaakt voor heel 2025.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het al minder is in 2023 en 2024. Het is ook minder in 

2025 om dan serieus naar beneden te gaan in 2026. Ontvangsten komen het jaar 

erachter. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat bij alle belastingen zo is. 

 

Raadslid Massar stelt dat ingeschreven moet worden in 2025 wat exact het megawattuur 

is dat de kerncentrale produceert. De inkomsten in 2025 zijn net hetgeen dat men aan 

megawattuur productie heeft gehad. Doel 2 sluit einde 2025. Doel 4 sluit in juli. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Doel 4 einde 2025 sluit. Doel 1 en 2 sluiten iets 

vroeger. 

 

Raadslid Massar zegt dat op 15 februari 2025 Doel 1 sluit. Doel 2 sluit in december, maar 

dat is een kleine. Doel 4, de grootste, sluit op 1 juli, dus dat is halverwege.  

 

Burgemeester Van de Vijver heeft het volste vertrouwen dat de financieel directeur de 

juiste cijfers heeft ingeschreven. Hij zegt nogmaals dat het zeer voorzichtig is. In 2025 is 

minder onroerende voorheffing vanuit de kerncentrale ingeschreven. Vanaf 2026 niets. 

De ene keer zal dat wel een bedrag zijn, maar het is momenteel niet bekend wat. Dit 

loopt tot 2025 en hij gaat ervan uit dat de cijfers juist zijn. Men kan over alle cijfers 

discussiëren. Deze cijfers worden niet politiek ingevuld. 

 

Raadslid Massar zegt dat het aan de raad is om ze te controleren. Hij wil voor alle 



duidelijkheid zeggen dat zijn fractie voor deze belasting is. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft er het volste vertrouwen in. Het is een andere belasting 

die wordt ingevoerd vanaf 2020. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zal het goedkeuren. Maar ze vraagt of er een controle is 

dat de ondernemers de brieven invullen. Ze hoort verhalen dat de een het invult en de 

ander niet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er systematische controles zijn. Dat zijn 

steekproeven waarbij in de praktijk wordt gekeken wat wel en niet klopt. Anders zouden 

de goeden het moeten bekopen voor de slechten. 

 

Er worden geen wijzigingen voorgesteld.  De tarieven blijven zoals vastgesteld in het 

vorige reglement van 18 december 2018. 

Met algemeenheid van stemmen worden volgende tarieven inzake belasting op motoren 

vastgesteld: 

A. Motoren van nucleaire energieproduktiebedrijven : 

35 EUR/kW gevestigd op motoren, reservemotoren en hulpmotoren inbegrepen 

7,50 EUR/kW gevestigd op veiligheidsmotoren 

B. Motoren van alle andere bedrijven : 

18,60 EUR/kW gevestigd op gewone motoren, reservemotoren en hulpmotoren 

inbegrepen 

7,50 EUR/kW gevestigd op veiligheidsmotoren. 

 

20. Door Fluvius wordt aan de gemeente voorgesteld het gemeentelijk retributiereglement 

op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein te verlengen voor 

de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van Fluvius inzake het gemeentelijk 

retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 

domein verlengd voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

 

21. Naar jaarlijkse gewoonte werd door Ibogem aan de gemeente Beveren een nota bezorgd 



met geïndexeerde bedragen voor de retributies  voor het gebruik van huisvuilzakken en 

ondergrondse afvalcontainers. 

 
Raadslid Massar, Groen, zegt dat zijn fractie deze belasting niet kan  goedkeuren. Voor 

hem geldt het principe dat de vervuiler betaalt. Een systeem van ondergrondse 

afvalcontainers werkt per opening. Iemand die 10 kilo restafval in één keer in een 

afvalcontainer duwt, betaalt minder dan iemand die een paar honderd gram afval iedere 

dag naar de container brengt. Er moet worden gestreefd naar minder afval, niet naar een 

gedragswijziging van de inwoners dat ze maar een paar keer per maand gebruik maken 

van de afvalcontainers. Vooral bewoners van appartementen worden hierdoor getroffen. 

Ze hebben geen andere mogelijkheid om hun afvalzakken buiten te bewaren. De meeste 

appartementen hebben ook een reglement waarin staat dat afvalzakken niet op een 

terras mogen staan. Dat terwijl in heel Beveren een diftar-systeem werd uitgerold voor 

het gft-afval. Het systeem bestaat dus al. Het moet alleen worden toegepast op de 

ondergrondse afvalcontainers. Hij ijvert ervoor om bij de ondergrondse containers op 

gewicht af te rekenen en kan daarom deze belasting niet goedkeuren. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, sluit zich aan bij wat de collega heeft gezegd. Ze wil ook 

terugkomen op het feit dat het tarief wordt verhoogd. Ze vindt dat voorbarig en 

ongepast naar de burgers toe. Het is altijd heel duidelijk gecommuniceerd dat het een 

proefproject was. Ze weet dat schepen Kegels heeft gezegd dat het al geëvalueerd is. 

Maar de praktijk bewijst iets heel anders aangezien de problemen en de kinderziektes er 

nog steeds zijn. De containers zijn vaak kapot, zitten vol en de mensen worden 

gedwongen hun vuil tot daar te sleuren en om de zoveel keer hun vuil terug mee te 

pakken. Er is geurhinder en een vliegenplaag in die mate dat zelfs de mensen van de 

kleuterschool klagen over vliegen in de klas, zelfs nu in de winter. Dus een 

belastingverhoging terwijl er nog zo veel problemen zijn en zoveel klachten van 

gebruikers, nu doorvoeren daar kan haar fractie niet mee akkoord gaan. 

 

Schepen Kegels zegt dat het hier gaat over een verwaarloosbaar bedrag. De gemeente zit 

in een intercommunale en men moet met de collega’s overeenkomen. Daar zitten ook 

collega’s van Groen bij. De collega’s die in Beveren en Ibogem zetelen weten dat ook, in 

consensus met de collega’s en de andere gemeenten is toch besloten om de retributie 

zoals die nu is te laten voor wat ze is. De vraag is dit jaar ook door collega De Graef 



gesteld of het tarief niet aangepast kan worden met een verlaging omdat het voor 

sommigen financieel door zou wegen. Hij woont zelf in een appartementsgebouw met 

dat systeem. Bij hem wordt het door Ibogem geregeld. Hij heeft een besparing tegenover 

vroeger. Dat komt door het sorteren. Langs de ene kant is het de vervuiler die betaalt, 

maar er wordt beter gesorteerd. Men ziet dat de afvalstromen veel beter verlopen met 

die containersystemen. Wat dat betreft denkt hij dat er misschien eens een commissie 

moet worden gegeven om het nog eens te verduidelijken. Het verhaal van mevrouw 

Rovillard was fenomenaal. ‘Hij gaat morgen de diensten samenroepen om een 

noodplanning te maken voor de problemen die er zijn. Misschien moet de school worden 

gesloten.’ Drie weken lang zijn er problemen geweest met één systeem aan het station. 

Die problemen zijn binnen de kortste keren opgelost. Dat wil niet zeggen dat er rond de 

warmteperiode van drie à vier weken geen bepaalde problematiek was. Maar het is 

bijgesteld en sindsdien heeft hij geen klachten meer gekregen. Ondertussen heeft hij één 

melding gekregen van iemand die op het gemeentehuis kwam melden dat het 

containersysteem aan het station niet werkte. Toen heeft collega Heirwegh via Ibogem 

direct maatregelen genomen. Tegen de namiddag was dat probleem opgelost. Dat zijn 

de meldingen van september tot nu. Het probleem is dus minimaal. Hij denkt dat het 

volgend jaar wellicht weer terugkomt in de warme periode en dan moet men weer 

proberen om het bij te stellen. Er wordt in samenwerking met Ibogem alles aan gedaan. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, vindt het niet oké dat er zo laconiek over wordt gedaan. Het is 

zoals het is. Het feit dat de meldingen niet tot bij de schepen komen, wil niet zeggen dat 

het niet de realiteit is. Het is een grote stap voor de mensen om er een melding over in te 

dienen. Het is gewoon de waarheid. Dus dat de schepen er nu zo lacherig over doet, dat 

vindt zij niet oké. 

 

Schepen Kegels denkt dat iedereen weet dat de werking van het meldpunt heel optimaal 

gaat vandaag de dag. Dat is vaak aangegeven door raadsleden. Alles wordt in het 

meldpunt gemeld, dus ook bij de diensten. Ze moeten dat niet bij de schepen komen 

melden. Ze moeten dat via het meldpunt melden. De stap naar het meldpunt is het 

sturen van een mail, een bericht via de app of bellen met de diensten. Dat is een kleine 

stap dus dat is niet het probleem. Hij wil niet laconiek doen, maar als het wordt 

uitvergroot, doet hij dat ook. 



 

Raadslid Heirwegh, voorzitter van Ibogem, woont zelf in die wijk. Als hij de collega hoort, 

heeft hij de indruk dat hij in een horrorwijk woont. Dat is niet het geval. Er zijn in het 

begin inderdaad een aantal problemen geweest met vliegen. Ibogem heeft daar 

onmiddellijk op ingegrepen. Er is een personeelslid speciaal aangeduid om daar 

wekelijks diverse malen te komen en de container in de opening te reinigen. Een paar 

keer per maand komt de firma om de container intern en extern te poetsen. Dus 

uiteindelijk zijn er al heel wat inspanningen geleverd. Ondertussen hoort hij daar geen 

bijzondere klachten meer over. Hij ziet dat er af en toe iets fout loopt met het systeem 

omdat sommige mensen van alles in de bovenste bak van de container proberen te 

droppen en er zodanig op gaan drukken dat het systeem geforceerd wordt. De kleppen 

sluiten dan niet meer en de container staat dan een poosje buiten dienst totdat er 

iemand van de firma komt om die te herstellen.  Als er al eens een container buiten 

dienst staat, ligt daar meestal het probleem. Hij woont midden in die wijk en hij hoort er 

zelden of nooit klachten over. Integendeel, waar men voordat de containers er waren 

nogal eens dacht problemen te hebben met die ondergrondse containers, wordt hij nu 

regelmatig aangesproken door mensen die zeggen dat het toch een goed systeem is. Het 

is spijtig dat er af en toe iemand toch in slaagt om het systeem te ontregelen. 80 tot 90% 

van de mensen is nu zeer tevreden met de ondergrondse containers.  

 

Raadslid Massar zegt dat mensen er soms van alles in proberen te proppen omdat ze nu 

punten betalen per keer. Bij betaling per gewicht gaat men dat soort dingen mogelijk 

kunnen vermijden. 

 

Raadslid Heirwegh zegt dat een restafvalzak van 60 liter normaal 1,40 euro kost. De 

totale inhoud van de restafvalcontainer is 30 liter. Men kan tweemaal voor 50 cent de 

opening doen. Dan forceert men die klep hoegenaamd niet. Maar mensen proberen een 

zak van 60 liter in dat systeem te proppen. Dan wordt het geblokkeerd. Als men er twee 

keer 30 liter inpropt dan is het nog altijd 90 cent goedkoper als dat ze thuis hun 

restafvalzak voor de deur zouden zetten. 

 

De voorzitter stelt voor de discussie af te sluiten en er een commissie over te 

organiseren. Daar kunnen mensen van Ibogem uitleg geven met cijfers en 



klachtenstatistieken.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe tarieven goed te keuren volgens het 

retributiereglement. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 8 neen-stemmen (Groen, Beveren 

2020, Open Vld, sp.a) wordt het retributiereglement voor gebruik van huisvuilzakken en 

ondergrondse afvalcontainers goedgekeurd als volgt: 

restafval ondergronds : 0,255 EUR/opening (i.p.v. 0,250 EUR) 

GFT ondergronds : 0,152 EUR/opening (i.p.v. 0,150 EUR). 

 

22. Naar jaarlijkse gewoonte werd ons door Ibogem een nota bezorgd met geïndexeerde 

bedragen voor de retributie  voor gebruik van huisvuilzakken. 

 
Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat van de andere zakken dan de blauwe er een indexering 

is. Daar heeft ze geen probleem mee. Maar ze heeft wel vragen bij de blauwe zak 

waarvan de prijs exponentieel meer is gestegen dan de andere. Ze vraagt zich af waarom 

dat zo is. Dit is de zak die nu meer gebruikt gaat worden nu er meer in mag. Dit lijkt haar 

niet de goede manier om mensen in de juiste richting te stimuleren wat afvalverwerking 

betreft. 

 

Schepen Kegels zegt dat het gaat om het verschil in gewicht. De ene zak is in gewicht, 

zelfs in volle toestand, nooit evenveel als de andere. Het gaat om het principe van de 

vervuiler betaalt. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe tarieven voor het verstrekken van 

huisvuilzakken goed te keuren. 

Met algemeenheid van stemmen worden de nieuwe tarieven voor het verstrekken van 

huisvuilzakken als volgt goedgekeurd: 

zakken PMD 60 l : 0,150 EUR/zak (i.p.v. 0,125 EUR) 

zakken rest 60 l : 1,420 EUR/zak (i.p.v. 1,40 EUR) 

zakken rest 30 l : 0,85 EUR/zak (i.p.v. 0,84 EUR). 

 

 

23. Het belastingreglement betreffende privatisering van het openbaar domein vervalt op 31 



december 2019.  Het is wenselijk dit reglement te hernieuwen voor de periode van 2020-

2025. 

In dit belastingreglement wordt het gebruik van het openbaar domein belast voor o.a. 

volgende zaken: plaatsen van koopwaren (snoep, drank, brood- en andere automaten), 

mobiele verkoopruimten (bv. kippen, fruit, en andere kramen), plaatsen van containers, 

plaatsen van werfinstallaties, plaatsen van terrassen en alle andere gebruiken van de 

weg en/of het voetpad of openbaar domein. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord het belastingreglement op privatisering 

openbaar domein te hernieuwen voor de periode van 2020-2025. 

 

24. Het belastingreglement 'verhaalbelasting op de aanleg en uitrusting van de 

ambachtelijke zones Doornstraat en Schaarbeek' vervalt op 31 december 2019. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt wat het juist inhoudt. Hij dacht dat de 

verhaalbelasting afgeschaft was. Hij vraagt naar de bedoeling van de belasting en of die 

aan de mensen die er wonen wordt opgelegd of dat dat voor de toekomst is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de belasting niet is afgeschaft, die wordt verlengd. 

Het is voor de eventualiteit dat er nog ontwikkeld wordt. Het is de laatste jaren niet meer 

van toepassing geweest. Het is een stok achter de deur om van de meerwaarde die er 

eventueel gecreëerd wordt, gebruik te maken. 

 

Alhoewel er in de nabije toekomst niet direct gebruik van zal gemaakt worden, raadt de 

dienst aankopen en aanbestedingen aan dit reglement toch te hernieuwen. 

De belasting wordt vastgesteld op 9 EUR/m² en deel van m² per belastbare eigendom, 

ongeacht de bestemming of het gebruik van de gronden. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het belastingreglement ‘verhaalbelasting op de 

aanleg en uitrusting van ambachtelijke zones Doornstraat en Schaarbeek hernieuwd. 

 

25. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het opheffen van de 

gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve stukken inzake stedenbouw en 

ruimtelijke ordening. 

Tevens wordt gevraagd akkoord te gaan om het belastingreglement op de aanvragen 



inzake omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende stralingen, 

Stedenbouw en ruimtelijke ordening en conformiteitsattest te vervangen door een 

gemeentelijk belastingreglement op diverse aanvragen inzake stedenbouw/ruimtelijke 

ordening, milieu en kleinhandelsactiviteiten 2020-2025. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het opheffen van de 

gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve stukken inzake stedenbouw en 

ruimtelijke ordening. 

Alsook gaat de raad algemeen akkoord het belastingreglement op de aanvragen inzake 

omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende stralingen, 

Stedenbouw en ruimtelijke ordening en conformiteitsattest te vervangen door een 

gemeentelijk belastingreglement op diverse aanvragen inzake stedenbouw/ruimtelijke 

ordening, milieu en kleinhandelsactiviteiten 2020-2025. 

 
26. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake belastingreglement op afgifte van 

administratieve stukken 2020-2025. 

 

Raadslid Massar, Groen, heeft het amendement ook al doorgestuurd naar de 

fractieleiders. Waarvoor nu een belastingreglement wordt goedgekeurd is wat de 

gemeente boven op de prijzen van de Federale overheid aanrekent. Hij heeft een aantal 

voorbeelden gegeven. De identiteitskaart kost 19 euro. De gemeente gaat daar 3 euro 

belasting op heffen. Een rijbewijs kost 25 euro. De gemeente gaat daar 5 euro extra 

belasting op heffen. Voor een internationale reispas betaalt men 75 euro in de normale 

procedure. De gemeente gaat daar 10 euro extra op heffen. Dat alles brengt 53.060 euro 

op. Hij vraagt zich af of dat allemaal nodig is. Het zijn verplichte documenten die men 

moet afhalen. Hij heeft een amendement. De personeelsleden zullen zich niet hoeven in 

te zetten om heel de begroting te herschrijven, want die is al goedgekeurd. Maar hij kan 

wel de intentie uitspreken om die belasting af te schaffen. Hij wil de kleine extra 

bedragen eraf halen zodat mensen alleen de prijzen moeten betalen van de Federale 

overheid. Het gaat voor de gemeente om 53.000 euro inkomsten per jaar. Hij wil wel 

artikel 4 behouden want dat is al gratis en artikel 6 want dat is op de heraanvraag van 

een pin- en puk code van een reeds actieve identiteitskaart. 200 euro voor een 

voornaamswijziging vindt hij ook terecht omdat dat integraal bij de gemeente zit. Hij 

stelt dus voor enkele kleine extra belastingen af te schaffen. Hij heeft ook een voorstel 



om dit te compenseren namelijk door de invoering van een belasting op 

reclamedrukwerk. Tweehonderd van de driehonderd gemeenten in Vlaanderen hebben 

dit al. Het heeft ook een ecologische inslag. Er moet minder afval worden geproduceerd. 

Dit is een maatregel die daarvoor kan zorgen. Men gaat iets belasten dat afval creëert, 

ongeadresseerd reclamedrukwerk, en daardoor kan de berg aan papier en karton 

verminderd worden. Zelfs al plakt men een sticker op de brievenbus, dan nog vindt men 

wel eens ongevraagd reclamedrukwerk in de brievenbus. Dat helpt de afvalberg 

natuurlijk niet. Het is dus een belasting die courant wordt gebruikt. Hij heeft deze ook 

teruggevonden in de omzendbrief die wordt gestuurd naar alle gemeenten over alle 

belastingen. Het zou de gemeente grosso modo 100.000 euro kunnen opbrengen. Hij wil 

het principe invoeren dat het gemeentebestuur zou onderzoeken om tegelijkertijd dit in 

te voeren en ook een algemeen verbod op ongeadresseerd drukwerk mogelijk te maken 

zodat bewoners niet op hun brievenbus hoeven te vermelden dat ze het niet willen. Het 

wordt dus omgedraaid. Als je ongeadresseerd drukwerk hebt of wilt hebben, dan zal je 

dat op je brievenbus moeten aangeven. 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat zich niet over het laatste uitspreken. Hij wil het zeker en 

vast wel een keer laten onderzoeken. Maar hij kan nu geen uitspraak doen over wel of 

niet. Hij wil bekijken met de dienst hoe dat toegepast kan worden. Wat betreft het eerste, 

de 55.000 euro is een totaliteit. Hetgeen de gemeente erbij vraagt is daar maar een kleine 

fractie van. Voor de gemeente gaat het dan om nog geen 10.000 euro. Er is wat 

bijgerekend om wat het de gemeente kost een klein beetje te vergoeden. En nog over het 

drukwerk, het betreft vooral verkiezingsdrukwerk en daar zondigen alle partijen in de 

gemeenteraad tegen. 

 

Raadslid Massar zegt dat het nu net het argument is dat de extra belasting een klein 

bedrag oplevert. Dus waarom belast men dan de inwoner daarmee? 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ook bekeken is wat andere gemeenten doen. Er 

wordt nog al eens gekeken naar wat er in Sint-Niklaas gebeurt en ook daar is het zo. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, vindt het een eigenaardigheid. Hij vindt het 

tweede amendement een als amendement vermomd agendapunt. Dat heeft eigenlijk 



niets met agendapunt 26 van deze gemeenteraad te maken. Hij vindt het onbeleefd naar 

de fracties toe als drie uur voor de gemeenteraad een punt naar de fractievoorzitters 

wordt gestuurd. Dan kan men het niet meer onderzoeken. Hij kan het moeilijk een 

amendement noemen, het is een agendapunt. Maar dat neemt niet weg dat 

reclamedrukwerk vermijden een wens is van iedereen in de gemeenteraad. Er kunnen 

zinvolle dingen over worden gezegd. Daarom vindt hij het spijtig dat dit op het laatste 

nippertje aan de agenda wordt toegevoegd. Hij stelt voor de discussie als voldoende te 

bestempelen en het tweede amendement eenvoudigweg niet te stemmen. Als men in de 

toekomst dit soort belangrijke punten aandraagt, dan moet men dat wat vroeger doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het de voorlaatste gemeenteraad is van de heer 

Massar. Dus hij wil hem wel verontschuldigen op dat vlak. Hij denkt dat iedereen de 

mening wel deelt. Er moet alleen worden gekeken hoe dat praktisch kan. 

 

De voorzitter gaat over tot stemming over het 1e  amendement van Groen. 

Het amendement 2 wordt ingetrokken. 

 

Er wordt voorgestelde enkele aanpassingen aan het belastingreglement op afgifte 

administratieve stukken door te voeren: 

*voorstel om binnen dit reglement de bepalingen rond rijbewijzen op te nemen (nu  

  gereglementeerd onder een ander reglement).  Het lijkt logischer alle  

  identiteitsdocumenten in 1 reglement op te nemen : 

- artikel 7 : op de afgifte van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of de afgifte van een 

  duplicaat : kostprijs federale overheidsdienst + 5 EUR belasting 

- artikel 8 : op de afgifte van een internationaal rijbewijs : kostprijs federale  

  overheidsdienst + 4 EUR belasting. 

Voor het overige worden geen wijzigingen aan het reglement voorgesteld wat betreft de 

belastingen op identiteitsdocumenten. De kostprijs voor identiteitsdocumenten wordt 

bepaald door de omzendbrief van 5 november 2019 van de federale overheid.  Deze 

kostprijs wordt verhoogd met de belasting zoals voorzien in voorgelegd 

belastingreglement. 

 

 



Met 27 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 ja-stemmen 

(Groen, sp.a, Beveren 2020) wordt het amendement van Groen inzake de afschaffing van 

de belasting op afgifte administratieve stukken verworpen. 

Vervolgens wordt met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 

neen-stemmen (Groen, Beveren 2020, sp.a) akkoord gegaan met het belastingreglement 

op de afgifte van administratieve stukken. 

 

27. Het belastingreglement betreffende sluikstorten op de openbare weg van 17 december 

2013 vervalt op 31 december 2019. 

Het is wenselijk dit reglement te hernieuwen zonder wijziging van het tarief.   

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het belastingreglement 

betreffende sluikstorten op de openbare weg. 

Toevoeging aan het artikel is wel dat een belasting op sluikstorten ook steeds een GAS-

boete inhoudt. 

 

28. Het belastingreglement op nachtwinkels  vervalt op 31 december 2019. 

 

Raadslid Maes, Groen, heeft een vergelijking gemaakt met andere steden en gemeenten. 

Beveren zit al redelijk hoog met deze belasting. Als cijfers worden opgezocht bij VVSG 

dan ziet hij dat de gemeente het bedrag zelf kan bepalen. Dat was in 2011 bij de vorige 

omzendbrief nog niet het geval. Hij leest in de nieuwe omzendbrief van 2019 wel dat men 

geen proporties mag aannemen zodat het niet meer mogelijk is om een nachtwinkel uit 

te baten. Hij polst naar de visie  van het bestuur over deze belasting. Hij vraagt of het 

vooral gaat tot het ontraden om nachtwinkels te hebben in Beveren, ondanks dat het 

wel een zegen is voor veel inwoners. Hij vraagt of er sprake is van overlast bij de 

nachtwinkels in de gemeente.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het inderdaad voor een stuk bewust is om het te 

ontraden. Het college vindt nachtwinkels geen zegen. Er zijn er een aantal die niet voor 

overlast zorgen en zich ook aan de regels houden. Er zijn er ook een aantal die dat niet 

doen. Men kan het ook zien als de gemeente vergunningen geeft, dat dat voor sommigen 

van beperkte duur is, om voor sommigen een stok achter de deur te houden en voor 

sommigen is het ook nodig dat niet voor drie à vier jaar vergunningen worden gegeven. 



Er zijn bij een aantal problemen geweest met minderjarigen en alcohol. Beveren heeft al 

een vrij streng reglement. Er wordt ook gesproken over een afstand tot 

schoolomgevingen. Men kan zeggen dat de scholen overdag open zijn en de 

nachtwinkels in de nacht. Maar er is ook een afstand tot jeugdhuizen. Het is dus een 

beetje bewust om dat te ontraden. Maar hij denkt dat de belasting nog niemand heeft 

weerhouden om toch een winkel te openen tot hier toe. Hij ziet ze als paddenstoelen uit 

de grond rijzen. Er zijn er toch wel wat. 

 

Raadslid Maes vraagt of de burgemeester een aantal kan geven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in Beveren en Melsele er toch wel wat zijn. Hij is er 

nog nooit binnen geweest. 

 

De dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden. 

Met eenparigheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan het ongewijzigd 

belastingreglement op nachtwinkels. 

 

29. Het belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of 

voor het openingsuur  vervalt op 31 december 2019. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, vraagt of er een extra taks moeten worden betaald als 

men vanaf zeven uur open gaat. Ze vraagt of er geen uitzondering op gemaakt kan 

worden op de marktdag zodat de caféhouders dat niet moeten betalen. Uiteindelijk is 

het een uurtje op een week. Dat komt op 80 euro per jaar voor dat uur vroeger open 

doen. 

 

Schepen Kegels bevestigt dat het 8 euro per marktdag is en 80 euro per jaar. Hij denkt 

dat dat verwaarloosbaar is, zeker als men kijkt wat er organisatorisch bij komt kijken wat 

door de gemeente niet door wordt gerekend. Op de officiële marktplaats ligt ook een 

ander tarief en een inname van het openbaar domein moet op een of andere manier 

toch kunnen worden verhaald. Het is een feit dat zij op die dag ook extra middelen 

genereren door het feit dat de marktdag plaatsvindt. Er is wel wat werk om dit te 

organiseren. Hij heeft nog nooit gehoord van de horeca dat ze die 80 euro per jaar graag 



afgeschaft zouden willen zien. Integendeel, sommige doen zelfs niet meer open tijdens 

de markt. Dat vindt hij op zich al raar, dat sommige horecazaken niet meer open zijn 

tijdens de marktdag. Het is zeer eigenaardig op een dag dat men eigenlijk iets kan 

verdienen door het feit dat de markt aanwezig is. Tijdens de marktcommissie is besloten 

om samen met de horeca te kijken of men twee of drie keer per jaar iets kan doen samen 

met de markt om op die manier terug de binding te vinden tussen de markt en de 

horeca. 

 

De dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden. 

Met eenparigheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan het ongewijzigd 

belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor 

het openingsuur. 

 

30. Het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 

groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële 

dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren vervalt. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, zal dit punt niet goedkeuren omdat ze dit discriminatie 

vindt ten aanzien van de handelaars. Het centrum draait toch om de kleine handelaar. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het raadslid erop wijzen dat haar partij dit altijd mee 

heeft gesteund toen die in de meerderheid zat. Dat is twaalf jaar het geval geweest. 

Daarom verwondert de houding van het raadslid hem. Als morgen deze belasting wordt 

afgeschaft, dan betaalt er niemand nog. De centrummanager is er mee aangeworven en 

daar wordt ook een budget door ontwikkeld. Oorspronkelijk stond er de zin ‘50% door 

de middenstanders, een euro voor een euro’. Nu is het 2/3 voor 1/3. 2/3 van de gemeente 

en 1/3 van de handelaars. Als dat morgen afgeschaft wordt, dan betaalt er geen enkele 

nog met alle gevolgen van dien. Dan gaat alles verloren, het promotiegeld waar de 

gemeente nu over beschikt en waar de middenstanders zelf over beschikken. Dus hij zou 

twee keer nadenken alvorens voet bij stuk te houden om te zeggen dat het afgeschaft 

moet worden. Dat riekt een beetje naar populisme, terwijl haar partij die zes jaar ook de 

schepen van economie geleverd heeft, dat altijd verdedigd heeft. De zes jaar ervoor ook. 

Dus hij zou voorstellen eerst links en rechts nog eens te rade te gaan vooraleer hier veel 



tijd in te steken. 

 

Schepen Kegels zit ondertussen ook al zes jaar op het departement en hij heeft tot hier 

toe nog nooit iemand van binnen de handelskern de vraag horen stellen om die 

belasting te verwijderen of om die morgen kwijt te schelden. Die wordt door iedereen 

betaald. Hij heeft op zes jaar tijd maar één iemand meegemaakt die de bijdrage niet 

betaald heeft en waartegen verdere stappen zijn gezet. Eén iemand op de 250 die 

aangesloten zijn. Het verwondert hem sterk. Vorig jaar is door haar collega dezelfde 

vraag gesteld. Hij krijgt de vraag ieder jaar tijdens de gemeenteraad.  

 

Raadslid Schelfhout zegt dat er mensen zijn van de vrije beroepen die er wel een 

probleem mee hebben.  

 

Op vraag van de dienst Economie wordt voorgesteld het belastingreglement op de voor 

het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, 

vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van 

de gemeente Beveren ongewijzigd te behouden. 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a) tegen 4 neen-stemmen (Vlaams Belang, 

Open Vld) bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) wordt beslist het belastingreglement op de 

voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, 

distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het 

handelscentrum van de gemeente Beveren ongewijzigd te behouden. 

 

31. Het retributie- en gebruiksreglement inzake uitlening van gemeentelijk materieel aan 

verenigingen dient te worden aangepast in functie van de nieuwe legislatuur met 

voorstel van aangepaste tarieven. 

 

Raadslid Maes, Groen, vond het opmerkelijk te zien dat het bestuur hier kiest voor een 

verhoging, ook al is het maar 5%. Het is heel wat voor verenigingen en het levert de 

gemeente amper iets op. Hij vraagt waarom het bestuur ervoor kiest om deze tarieven te 

verhogen. Het zou meer op zijn plaats zijn om in het meerjarenplan acties op te nemen 

om verenigingen nog efficiënter van dienst te kunnen zijn. Er liggen op dat vlak nogal 

wat kansen. De verenigingen vormen de basis van de gemeente. Het is absoluut een 



verkeerd signaal om dat in te voeren. 

 

Schepen Van Roeyen zou op het eerste gezicht de opmerking van het raadslid kunnen 

begrijpen, maar bij nader inzien gaat hij voorbij aan de essentie van het verhaal. De 

gemeente Beveren is een unicum als het gaat over wat wordt aangeboden aan 

dienstverlening aan verenigingen. De materialen die ter beschikking gesteld worden 

tegen zeer lage prijzen en de soepelheid waarmee dat gebeurt, is op weinig plaatsen op 

die manier te vinden. Dat er toch een vergoeding wordt gevraagd en dat er nu een 

minimale verhoging is na zoveel jaren waarin de tarieven dezelfde zijn gebleven, is voor 

een stukje te verklaren door de vaststelling dat wanneer men dingen gratis of bijna gratis 

weggeeft, mensen in overtal gaan bestellen. Het resultaat is dan dat de ‘solidariteit’ 

tussen de verenigingen ertoe leidt dat diverse verenigingen geen materiaal hebben en 

dat men door de kleine responsabilisering gaat nadenken hoeveel men nodig heeft en 

waarom. Dat systeem werkt dan veel beter en er worden veel meer mensen bediend voor 

prijzen die absoluut zeer laag zijn. Hij denkt dat bijna nergens in Vlaanderen zaken voor 

zulke lagen prijzen ter beschikking worden gesteld. Er is een heel kleine verhoging van 

de waarborg met dezelfde redenering. Men doet vaak de moeite niet om zaken, zoals een 

bord voor een parkeerverbod, terug te brengen omdat de borg te laag is. Dat zijn 

dezelfde kleine responsabiliseringen. Hij denkt dat het huidige systeem zeer goed werkt. 

Er worden veel inspanningen gedaan om heel veel zaken ter beschikking te stellen van 

verenigingen. Dus hij begrijpt de opmerking van het raadslid niet echt. 

 

Raadslid Maes begrijpt dan de reactie van de schepen niet. Hij heeft niet gezegd dat 

zaken gratis ontleend moeten worden. Integendeel, hij vindt het normaal dat er een 

bedrag voor betaald moet worden. Dat dat laag is en dat de gemeente zich daardoor 

onderscheidt van andere gemeenten is des te meer een reden om te behouden. Dat 

mensen voor een waarborg van 124 euro een bord niet terugbrengen, lijkt hem 

overdreven. In elk geval kan zijn fractie moeilijk akkoord gaan met deze verhoging. 

 

Voorgesteld wordt de prijzen van de tarieflijst op te trekken met 5%. Er wordt 

voorgesteld de nieuwe tarieflijst in te voeren vanaf 1 januari 2020. 

Ook wordt voorgesteld de waarborg op te trekken naar 150 EUR voor feest- en/of 

sportmateriaal en naar 30 EUR voor volksspelen en verkeersborden. 



Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, Open Vld) tegen 5 neen-

stemmen (Groen, sp.a) wordt beslist het retributie- en gebruiksreglement inzake 

uitlening van gemeentelijk materieel aan verenigingen aan te passen volgens voorstel. 

Voor het overige zijn er aanpassingen in het gebruiksreglement volgens voorgelegd 

voorstel. 

  

32. Het belastingreglement op de standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en 

avondmarkten of jaarmarkten vervalt. 

De dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist het belastingreglement op de 

standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en avondmarkten of jaarmarkten te 

aanvaarden volgens voorstel. 

 

33. Door de Technische dienst wegen wordt voorgesteld het retributiereglement op sneeuw- 

en ijzelbestrijding door middel van strooizout op te heffen.  

Reden voor deze opheffing : strooizout is overal in de handel verkrijgbaar tegen zeer 

concurrentiële prijzen, de gemeente dient een stock bij te houden van strooizout met 

risico op scheuren van zakken, inname van plaats in magazijn, moeilijk in te schatten aan 

te leggen voorraad, ... 

Er wordt voorgesteld wel te voorzien in strooizout bij personen met een handicap tot 10 

kg/winterseizoen mits vertoon van een mindervalidenkaart. 

Algemeen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd voorstel inzake het 

opheffen van het retributiereglement op sneeuw- en ijzelbestrijding door middel van 

strooizout.  

Vervolgens wordt algemeen akkoord gegaan om wel te voorzien van strooizout voor 

personen met een handicap tot 10 kg/winterseizoen mits vertoon van een 

mindervalidekaart. 

 

34. Het college heeft in zitting van 8 mei 2017  beslist rattenvergif te koop aan te bieden op 

de technische dienst wegen aan 1 EUR per 100 gr. 

 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt waarom de gemeente dit nog wil aanbieden. Het is 

bekend dat er een rattenplaag is, niet alleen in Beveren, maar over heel Vlaanderen. 



Toch is dat vergif ook te koop in de winkel. Het is ook niet zo dat, als de Beverenaars veel 

dorst hebben, de gemeente bier moet gaan verkopen. Een eerste bedenking heeft hij bij 

de hoeveelheid vergif die er op de legplaats wordt gelegd. Per afhaler is er een 

onbeperktheid. Dat er dan ook nog een garantie zou zijn op voldoende preventief werk 

ter plaatse. Ten tweede, er wordt samengewerkt met de vzw RATO. Hij vraagt of het dan 

ook niet belangrijk is om op een of andere manier, naast dit reglement, de aanvrager in 

contact te brengen met RATO omdat zij persoonlijk advies en hulp geven. Zij kunnen ter 

plaatse komen kijken waardoor er mogelijks een beter plan van aanpak kan opgemaakt 

worden. Het is belangrijk dat er een opvolging is van de plaag en dat die ook in kaart 

wordt gebracht. Ten derde is er een inspanning van het gemeentelijk personeel. Hij 

vraagt hoeveel euro men wenst te genereren met dit reglement en hoe zich dat verhoudt 

ten opzichte van de kosten die de gemeente moet maken wat personeelskost betreft. 

Ten vierde vindt hij het belangrijk om enerzijds te kunnen inzetten op preventieve 

maatregelen. Dat mist hij voor een stuk in de meerjarenplanning, dat alternatieven ook 

op die basis worden aangeboden. Er zijn elektrische vallen, er is ultrasoon geluid, dat 

allemaal ingezet kan worden en de kans moet krijgen om via een communicatie van de 

gemeente kenbaar te maken aan de inwoners van Beveren. Misschien kan de gemeente 

die ook zelf inzetten. Verder mist hij het bevorderen van de natuurlijke 

broedgelegenheden van de natuurlijke predatoren, dat zijn de marterachtigen, de 

wezels of hermelijnen, de torenvalken, de steenuilen en kerkuilen. Daarop moet men 

ook inzetten om die plaag te kunnen aanpakken. Hij kan begrijpen dat men in een stal 

moeilijk een beestje erbij kan zetten, maar in landelijke gebieden moet men een 

gemeentelijk beleid de kans geven dat verder gaat dan enkel en alleen vergif verkopen. 

Men kan de expertise en de samenwerking van natuurverenigingen gebruiken om aan 

monitoring te doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het spijtig genoeg niet zo eenvoudig is. De 

gemeente werkt goed samen met RATO. Vroeger was het zo dat de mensen onbeperkt 

gratis rattenvergif konden krijgen. Dat is stelselmatig teruggedraaid omdat er ook wel 

eens andere dieren van rattenvergif aten, met alle gevolgen van dien. Men probeert dat 

nu te controleren en mensen moeten er nu voor betalen. Ze kunnen net zo goed naar de 

winkel gaan. Ook het aantal plaatsen waar ze nog rattenvergif kunnen krijgen, is veel 

beperkter ten opzichte van vroeger. De gemeente wil de dienst nog aanbieden omdat er 



nog altijd mensen zijn die ernaar vragen en die het bij de gemeente komen halen. Maar 

het aantal plaatsen waar mensen rattenvergif van de gemeente kunnen kopen is 

beperkter. Dus de gemeente probeert wel degelijk een beleid te voeren. Maar men mag 

dat niet onderschatten. Hij wil wel eens een uitleg geven over zwarte ratten en bruine 

ratten. Door het feit dat sommige mensen vrij slordig omspringen met restafval heeft 

men soms ratten in huis. 

 

Raadslid De Munck onderschat het probleem niet. Maar hij vraagt het college toch om 

nog eens goed na te denken over flankerende maatregelen die genomen kunnen 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat wordt gedaan. 

 

Het is wenselijk dit reglement te behouden met aanpassing van een artikel in verband 

met de bezwaarprocedure. 

Unaniem wordt akkoord gegaan rattenvergif te koop aan te bieden op de technische 

dienst wegen aan 1 EUR/kg. 

 

35. Het retributiereglement inzake het uitvoeren van werken ten laste van derden dient te 

worden aangepast in functie van de nieuwe legislatuur met voorstel van aangepaste 

tarieven 

Er wordt voorgesteld de prijzen van de tarieflijst op te splitsen met tarieven voor privé 

personen en tarieven voor bedrijven.  

In de tarieflijst wordt voorgesteld om de prijzen voor private personen te laten 

overeenkomen met de werkelijke kost voor de gemeente (prijsstijging van 5% t.o.v. de 

vorige tarieven). Enkele tarieven dienen volledig te worden aangepast aan de 

marktprijzen.  

Voor bedrijven wordt voorgesteld deze prijzen verder op te trekken met 20%. Reden 

hiervoor is dat bedrijven zoals verkavelaars en aannemers momenteel vaak nalatig 

omspringen met herstellingswerken van het openbaar domein en hopen de werken te 

kunnen laten uitvoeren door gemeentediensten tegen de zeer lage prijszetting . Door de 

prijzen op te trekken is er de hoop dat bedrijven hun verantwoordelijkheid zelf 

opnemen. 



Met algemeenheid van stemmen wordt beslist het retributiereglement inzake het 

uitvoeren van werken ten laste van derden aan te passen in functie van de nieuwe 

legislatuur met voorstel van aangepaste tarieven te aanvaarden. 

 

36. Het is noodzakelijk aanpassingen te doen aan het retributie- en dienstreglement van de 

openbare bibliotheek in het kader van de instap in het Eengemaakt Bibliotheeksysteem 

(EBS). 

Binnen dit EBS wordt ook overgestapt naar het sofwaresysteem WISE. In functie van de 

mogelijkheden van WISE zijn een aantal wijzigingen in de werkwijze van de bib nodig, 

meer bepaald in het systeem van de maningen en de bijhorende portkosten. Hierdoor is 

het noodzakelijk zowel het dienst- als het retributiereglement aan te passen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan het retributie- en 

dienstreglement van de openbare bibliotheek in het kader van de instap in het 

Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) te aanvaarden. 

 

37. Aan de gemeenteraad wordt een gecoördineerd reglement voorgelegd voor het gebruik 

van de culturele deelinfrastructuur en klaslokalen voor cultureel en niet-cultureel 

gebruik. Het reglement integreert het vroegere retributiereglement en huishoudelijk 

reglement in één document. Ook zijn een aantal aanvullingen toegevoegd die eerder 

reeds afzonderlijk door het college waren beslist: 

 het gelijkschakelen van de tarieven voor gebruik klaslokalen en tarieven 

culturele deelinfrastructuur en de basisvoorwaarden voor het gebruik van 

klaslokalen (beslist door het college in zitting van 26 maart 2018) - zie artikel 5 (in 

het bijzonder artikel 5§8) en Titel III 

 het onderbrengen van quizzen in de categorie cultureel gebruik in plaats van 

niet-cultureel gebruik (beslist door het college in zitting van 22 oktober 2018) - 

zie artikel 4§1 

 het niet toelaten van uitvaartdiensten, begrafenissen en huwelijksplechtigheden 

in de deelinfrastructuur (beslist door het college in zitting van 11 maart 2019) - 

zie artikel 5§1 

 het toevoegen van het mini theater KET aan de beschikbare infrastructuur met 

de hierbij horende tarieven (beslist door het college in zitting van 24 september 

2019) - zie artikel 2 



Op vraag van de plaatselijke culturele raden wordt ook voorgesteld om een aantal 

tarieven voor niet-cultureel gebruik te verlagen.  

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het gecoördineerd 

reglement voor het gebruik van de culturele deelinfrastructuur en klaslokalen voor 

cultureel en niet-cultureel gebruik. 

 

38. Het belastingreglement op ontgravingen en overbrengingen vervalt . 

Het is wenselijk dit reglement te integreren in het retributiereglement der concessies en 

tarieven op de begraafplaatsen. 

Er wordt voorgesteld 1 retributiereglement der begraafplaatsen op te maken met 

verwerking van alle tarieven echter zonder fundamentele aanpassingen. 

Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd belastingreglement op 

ontgravingen en overbrengingen. 

 

39. Het belastingreglement op de aansluiting op riolering vervalt op 1 januari 2020. 

Door de Technische dienst wegen wordt voorgesteld het belastingreglement te wijzigen 

naar een retributiereglement aangezien hier duidelijk sprake is van een dienst die 

geleverd wordt door de gemeente waarvoor een billijke vergoeding wordt gevraagd. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of onder de aansluiting wordt verstaan gescheiden 

aankoppelen, dus de twee buizen van zowel afvalwater als regenwater. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er geen keuze is. Men kan niet de ene buis 

aansluiten en de andere niet. 

 

Raadslid Buyl zegt dat het niet in het dossier stond. Als het met twee buizen is, dan is dat 

wel duur. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het zo vanzelfsprekend dat het er niet in staat. 

 

Raadslid Benali, sp.a, valt het vooral op dat het een quasi verdubbeling is van de 

oorspronkelijke kostprijs. Er wordt wel gezegd dat het veel te laag was en dat de 

gemeente er tot nog toe een stuk bijlegde, maar aan de andere kant wil het wel zeggen 



dat de mensen die de komende jaren een aansluiting op de riolering gaan hebben omdat 

er werken aan de straat zijn, ineens een pak geld moeten leggen. Hij vindt het een 

overdreven stijging en hij begrijpt het niet goed. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet verplicht is. Het kan ook particulier. 

 

Schepen Van Roeyen stelt voor dat het raadslid bij een aannemer de prijs voor een 

aansluiting vraagt. Vaak moet de weg opengelegd worden tot halfweg de rijbaan en 

moet men zeer diep graven voor een voorhistorische prijs, zelfs met de verhoging erbij. 

 

Raadslid Benali heeft er geen problemen mee dat de overheid goedkope diensten levert. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat dan het probleem is en waarom er gestemd moet 

worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat de prijs nu wordt verdubbeld. 

 

Aangezien de vroegere kostprijs (176 EUR exclusief btw) veel te laag was in vergelijking 

met de uit te voeren werken voor een aansluiting op de riolering, wordt voorgesteld de 

prijs aan te passen naar een bedrag van 350 EUR voor een standaard aansluiting 

exclusief btw. In geval van een meer complexe aansluiting zal een bijkomende 

aanrekening worden gemaakt conform het retributiereglement werken ten laste van 

derden. 

Tevens wordt voorgesteld om in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 

aansluiting vanwege de bouwheer, een administratieve geldboete van 500 EUR aan te 

rekenen bovenop de retributie. Ook de herstelkosten zullen door gefactureerd worden 

volgens het retributiereglement op werken ten laste van derden. 

Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Beveren 2020, Open Vld) tegen 2 

neen-stemmen (sp.a) wordt het belastingreglement op de aansluiting op riolering 

goedgekeurd. 

 

 

40. Het retributiereglement voor het ophalen van afval van gezinnen moet worden 



aangepast. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat haar fractie tegen zal stemmen, enerzijds omdat het 

een verdubbeling is van de vorige bedragen en anderzijds omdat er een te grote 

discrepantie is in vergelijking met het naar het containerpark brengt. Het systeem is voor 

minder mobiele mensen veel duurder. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een aantal aanpassingen zijn gebeurd omdat er in 

de loop van de jaren nooit een aanpassing is geweest. Mocht er de voorbije jaren 

geïndexeerd zijn geweest, dan was er nu waarschijnlijk geen discussie geweest en dan 

waren de bedragen hoger geweest. Nu is het een keer tijd om ze toch aan te passen. 

 

Er wordt  voorgesteld de term 'gezinnen' aan te passen naar 'particulieren' zodat 

duidelijk wordt dat dit geenszins bedoeld is voor ophalen afval van bedrijven. 

Tevens wordt voorgesteld het tarief aan te passen volgens de werkelijke kosten die de 

gemeente maakt bij het organiseren van deze ophaling (werkuren vakmannen, gebruik 

vrachtwagen met kraan, afvalkosten, aankoopprijs bigbags, ....). 

Voorgestelde tarieven : 

tuinafval tot 300 kg. : 25 EUR (i.p.v. 14 EUR) 

tuinafval tot 1 000 kg : 50 EUR (i.p.v. 28 EUR) 

bigbags : 75 EUR/stuk (i.p.v. 41 EUR). 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 4 neen-

stemmen (Beveren 2020, sp.a) wordt akkoord gegaan met het retributiereglement voor 

het ophalen van afval van gezinnen volgens voorstel. 

 

41. Het belastingreglement op het aanleggen van publieke achtertuinontsluitingen moet 

hernieuwd worden. 

Worden onderworpen aan deze belasting, de eigendommen die gelegen zijn langs de 

gemeentewegen of gedeelten van gemeentewegen waarlangs door de gemeente een 

achterontsluiting wordt aangelegd dienende tot ontsluiting van achtertuinen (zowel 

voor motorisch als niet-motorisch verkeer). 

Unaniem gaat de raad akkoord met de hernieuwing van het belastingreglement op het 

aanleggen van publieke achtertuinontsluitingen. 



 

42. Op het grondgebied van de gemeente Beveren worden bestraalde splijtstofelementen 

opgeslagen.  

 

Raadslid Massar, Groen, gaat absoluut akkoord. Hij verwijst graag naar tussenkomsten 

die Kristien Hulstaert heeft gedaan. Zijn fractie had het zelf voorgesteld en hij wil toch 

eens met een pluim gaan lopen. Zijn fractie had dit zes jaar geleden al voorgesteld bij de 

meerjarenplanning van de vorige coalitie. Dus hij vindt het een zeer goed voorstel dat 

zijn fractie zal steunen. Dan leest hij gisteren in de pers een interview met de 

burgemeester en dan wordt hij een beetje verward. Hij hoopt dat de burgemeester hem 

kan helpen. Er zijn 2 miljoen euro aan geschatte inkomsten per jaar, dat leest hij in de 

belastingontvangsten. Dan leest hij wat de burgemeester mogelijk heeft gezegd en daar 

staat 2,5 tot 3 miljoen euro aan inkomsten. Dus dan snapt hij de burgemeester niet. De 

belasting zou 785 euro per ton bedragen en levert volgend jaar al 2,5 miljoen euro op. In 

2024 loopt dit op tot 3 miljoen euro. Momenteel ligt er al heel wat van de bestraalde 

splijtstofelementen opgeslagen. Een heffing hierop bestaat ook al in andere gemeenten. 

Dat alles leest hij in Het Nieuwsblad. Hij heeft ook zijn huiswerk gedaan. De gemeente 

Beveren rekent 785 euro per ton, rekent daarvoor 2 miljoen euro aan belastingen. Dat 

betekent dus 2547 ton aan bestraalde elementen dat daar moet liggen. Hij dacht, hoe 

kunnen we zoeken hoeveel ton er ligt in Doel. Collega De Munck heeft hem goed 

geholpen, want drie jaar geleden is het FANC een uitleg komen geven in Ter Vesten over 

Doel 3 en de scheurtjes in de centrale. Er was een verslag waarin het FANC moest 

kenbaar maken hoeveel ton er waar lag. Het jaar daarachter was deze info niet meer 

beschikbaar, want dat was 2016 en sinds de aanslagen in Brussel is dat geheime 

informatie. Hij denkt niet dat er grote schommelingen zijn geweest. Er komt 150 ton per 

jaar bij, dat zei het FANC ook. Dan ziet hij dat er 6000 ton geproduceerd zou zijn tot 

hiertoe. Veertig jaar kerncentrale maal zeven en de rekening klopt. Dan moet men 

tevreden zijn met die 2547 ton die in Beveren ligt. Hij denkt dat dat wel zou kunnen 

kloppen. Hij heeft daarover een aantal vragen. Er ligt materiaal in Tihange, in Mol en in 

Dessel. Als in Beveren ongeveer twee vijfde van het materiaal ligt, dan denkt hij dat dat 

kan kloppen. Maar hij snapt de burgemeester niet als hij zegt dat men naar 2,5 à 3 

miljoen euro gaat op een heel korte termijn. Hij hoopt intens dat er niet zo veel 

radioactief afval bij gaat komen, want dan is het niet alleen van Doel. Ten tweede zegt de 



burgemeester dat een heffing hierop ook in andere gemeenten bestaat. Groen Beveren 

heeft een zusterverband met Ecolo in Hoei. Zij vielen daar compleet uit de lucht. Zij 

weten daar niet van die belasting. Als er een andere gemeente zou zijn die bestraalde 

splijtstofelementen zou hebben, dan is het Mol-Dessel. Die zijn al veertig jaar aan het 

bekijken hoe ze dat veilig moeten wegsteken in de kleilagen. Maar dat is maar een fractie 

ervan. Er zijn blijkbaar dus ook andere gemeenten die die belasting heffen. Dat klopt 

volgens zijn informatie niet. Tihange weet van niets. Dan wil hij ook eens verder 

doorvragen. Hij vraagt hoe de gemeente gaat weten hoeveel ton daar ligt. Hij denkt niet 

dat er een gemeentelijke ambtenaar kan langsgaan om eens te controleren hoeveel ton 

daar ligt. Dan is men afhankelijk van het FANC of dergelijke. 

 

Burgemeester Van de Vijver is niet verantwoordelijk voor het artikel. Hij heeft gezegd dat 

andere gemeenten dat eventueel overwegen. Hij had informatie opgevraagd, dus hij 

kent de informatie. Misschien heeft de journalist hem verkeerd begrepen. In Mol is er een 

tarief, maar dat is per kubieke meter. Daar is een tarief vooral voor laag- en middenlaag 

actief afval. Dat is een tarief van 500 euro per kubieke meter. In Dessel is er geen 

belasting op de opslag, maar wel op de gebouwen waarin het opgeslagen wordt. In Hoei 

bestaat de belasting inderdaad nog niet. Ze zitten daar nog in de onderzoeksfase. Er zijn 

contacten. Het zou wel eens kunnen zijn dat Tihange het voorbeeld van Beveren 

overneemt. Op het moment dat mevrouw Hulstaert daar de vraag over gesteld heeft, 

was de gemeente dit ook al aan het bekijken. Men heeft toen de toeslag nog niet willen 

invoeren omdat vier kerncentrales nog actief waren. Waren die kerncentrales vroeger 

gesloten, dan was het misschien al vroeger ingevoerd. Dat doet er momenteel niet toe. 

Men is er al lang mee bezig en men heeft lang contacten gehad. Voor deze belasting is er 

een minimaal en een maximaal scenario. De gemeente beschikt wel over concrete 

gegevens, zowel voor wat het minimale scenario zou kunnen zijn als wat het maximale 

scenario zou kunnen zijn. Maar het is altijd aan Electrabel om de beslissing te nemen. Zij 

zouden eventueel kunnen besluiten om een aantal dingen over te brengen. Vandaar dat 

men voorzichtig is, maar het wordt bekeken in het perspectief van de ontmanteling van 

de centrales die zal gebeuren vanaf 2022. Er zullen binnenkort een aantal vergunningen 

worden aangevraagd, ook voor gebouwen die nog gezet moeten worden. Daar is al een 

gesprek over geweest, maar hij gaat daar verder niet op in. Het is trouwens hetzelfde met 

de motorenbelasting. De gemeente gaat niet bij alle bedrijven op bezoek om de motoren 



te tellen. Er is wel controle en dit steekproefsgewijs. Op dat vlak is er een stuk 

deontologie. Maar als het zo in het artikel stond, dan is dat verkeerd begrepen. Hij heeft 

gezegd dat hij beschikt over informatie. Tihange zou wel eens kunnen volgen, gezien zij 

daarover al vele jaren met elkaar spreken. In Tihange heeft men dezelfde politiek 

gevolgd door het niet te doen zolang de centrales operationeel zijn. In het verleden is er 

wel een tarief per kilowattuur opgedreven. Er is een onderscheid gemaakt tussen de 

motoren die dienstig zijn in het kader van het nucleaire en de andere. Dus er zijn wel 

stappen gezet. Maar als het er niet ligt, kan men het niet belasten. 

 

Raadslid Massar zegt dat ENGIE-Electrabel niet zomaar de splijtstofelementen kan 

verplaatsen. Dan is er ergens anders een vergunning nodig. Er zijn maar drie plaatsen 

waar ze het kunnen dumpen. Dan zouden ze het eventueel naar Mol-Dessel of Tihange 

kunnen brengen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat met belangstelling vanuit ENGIE de zaak wordt 

gevolgd. Hij is de komende weken gevraagd in Brussel op de hoofdzetel. Hij denkt niet 

dat het alleen is om een tas koffie te drinken. 

 

Het aantal splijtstofelementen blijft toenemen zolang de kernreactoren actief blijven. Na 

de definitieve stopzetting van de kernreactoren zullen nog splijtstofelementen ontladen 

worden uit die reactoren en in speciaal daartoe voorziene omhulsels in 

geconditioneerde gebouwen opgeslagen worden. Die tijdelijke opslag is de facto 

langdurig. 

Zolang de bestraalde splijtstofelementen opgeslagen worden op een locatie op het 

grondgebied van de gemeente Beveren, is die locatie niet beschikbaar voor andere 

economische activiteiten. Dit heeft een bepalende invloed op het landgebruik en dus de 

verdere ontplooiing van de gemeente. 

De gemeente heeft alle vertrouwen in het verdere veilige beheer van de bestraalde 

splijtstofelementen op haar grondgebied en zal daar samen met de bevoegde 

controleorganismen ook op blijven toezien. Dit vraagt dus bijzondere waakzaamheid en 

inspanningen vanwege de gemeentelijke overheid voor de vrijwaring van de openbare 

veiligheid en gezondheid voor het beheer van de lokale aspecten van de 

noodplanningscoördinatie. 



De belasting op de opslag van bestraalde splijtstofelementen wil een stimulans zijn om 

van een de facto langdurige opslag geen blijvende opslag onder huidige condities te 

maken en een uiteindelijke verdere sanering en herbestemming van de site op 

aanvaardbare termijn te helpen verzekeren. 

Algemeen stemt de gemeenteraad in met voorgelegd voorstel om 785 EUR/ton te heffen 

op basis van het gewicht aan opgeslagen bestraalde splijtstofelementen (uitgedrukt in 

ton) dat op 1 januari van het aanslagjaar aanwezig was.  

 

43. Conform de samenwerkingsovereenkomst van 19 augustus 2014, afgesloten tussen het 

gemeentebestuur Beveren en de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, moet de 

vzw ieder jaar een jaarverslag en een financieel verslag ter goedkeuring voorleggen aan 

de gemeenteraad met betrekking tot het afgelopen werkingsjaar. De 

samenwerkingsovereenkomst stelt eveneens dat de vzw Gemeentelijk 

Cultuurcentrum Beveren jaarlijks de begroting voor het komende dienstjaar  moet 

voorleggen aan de gemeenteraad. Traditiegetrouw wordt de begroting voor het 

komende boekjaar van de vzw Gemeentelijke Cultuurcentrum Beveren ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting waar ook het budget van de gemeente 

wordt besproken. 

 Het jaarverslag 2018 bevat de gegevens die moeten worden bezorgd aan de Vlaamse 

overheid, aangevuld met extra informatie . Het financieel verslag 2018 bevat de 

jaarrekening 2018 en het bijhorende verslag van de bedrijfsrevisor. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 en 

het financieel verslag 2018 van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren. 

 

44. Van der Valk Hotel Beveren NV heeft een aanvraag ingediend tot planologisch attest voor 

hun bestaande vestiging langsheen de Gentseweg 280 te Beveren.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft bij dit punt een aantal vragen. In de toelichting staat 

dat er op korte termijn zestig extra parkings voorzien zouden worden en op de lange 

termijn 450. Hierbij heeft hij vragen en bezorgdheden. De fietssnelweg loopt net langs de 

in- en uitrit van de parking. Dit is al eens eerder op de gemeenteraad besproken. De 

veiligheidsrisico’s voor de fietsers op de fietssnelweg, nu nog net naast de vestiging, zal 

later wel onder de N70 verder lopen. Met deze situatie nu is de vraag hoe de gemeente 



dat wil aanpakken. Ook de GECORO wijst op dit gevaar. Er is meer kans op conflict. Een 

tweede bezorgdheid gaat over de in- en uitritbeweging. Deze ligt ook net aan de Grote 

Heidestraat - N70 en ook heel kort bij het viaduct. Vooral bewegingen van Beveren en 

van Sint-Niklaas naar de vestiging blijven extra gevaarlijke manoeuvres. Dit zal nu al 

toenemen bij de uitbreiding op korte termijn, maar ook bij die op lange termijn. De 

situatie wordt dus problematisch. Men kan wel hopen op een verbinding tussen de N70 

en de E34 om zo de druk op de N70 te verlichten, maar dat lost de drukte op dat 

kruispunt nog niet op. Hij vraagt hoe de gemeente dit concrete punt ziet. Tot slot zou 

Hotel Beveren er ook meer werk van moeten maken om het ter kennis te stellen dat het 

een tweede achterliggende parking heeft. Dit om het parkeren in de wijk te vermijden. 

Het is bekend dat ze parkeerwachters en dergelijke willen inzetten, maar misschien 

moeten ze nog eens een inspanning leveren om dat duidelijk te maken aan de 

bezoekers. Een andere opmerking die hij wil maken is dat Hotel Beveren ook werk zou 

moeten kunnen maken van een tweede toegang naar zijn eigen parking. Dat zou kunnen 

via haar achterliggende parking en een verbinding te maken met het Doornpark. Deze 

parking ligt op vogelvlucht een 120 meter van een mogelijk aansluitpunt met de wegenis 

van het Doornpark. Zo kan men dan het verkeer van en naar de parking via de 

verkeerslichten Doornpark en N70 afleiden en vermijdt men dat heel gevaarlijk 

verkeersknooppunt aan de N70 en het viaduct. Hij vraagt of dit in het project ook wordt 

bekeken. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zal dit punt goedkeuren. Er is al een paar keer discussie over 

geweest. Hij is wel blij dat in het besluit artikel 2 veel nadruk ligt op de mobiliteit en ook 

op de parkeergelegenheid. Hij denkt dat dat inderdaad belangrijk is. Collega De Munck 

verwijst naar een aantal zaken. Men gaat toch wel wat extra volk genereren op een 

moeilijk punt. Dus het is goed dat er aandacht komt voor mobiliteit en 

verkeersveiligheid. Hij vindt ook het idee van parkeerwachters bij feesten belangrijk. De 

parkeergelegenheid op eigen terrein moet het bezoek maximaal opvangen. Hij zou 

ingezet hebben op volledig opvangen, maar maximaal wil ook al iets zeggen. Op het 

moment dat er feesten zijn, komen er de meeste klachten van de buurt over dat er 

weinig parkeergelegenheid is. Parkeerwachters kunnen al helpen, maar hopelijk komt er 

veel parkeergelegenheid bij. Het derde punt in artikel 2 vindt hij ook niet onbelangrijk. 

Hij vindt het positief dat er staat dat er een landmark met architecturale ambities moet 



komen. Hij denkt inderdaad dat dat daar mogelijk is en dat dit bedrijf er ook toe in staat 

moet zijn. Hij vraagt zich alleen af of er enige controle op zal zijn en of er een soort 

wedstrijd uitgeschreven wordt of dat er iets van controle van de gemeente kan zijn. Dus 

zodat het geen doordeweeks hotel is, maar een landmark met architecturale ambitie. 

 

Schepen Vlegels denkt dat raadslid Benali geantwoord heeft op raadslid De Munck. Er 

zijn inderdaad een aantal voorwaarden gesteld voor mobiliteit. Het college weet dat dit 

een moeilijk punt is. Op het moment dat ze een grote uitbreiding gaan doen, wordt het 

nog eens bekeken. Ten tweede moet de parking aangelegd zijn voordat ze een tweede 

fase ingaan. Ook het punt van de parkeerwachters is bepaald. Wat de parking achter het 

hotel betreft, dat is al doorgegeven. Hij heeft zelf ondervonden dat die dikwijls vol staat. 

Het is belangrijk dat de gasten wordt aangeraden om daar te parkeren, want de parking 

is inderdaad niet makkelijk te vinden. Hij heeft toch al een paar keer moeten vaststellen 

dat die toch vol staat. Maar er wordt een nieuwe MOBER gemaakt. Mobiliteit is daar 

moeilijk. Dat komt niet door de laatste uitbreiding, maar dat was daarvoor al. De inrit 

van de N70 is niet eenvoudig. Het wordt verder bekeken op het moment dat de tweede 

uitbreiding er komt. En nu zijn er al een aantal voorwaarden vastgesteld. Wat de 

landmark betreft is het een private ontwikkeling. Het zal er wel redelijk goed uitzien. Het 

zal deel van de vergunning uitmaken dat het op iets trekt, maar de GECORO bedoelt er 

vooral bij dat men het liever nog iets hoger ziet dan nu. Het geeft geen hinder naar 

omwonenden en het kan toch een soort landmark zijn. Men heeft zich niet uitgesproken 

over de kwaliteit, maar vooral over de hoogte. Daarom heeft GECORO er een 

aandachtspunt van gemaakt. 

 

Raadslid De Munck vraagt nogmaals naar de mogelijkheid voor de achterontsluiting. 

 

Schepen Vlegels zegt dat die niet is voorzien, maar mogelijkheden worden afgewogen. 

Het Doornpark en de Doornstraat gaan in de toekomst een andere vorm krijgen met de 

verbinding van de N70 met de N34. Het is voorbarig om daarop in te gaan. Men zit daar 

ook binnen een KMO-gebied. Dan moet het RUP helemaal worden aangepast. Er wordt in 

eerste instantie gekeken wat de eerste fase kan zijn. Als uit de tweede fase een 

herziening van de MOBER nodig blijkt te zijn, dan zal het wel daarin worden opgenomen. 

Maar in de eerste fase dus niet. 



 

Raadslid De Munck vraagt of het niet onvermijdelijk is. Als hij het goed begrijpt zijn het 

gronden van de gemeente. Men kan dan in die richting mee nadenken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er voor de tweede fase duidelijk is gesteld dat eerst de parking 

gerealiseerd moet worden. De aanleg van de parking vereist ook dat de villa die er staat, 

wordt afgebroken. Dat heeft ook te maken met de bouw van het hotel nu. De mensen die 

er nu wonen, gaan misschien ergens in het hotel een verdieping krijgen. Ten tweede is 

ook gezegd dat voor de tweede fase de MOBER opgemaakt zal worden. Die zal uitwijzen 

wat de mogelijkheden zijn voor verkeer en wat er eventueel aan ontsluitingen nodig is. 

 

Raadslid De Munck zegt ook dat naar toelevering van wat er nodig is, voor het bedrijf en 

aan bouwmaterialen, het een grote vorm van ontlasting zou zijn. Anders moet men 

continu langs dezelfde kant waar nu de fietssnelweg is.  

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wie het gaat controleren als de mensen wordt 

gevraagd via de achterkant te komen. Dat is niet zo evident. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het voor de hogere overheden nu geen groot probleem is. De 

N70 is wat verzadigd, maar de hogere overheden hebben aangegeven dat we het 

probleem van verzadiging zelf moeten oplossen. In die zin kan dat in de toekomst 

parallel gaan lopen. Het is de provincie en er is nu een doorbraak in het kader van het 

ECA. Er wordt planmatig gekeken naar de verbindingsweg N70 met E34. Daarvoor was 

het een pingpongspel tussen provincie en gewest. Geen van de twee nam het initiatief 

om die op de plannen te gaan intekenen. Hij hoopt dat er nu enige versnelling in zit. 

 

Raadslid De Munck zegt dat om de massa’s auto’s weg te krijgen, als het project 

helemaal is gerealiseerd, men zou kunnen werken met verkeerslichten, maar op die 

plaats is dat gewoon uitgesloten. 

 

Schepen Vlegels zegt dat niet alle gasten tegelijk in het hotel aankomen. De spreiding is 

bekeken en die is vrij groot. Er is nu ook een verkeersstudie gemaakt in de aanvraag van 

het planologisch attest. Er zijn daarbij een aantal zaken in kaart gebracht. 



 

De voorzitter stelt voor te wachten op de MOBER en dan opnieuw de discussie te voeren. 

 

Schepen Vlegels wil tot slot nog iets toevoegen. Er wordt door sommigen beweerd dat 

uitbreiding niet kan. Maar de mensen die naar daar komen, komen dikwijls in functie van 

Beveren of van de haven. Als die hier niet kunnen overnachten, dan overnachten die 

waarschijnlijk in Antwerpen. Dan staan die in de ochtend mee in de file en dat is ook 

geen goede oplossing. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er naast de beperktheden van het plan om een landmark te 

krijgen er nog specifieke wensen van de gemeente zelf zijn. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er geen specifieke wensen zijn. Men wil dat het een treffelijke 

bouw wordt, maar smaken verschillen. Men gaat wel beoordelen of het een redelijk 

gebouw is, maar hotelgebouwen hebben hun eigenschappen. Er zijn veel kamers en elke 

kamer moet een venster hebben. Ook spektakelarchitectuur moet daar niet komen. 

 

Het betreft hier een tweede aanvraag tot planologisch attest. Er werd reeds in zitting van 

29 mei 2018 op advies van de GECORO door de gemeenteraad een gunstig planologisch 

attest afgeleverd voor: 

- op korte termijn: de uitbreiding van het hotel met een nieuwe vleugel voor 63 kamers 

met daarbij 60 parkings. De nieuwe vleugel voorziet 3 tot hoofdzakelijk 4 bouwlagen. 

- op lange termijn: de verbouwing van de bestaande accommodatie tot een geheel van 

feest- en vergaderzalen met een maximale capaciteit van 800 personen; de concentratie 

van de parkeergelegenheid voor 450 auto's, half ondergronds, op de plaats van de 

huidige parking en woning. 

De tweede en huidige aanvraag tot planologisch attest voor Hotel Van der Valk Beveren 

NV, gelegen Gentseweg 280, werd digitaal ingediend op maandag 24 juni 2019 en 

analoog ontvangen op 1 juli 2019. 

De huidige activiteit ligt volgens het gewestplan deels in woongebied, deels in 

bufferzone en deels in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. 

Dit planologisch attest moet het mogelijk maken dat de gemeente een planinitiatief 

neemt om de bestaande juridische context via een RUP-procedure om te zetten naar een 



gebied voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten.  

Op 14 februari 2019 vond een overleg plaats tussen de gewestelijke 

omgevingsambtenaar Koen Grootaert, ruimtelijk planner Barbara Smitz provincie Oost-

Vlaanderen en gemeentelijk omgevingsambtenaar Ellen Van Stappen n.a.v. de opmaak 

van het tweede planologisch attest  voor diezelfde site, ditmaal met een uitbreiding over 

3 tot hoofdzakelijk 7 bouwlagen. 

De gewenste toestand op lange termijn betreft de verbouwing van de bestaande 

accommodatie tot een geheel van feest- en vergaderzalen met een maximale capaciteit 

van 800 personen. Tevens wenst men op lange termijn de parkeergelegenheid te 

voorzien, centraal op de site. De parking zal een capaciteit hebben van 350, 450 of 500 

parkeerplaatsen naargelang de resultaten van het MOBER. Dit parkeergebouw zal zich 

deels ondergronds bevinden en via licht hellende vloeren aansluiten op het maaiveld 

van de voorliggende Gentseweg. In uitvoering van de collegebeslissing van 30 juli 2019 

werd de aanvraag voor een planologisch attest van Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 

Beveren, bekendgemaakt van 19 september 2019 t.e.m. 18 oktober 2019. Er werden geen 

bezwaarschriften ingediend. 

Op basis van de adviezen van Departement Omgeving afdeling Gebiedsontwikkeling 

Gent en de Deputatie Oost-Vlaanderen stelde de GECORO als voorwaarde dat, indien de 

gemeenteraad een voorwaardelijk gunstig advies aflevert, er bijkomende motivatie moet 

voorzien worden waarom het aanvaardbaar is af te wijken van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan. 

Op basis van de adviezen van De Lijn en de gemeentelijke dienst mobiliteit wordt 

voorgesteld om 3 extra voorwaarden op te leggen: 

1. na de realisatie van de plannen op korte termijn moet aansluitend overgegaan 

worden tot afbraak van de woning en de oprichten van het parkeergebouw 

alvorens gestart kan worden met de realisatie van de lange termijn. 

2. de MOBER zal herzien moeten worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag bij 

afbraak woning en oprichten parkeergebouw 

3. de toegang voor personeelslevering langs de Grote Heidestraat kan enkel 

gerealiseerd worden mits in acht name van flankerende maatregelen om de 

overlast voor de buren tot een minimum te beperken. 

Na datum afgifte 2de planologisch attest wordt de procedure voor het RUP volgens VCRO 

opgestart. 



De gemeenteraad gaat algemeen akkoord om een voorwaardelijk gunstig planologisch 

attest te verlenen, met voorwaarden, aan Van der Valk Hotel Beveren, Gentseweg 280 te 

Beveren. 

 

45. In toepassing van artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur verlaat schepen Claus de 

zitting bij de behandeling van dit punt. 

De voorzitter geeft toelichting bij het punt “wegtracé wegenis- en rioleringswerken Ascot 

nv te Beveren”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft enige bezorgdheid omdat het ondertussen het derde project 

is met meergezinswoningen en appartementen dat ontsloten wordt via de Prosper Van 

Raemdonckstraat. Hij valt in herhaling net als bij de andere twee projecten. Maar dit gaat 

toch wel de mobiliteitsafwikkeling in de Prosper Van Raemdonckstraat extra belasten. 

Het ziet veel bezwaren over de parkeerdruk en een aantal reacties daarop. Maar hij 

maakt zich vooral zorgen over de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de Prosper Van 

Raemdonckstraat, of de schepen moet hem kunnen overtuigen dat deze 73 

appartementen geen impact gaan hebben op deze straat. Dat kan hij zich toch niet 

inbeelden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er wat parkeren betreft inderdaad wat drukte bijkomt in de 

omliggende straten. Dat moet de dienst mobiliteit nog eens bekijken. De drie projecten 

voldoen wat parkeren betreft volledig aan de verordening. Die zullen niet meer druk 

brengen op het parkeren daar. Natuurlijk waren er in dit project een paar onvergunde 

parkeerplaatsen. Men kan moeilijk zeggen dat de nieuwe promotor moet instaan voor 

iets dat destijds onvergund was. Maar er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien. Als er 

in het gebied nog wat parkeerplaatsen bijgemaakt kunnen worden, dan zal dat 

gebeuren. Veel mogelijkheden zijn er niet, maar er zijn voldoende parkeerplaatsen voor 

bezoekers en voor de eigenaars van de appartementen bij de andere twee projecten. Bij 

het project Vinkendam zijn er zelfs achterontsluitingen.  Er zijn achterontsluitingen 

gemaakt zodanig dat de parkeerdruk in de straat ervoor kan verlichten. Dat ging hier 

niet, maar dat is ook niet nodig want er is geen gesloten bebouwing.  

 

Raadslid Benali maakt zich vooral zorgen over de mobiliteit zelf. Hij denkt dat het door 



de band genomen 150 wagens per dag zijn die extra in de Prosper Van Raemdonckstraat 

terechtkomen. Dat gaat men toch merken. Dat gaat de straat niet zomaar kunnen 

slikken, wetende dat het nu al een heel drukke straat is. Met drie extra instekende 

straten zal het verkeer sowieso afremmen omdat het moeilijker kan passeren. Men moet 

telkens stoppen om voorrang van rechts te geven. Hij ziet het eerlijk gezegd niet 

gebeuren in die straat dus hij heeft er echt wel vragen bij. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat men er inderdaad op mag rekenen dat men het aantal 

appartementen maal twee aan bewegingen erbij krijgt per dag. Volgens de cijfers die de 

gemeente hanteert, is de draagkracht van de straat hiermee niet overschreden. Maar het 

zou onnozel zijn om te doen alsof het geen impact heeft. Inderdaad zullen daar meer 

bewegingen komen. Maar naar pure mobiliteit zal de draagkracht niet overschreden 

worden. Maar er zal zeker over gewaakt moeten worden dat er naar parkeren in het 

nieuwe gebied geen overdruk komt naar wat er al is. Het zit nu al vrij krap. Dus dit zal 

nauw worden gevolgd. Maar de draagkracht van de Prosper van Raemdonckstraat als 

dusdanig wordt niet overschreden door dit nieuwe project. 

 

Schepen Vlegels stelt dat in alle projecten er veel aandacht gegeven is aan de fietsers en 

voetgangers zodat korte verplaatsingen makkelijk en snel kunnen gebeuren op die wijze. 

Hij hoopt natuurlijk dat de bevolking dat meer gaat doen. 

 

Raadslid Benali zou heel graag hebben dat het allemaal fietsers en voetgangers worden, 

maar de realiteit zal anders zijn. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er door dit project een zachte verbinding door heel het 

gebied wordt gemaakt. Op die manier komen er nieuwe kansen. Hij kan alleen herhalen 

wat hij heeft gezegd. Er zal een toename van impact zijn, maar het blijft binnen de 

grenzen van het haalbare. 

 

Raadslid Benali geeft aan dat zijn fractie zich op dit punt zal onthouden. 

 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de 5 ingediende bezwaren naar 

aanleiding van het openbaar onderzoek in het kader van het wegtracé wegenis- en 



rioleringswerken Ascot nv te Beveren. 

De raad stelt vast  dat de plannen werden aangepast in functie van de opmerkingen van 

de Technische Dienst Wegen, en de adviezen van de Dienst Mobiliteit en de adviseur 

toegankelijkheid, met name in functie van 

 het terug openleggen van de Donkvijverbeek, 

 een beperkte wijziging van de wegenis voor autoverkeer, en 

 een veiliger voet-fietsverbinding, die later kan verknoopt worden binnen een 

toekomstige trage verbinding tussen Vinkendam en het centrum van Vrasene; 

Het wegtracé met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals aangepast cfr. de adviezen, 

van het nieuwe wegenisproject met 3 meergezinswoningen met 73 appartementen en 

ruime tuin in de Prosper Van Raemdonckstraat 72-74 en Glazenleeuwstraat 35 en 47 

wordt goedgekeurd met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld) 

bij 4 onthoudingen (Beveren 2020, sp.a). 

Als voorwaarde dient wel opgenomen te worden dat de richtlijnen en voorwaarden van 

de adviesinstanties moeten worden gevolgd (inzonderheid de, in het advies van de 

dienst mobiliteit, opgelegde zebrapaden en verkeersgeleiders). 

Tevens wordt als bijkomende voorwaarde opgelegd dat de huurders van de behouden 

parkeergarages steeds het recht moeten behouden om (door het poortje) te voet naar de 

Glazenleeuwstraat te kunnen gaan. 

 

46. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “wegtracé voor uitvoeren van wegenis- en 

rioleringswerken aan N70”. 

 

Raadslid Massar, Groen, verwijst naar de tussenkomst van zijn fractie van een paar 

maanden geleden. Intussen is er een serieus aantal ondertekenaars van 

bezwaarschriften binnengekomen. Vooral het gezamenlijke bezwaarschrift van de 

school bevestigt zijn kritiek. Hij heeft het idee dat de ovonde daar niet geschikt is. De 

ovonde is in de plannen blijven staan omwille van het feit dat men daar de knip had 

voorzien met Spoorweglaan - Torenstraat. Men moest dan een lusbeweging hebben. Je 

bouwt geen rotonde en geen ovonde op een kruispunt waar een baan ligt van de N70 en 

waar één beperkte eenrichtingsstraat toekomt, de Sint Elizabethstraat. Dat is een 

schoolstraat geworden met éénrichtingsverkeer en er is dus maar één beweging voor de 

auto. Bijkomstig komt er ook nog eens een voetweg op uit. Dus dat is absoluut geen druk 



kruispunt waarbij je kunt opteren voor een ovonde. Hij had in deze plannen daar 

verkeerslichten willen zien. Dat is niet het geval, dus zijn fractie zal het niet goedkeuren. 

 

Schepen Van Roeyen heeft vorige keer al vrij uitvoerig geantwoord. Hij wil eraan 

herinneren, er is zojuist over zwarte punten gesproken. Voor hem is de doortocht Melsele 

niet formeel een zwart punt, maar wel een van de punten die meer dan noodzakelijk 

moeten aangepakt worden. Het is een beetje merkwaardig dat er nu een bezwaar komt 

tegen een schitterend project waar de doortocht vanaf Cortewalle tot aan de Pultina op 

een structurele manier wordt aangepakt met heel veel aandacht voor zwakke 

weggebruikers. Hij wil eraan herinneren dat in het planningsproces zeer breed 

onderzoek is gebeurd waar een aantal partners in meegedraaid hebben, om te beginnen 

AWV. De gemeente is een van de spelers in het proces. Dat zijn niet alleen de ingenieurs, 

maar dat zijn ook de mobiliteitsdeskundigen van MOW en daar zijn de mensen van De 

Lijn bij. Er is de Fietsersbond en de voetgangersbeweging. Die zijn in heel het traject bij 

alle stappen betrokken. De specialisten van het studiebureau en de eigen specialisten. 

Het is een zeer gedegen en weloverwogen project. Er is voor een ovonde gekozen. Het 

raadslid simplificeert het nogal zeer gemakkelijk op basis van veronderstellingen. Er is 

voor een ovonde gekozen om velerlei redenen. De impact van een ovonde is dat 

verkeersstromen uit elkaar worden gehaald en snelheid wordt geremd. Dat is een eerste 

factor die men niet heeft met een rechtdoor kruispunt, ook al is de richting geregeld. 

Langs de andere kant is het zo dat de ovonde door zijn inrichting al de stromen die daar 

zijn uit elkaar haalt en naar enkele stromen brengt. Er zijn de twee rijrichtingen en de 

twee busbanen die door deze specifieke aanleg een voor een overgestoken kunnen 

worden en beveiligd met zebrapaden waardoor je in de voorrang komt en de zwakke 

weggebruiker slechts één stroom moet bekijken vooraleer hij overstapt. Dat is een heel 

ander verhaal dan wanneer je de stromen bij elkaar brengt terwijl niet alleen de snelheid 

wordt geremd maar ook de doorstroming dusdanig behouden blijft. Een ovonde is ook 

een vorm om een poort te maken voor het binnenkomen van het centrum. Het is 

trouwens een heel groen project. Er is heel veel energie gestoken in onder andere het 

bewaren van de bomen op die plaats. Ook in de groenaanleg heeft de gemeente veel 

inspanning en engagement genomen. Ook in het financieel engagement is men ver 

gegaan om het AWV te overtuigen. Een ovonde is ook om de verkeersafwikkeling op die 

plek te organiseren en is veel beter dan een klassiek geregeld lichtenkruispunt. Het 



invoegen van de busbanen die tot de Park & Ride zullen gaan, wordt georganiseerd via 

de ovonde. Op die manier kan de bus perfect, met voorrangsystemen, de speciale 

busbaan bereiken. Er zijn tal van elementen die pleiten voor een ovonde of een rotonde. 

De scholen zijn van dicht betrokken geweest bij het hele plaatje en zij weten perfect dat 

in het debat de ovonde nooit als dusdanig ter discussie heeft gestaan, maar dat men zich 

wel vragen heeft gesteld of het al dan niet lichtengeregeld moest zijn. Het is dankzij de 

tussenkomsten van de gemeente dat AWV en alle andere partners formeel mee akkoord 

gegaan zijn om bij de aanleg van de ovonde wachtbuizen en systemen te voorzien die 

kunnen gebruikt worden om, wanneer de monitoring of de opvolging van het project 

toch in de praktijk zou aantonen dat de inzichten van al die specialisten niet helemaal 

kloppen, dat er dan een lichtengeregeld verhaal van gemaakt kan worden. Hij vindt het 

alleen merkwaardig dat mensen die zouden moeten applaudisseren voor een prachtig 

project waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker en waarbij de inrichting van 

het openbaar domein en het openbaar vervoer gepromoot worden, dat op deze manier 

op basis van zijns inziens onvolledige en misschien wat fout geïnterpreteerde informatie, 

te bekritiseren. Hij vindt dat een beetje triest, want eigenlijk is het een hoogdag voor de 

gemeente omdat eindelijk na zoveel jaren dit schandelijk verhaal opgekuist wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet niet of men goed beseft waarmee men bezig is. Er is na 

vele jaren van overleg een consensus bereikt over het plan. Indien het college nu zou 

voorstellen om dat te wijzigen, wil dat zeggen dat gans het werk voor de N70 voor jaren 

achteruit wordt geschoven. Hij vraagt of iemand daarvoor de verantwoordelijkheid wil 

nemen. Dan gaan de budgetten ergens anders naartoe. Hier wordt op een lichtzinnige 

manier omgegaan met iets waarvoor jaren gevochten is.  

 

Raadslid Massar stelt dan voor dat de burgemeester de inspraakronde voor de bewoners 

afschaft. Dat is de redenering die de burgemeester maakt. Twee maanden geleden is het 

openbaar onderzoek geopend. Dan komen er bezwaren binnen. Nu zegt de 

burgemeester dat er niets moet worden gedaan met bezwaren en dat het hier 

goedgekeurd moet worden. 

 

Schepen Van Roeyen draait in dit dossier vijftien jaar mee. Er is met zo veel partners 

gesproken, met iedereen die er van ver en van dichtbij bij betrokken is. Dat zijn de 



ondernemers van het Pareinpark, de scholen, de Fietsersbond, de 

voetgangersbewegingen, tal van mensen die er op een of andere manier bij betrokken 

zijn. Daar is een zeer directe participatie geweest in heel het traject. Men moet het 

kunnen verdragen dat iemand tegen u zegt dat je het eigenlijk verkeerd voor hebt en dat 

er nog iemand vraagt waar je eigenlijk mee bezig bent. Maar dit is het attaqueren van 

een zeer goed project met het risico dat het in zijn geheel afgevoerd wordt. Hij hoopt dat 

zij elkaar dan niet tegenkomen in een horecagelegenheid in Melsele, want dan zou hij 

wel eens publiekelijk een klets om de oren kunnen krijgen. 

 

Raadslid Massar stelt nogmaals voor om de bezwarenprocedure dan gewoon af te 

schaffen. Maar dat kan niet, want dat is de reglementering. Met andere woorden, twee 

maanden geleden wordt hier een beslissing genomen. Het openbaar onderzoek wordt 

gestart en dan zegt men, ‘wat er ook binnen komt het maakt niet uit.’ 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het college dan het recht heeft om er argumenten tegen in 

te brengen. 

 

Raadslid Massar zegt dat dat natuurlijk mag. Hij probeert dan een stem te geven aan het 

argument. Voor alle duidelijkheid zegt hij dat het plan ook niet zal worden weggestemd. 

Zijn fractie zal zich onthouden omdat het niet met het principe van de ovonde akkoord 

kan gaan. Dat is het basisrecht dat iedereen kan hebben. Als men hier teruggrijpt naar 

het begin, wat voor nut heeft een bezwaarschrift dan nog. Zijn fractie meent oprecht dat 

het idee van de ovonde misschien niet zo’n goed idee is. Nu wordt het door het college 

naar hem teruggeschoven alsof hij het hele project wil opblazen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Groen moet weten wat de gevolgen zijn als het 

wordt herbekeken. Dan moet het raadslid ook de verantwoordelijkheid durven nemen. 

 

Raadslid Massar zegt dat het college op basis van de bezwaarschriften kan zeggen dat 

het een duidelijk signaal heeft gekregen van de gemeenteraad en ook nog eens een 

duidelijk signaal heeft gekregen van de bewoners. Dan kan men met de argumenten 

teruggaan. Dan kan men met veel liefde het plan goedkeuren, maar dan heeft men een 

signaal meegekregen om de druk hoog te kunnen houden om eventueel later  



verkeerslichten te vragen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men in het debat tegen stemverheffingen moet kunnen. 

Maar men moet er ook tegen kunnen dat anderen een andere gedachte hebben. Dat is 

een debat. De meerderheid, de diensten en de mensen die ermee bezig zijn hebben het 

recht om daar anders over te denken. Dit is een kleine groep die zeer goed gemobiliseerd 

heeft. Het is een verdienste om zo te mobiliseren met een bezwaarschrift. Hij heeft de 

argumenten van de bezwaarindieners bekeken en hij denkt die perfect te kunnen 

weerleggen op basis van een zeer breed gedragen traject. Er is een plan B wat de lichten 

betreft, waar zelfs de scholen bij betrokken zijn geweest. Dan kan hij alleen maar zeggen 

dat, als het raadslid in dit soort debat stelt dat men een onderdeel van dit plan maar 

moet afvoeren, het hele verhaal dan weg is. Hij blijft erbij dat puur inhoudelijk die 

bezwaren pertinent zijn weerlegd. Dat is een debat dat gevoerd mag worden en vandaag 

beslecht zal worden. 

 

De administratie Wegen en Verkeer heeft op 7 juli 2019 een 

omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het uitvoeren van wegenis- en 

rioleringswerken aan de N70. 

Het projectgebied loopt vanaf de Essendreef tot en met het kruispunt  Burggravenstraat 

- Snoeckstraat. De lengte van het project bedraagt 2,1 km. Binnen dit tracé is ook de 

aanleg van het kruispunt met de N450 Schoolstraat inbegrepen. 

Naast de gewenste wegherinrichting wordt ook de oude gemengde riolering van de N70, 

tussen de Essendreef en de Snoeckstraat, vervangen door een nieuw gescheiden 

rioleringsstelsel. 

In het kader van de waterhuishouding worden tevens werken uitgevoerd aan de 

waterlopen Molenbeek en Meersenbeek, inclusief de aanleg van een nieuw bufferbekken 

in de Meersenvallei. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van het openbaar onderzoek 

voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de N70 en dat aanleiding gaf 

tot 326 bezwaren en opmerkingen. 

Vervolgens wordt met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, Open 

Vld, sp.a) bij 3 onthoudingen (Groen) goedkeuring gehecht aan het wegtracé voor het 

uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de N70. 



 

47. Met algemeenheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd 

ontwerp van Fluvius voor het vervangen van de oude openbare verlichtingsarmaturen 

door ledverlichting (uitvoering fase 3 & 4). 

Tevens goedkeuring gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage  van 272 376,13 EUR 

exclusief btw of 329 575,12 EUR inclusief btw. 

Aan het college wordt de opdracht gegeven de werken te gunnen aan Fluvius als inhouse 

opdracht. 

 

48. De gemeente verkocht in akte van 22 mei 2006 een bouwgrond aan de Wilgenlaan in 

Kieldrecht. In de akte werd een bewoningsverplichting van 10 jaar opgenomen. Indien hier 

niet aan voldaan wordt, kan de gemeente een terugkooprecht uitoefenen of afstand doen 

van dit terugkooprecht mits een boete van 50% van de grondprijs, ofwel 26 250 EUR aan te 

passen aan de index. 

De koper heeft zijn hoofdverblijfplaats in de woning gevestigd op 1 september 2011. Hieruit 

volgt dat hij de woning dient te bewonen tot 31 augustus 2021. 

Via notaris Buyssens vernamen we dat de woning verkocht wordt. 

Aangezien de koper niet voldoet aan zijn bewoningsplicht, kan de gemeente haar 

terugkooprecht uitoefenen of afstand doen van dit terugkooprecht mits een boete van  

26 250 EUR aan te passen aan de index, ofwel +/- 27 500 EUR. 

Aangezien er met de nieuwe koper reeds een overeenkomst is, wordt voorgesteld om het 

terugkooprecht niet uit te oefenen. 

Gelet op de specifieke situatie en het feit dat de huidige eigenaar de woning reeds 8 jaar 

bewoont, ging het college in zitting van 27 november 2019 al principieel akkoord om de 

boeteclausule niet toe te passen. 

De raad stemt algemeen in met het voorstel van het college om geen voorkooprecht uit te 

oefenen voor het onroerend goed, Wilgenlaan te Kieldrecht en ook geen boeteclausule toe te 

passen. 

 

49. 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 fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen nodig, 

waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 180B met een 

oppervlakte van 605 m², zijnde lot 4 van het innemingsplan. 

Aangezien er op het perceel een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de pachtverbreking voor het onroerend goed, perceel 

9de afdeling, sectie D nummer 180B met een oppervlakte van 605 m², zijnde lot 4 van het 

innemingsplan. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

50. 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 een langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat dient op 

een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 459E met een oppervlakte van 

885,24 m² de pacht nog verbroken te worden. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de pachtverbreking voor het onroerend goed,  perceel 

9de afdeling, sectie D nummer 459E met een oppervlakte van 885,24 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

51. 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 478H met een oppervlakte van 8,00 m², zijnde lot 1 van het 

innemingsplan. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de aankoop van een 

gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 478H met een oppervlakte van 

8,00 m², zijnde lot 1 van het innemingsplan. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 



 

52. 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 fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen 

nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 180B met 

een oppervlakte van 605 m², zijnde lot 4 van het innemingsplan. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de aankoop van een 

gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 180B met een oppervlakte van 

605 m², zijnde lot 4 van het innemingsplan. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

53. 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 fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen nodig, 

waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 173D met een 

oppervlakte van 63 m², zijnde lot 3 van het innemingsplan. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de aankoop van een 

gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 173D met een oppervlakte van 63 

m², zijnde lot 3 van het innemingsplan. 

 

54. Het college verleende in zitting van 16 september 2019 de omgevingsvergunning voor de 

gemeentelijke verkaveling van 2 bouwgronden op de hoek Melseledijk-Brielstraat in 

Melsele. 

Voor de realisatie van deze verkaveling werd eveneens een basisakte opgemaakt die ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte 

1 9de afd., sectie B nr. 793W/deel, 793X/deel en 796K/deel 376,47 m² 

2 9de afd., sectie B nr. 793W/deel, 793X/deel en 796K/deel 302,41 m² 



Deze bouwgronden kunnen publiek te koop worden aangeboden voor een 

minimumbedrag, conform het schattingsverslag opgemaakt door TECCON bvba op 25 

oktober 2019, van 110 000 EUR voor lot 1 en 100 000 EUR voor lot 2 (+ 12,5% kosten) 

waarbij er gewerkt wordt met een recht van hoger bod. 

De raad keurt algemeen de basisakte van de gemeentelijke verkaveling Melseledijk-

Brielstraat Melsele goed. 

De procedure wordt  opgestart voor de verkoop van de loten 1 en 2 in de gemeentelijke 

verkaveling Melseledijk-Brielstraat Melsele. 

De gronden worden verkocht conform het schattingsverslag van Teccon, biedingen 

onder gesloten omslag met het recht van een hoger bod. 

De nodige publiciteit wordt gevoerd voor de verkoop van deze loten. 

 

55. Het bestaande beleidscontract voor de gemeentelijke basisscholen met het vrij CLB 

Waas en Dender loopt af. 

Een  schoolbestuur moet voor zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon 

basisonderwijs samenwerkingsafspraken maken om erkend te blijven. 

De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de 

schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich nemen. 

De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en 

moet daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een 

centrum. 

De gemeenteraad heeft in het verleden gekozen om samenwerkingsafspraken te maken 

met het centrum voor leerlingenbegeleiding "Vrij CLB Waas en Dender" te Sint-Niklaas. 

Met algemeenheid van stemmen worden de voorgelegde samenwerkingsafspraken 

tussen de gemeentelijke basisscholen Beveren, Haasdonk, Kallo, Lindenlaan, Kieldrecht, 

Melsele, Vrasene en Vrij CLB Waas en Dender schooljaar 2019-2020 goedgekeurd. 

 

56. Het bestaande beleidscontract voor het gemeentelijk technisch instituut met het vrij CLB 

Waas en Dender loopt af. 

Een  schoolbestuur moet voor zijn scholen die behoren tot het voltijds gewoon secundair 

onderwijs samenwerkingsafspraken maken om erkend te blijven. 

De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de 

schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich nemen. 

De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet 



daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum. 

De gemeenteraad heeft in het verleden gekozen om samenwerkingsafspraken te maken met 

het centrum voor leerlingenbegeleiding "Vrij CLB Waas en Dender" te Sint-Niklaas. 

Het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding 

heeft geleid tot samenwerkingsafspraken. 

Met algemeenheid van stemmen worden de voorgelegde samenwerkingsafspraken tussen 

het Gemeentelijk Technisch Instituut en het vrij CLB Waas en Dender goedgekeurd. 

 

57. De Vlaamse overheid riep de eerstelijnsactoren op om aaneensluitende eerstelijnszones 

te vormen. Het doel is om de eerstelijn te hervormen en intersectorale samenwerking te 

bekomen tussen lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties. Beveren trad toe 

tot de eerstelijnszone Waasland NO (Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Stekene, Sint-Gillis-

Waas). 

De eerstelijnszones worden nu nog aangestuurd door voorlopige zorgraden, met 

vertegenwoordiging van de eerstelijn in 4 clusters: lokale besturen, gezondheid, welzijn 

en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. De voorlopige zorgraden moeten hun 

werking nu formaliseren en overgaan in een definitieve vorm. Dit doen zij eerst door 

tegen 31 december 2019 een beleidsplan in te dienen bij de overheid en een vzw op te 

richten. De partners wordt gevraagd mee in te stappen in de vzw en het beleidsplan en 

de statuten goed te keuren. 

De oorspronkelijke instructies van de overheid deelden de gemeenten in, in de cluster 

lokale besturen en de sociale diensten van de OCMW's in de cluster welzijn. 

Voor Beveren werden volgende personen afgevaardigd: 

- de schepen van Sociale zaken, Dirk Van Esbroeck, af te vaardigen voor de cluster lokale 

besturen en als plaatsvervanger de schepen van Cultuur, Ingeborg De Meulemeester. 

- het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, Kirsten Heyrman, af te vaardigen 

voor de cluster Welzijn/ sociale diensten OCMW en als plaatsvervanger 

hoofdmaatschappelijk werker, Sandy Verhelst. 

De Raad van State besliste recent dat de OCMW sociale diensten niet mogen aansluiten 

bij de cluster welzijn binnen de zorgraad. De zorgraad vraagt hen te laten aansluiten bij 

de cluster lokale besturen. 

Algemeen gaat de raad akkoord toe te treden tot de vzw eerstelijnszone Waasland NO en 

met de goedkeuring van het beleidsplan van vzw eerstelijnszone Waasland NO. 

Alsook wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde statuten van vzw eerstelijnszone 



Waasland NO. 

Kirsten Heyrman, afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, wordt afgevaardigd 

voor de cluster Lokale besturen / sociale diensten OCMW in de zorgraad van vzw 

eerstelijnszone Waasland NO en als plaatsvervanger Sandy Verhelst, 

hoofdmaatschappelijk werker. 

 

58. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: Schrappen van gemeentelijke gebieden van lijst jachtgebieden 2019-2020 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat ruim vierhonderd Vlamingen de voorbije maanden 

hun tuin  als jachtgebied hebben laten schrappen. Een jager moet een jachtplan 

indienen bij Natuur en Bos dat het dan moet goedkeuren. Een jager heeft daarvoor 40 

hectare aan aaneengesloten terrein nodig. Anders wordt het hele jachtgebied geschrapt. 

Om aan 40 hectare te komen wordt er heel creatief ingekleurd. Vandaar dat er in de 

jachtplannen soms ook kleine tuintjes zitten. Vaak worden er volledige dorpswijken 

aangeduid, dus daar zit ook misschien je eigen tuin tussen. Het gaat dan om tuinen die 

bijvoorbeeld ergens langs een weiland liggen en waar gejaagd wordt. Volgens 

Vogelbescherming Vlaanderen hebben de voorbije maand ruim vierhonderd mensen 

gevraagd om hun tuin of grond te laten schrappen als jachtgebied. Dat is dubbel zo veel 

als normaal. Veel mensen willen niet dat hun grond nog jachtgebied is. 

Vogelbescherming Vlaanderen voert al enkele jaren actie voor correcte en transparante 

jachtplannen. Vlaanderen kleurt op de kaart, op stedelijke kernen na, namelijk volledig 

jagersgroen. Tuinen, parken, scholen, kerkhoven en recreatieterreinen staan daardoor 

ingekleurd als jachtgebied. Op een jaar tijd verdween zo’n 18.500 hectare. Vlamingen 

hebben het signaal gegeven dat zij helemaal niet gediend zijn met het zomaar inkleuren 

van hun eigendom als jachtgebied. Dat zei de Vogelbescherming Vlaanderen daarover. Er 

is dus nog een lange weg te gaan. De verantwoordelijkheid ligt nu nog te veel bij de 

eigenaar zelf. Jagers kleuren op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw 

terrein in. Vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen 

toestemming heeft gegeven om de percelen te laten uitkleuren. Ook voor deze 

gemeente gaat dat zo. Het is de tweede keer dat zijn fractie erop wijst dat gemeentelijk 

eigendom nog steeds is ingekleurd als jachtgebied. Hij moet zijn verantwoordelijkheid 

daarbij nemen en deze gronden schrappen als jachtgebied. De gemeente kan zelf ook 



proactief werken en alle gronden die de gemeente verwerft of reeds lang in eigendom 

heeft dan ook meteen laten schrappen. Een nieuwe kijk op de kaart van het jachtgebied 

2019-2020 leert dat de volgende gemeentelijke eigendommen niet zijn geschrapt: het 

voetbalplein Zakdam Melsele, voetbalplein Poldervrienden Melsele, het 

waterbufferbekken voor de grondenruil Melselestraat Haasdonk en de uitbreidingszone 

begraafplaats voor voetbalterreinen Glazenleeuwstraat Beveren. Andere ingekleurde 

stukken op de kaart bevatten volledige woonwijken die omwille van hun ligging tot de 

woonkern van de gemeente of de deelgemeente behoren en waar van jachtbeheer 

onmogelijk sprake kan zijn. Bijvoorbeeld de wooncluster Bergmolenstraat – 

Kalishoekstraat, de Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele, de Essenlaan te Kieldrecht en 

Duivendam/Middenheide te Beveren. Wellicht zijn er nog heel wat andere eigendommen 

van de gemeente die dienen geschrapt te worden op de jachtkaart. Hierbij legt zijn 

fractie deze punten ter stemming voor.  

1: Het gemeentebestuur schrapt de volgende gebieden definitief van de kaart 

jachtgebied 19-20: het voetbalplein Zakdam Melsele, het voetbalplein De Poldervrienden 

Melsele, waterbufferbekken grondenruil Melselestraat Haasdonk, uitbreidingszone 

begraafplaats Glazenleeuwstraat Beveren. 

2: Het gemeentebestuur schrapt alle andere gemeentelijke eigendommen die reeds 

verworven zijn en die in de toekomst gereserveerd zijn voor bouwkavels, bebouwing 

woonuitbreiding definitief van de kaart. 

3. Het gemeentebestuur onderzoekt en bepleit om reeds bestaande woonclusters die 

historisch zijn gegroeid in deze gemeente en waarbij geen planmatig wildbeheer meer 

kan aangetoond worden, als geheel te schrappen van de lijst. Dit door contact op te 

nemen met de arrondissementscommissaris. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid De Munck dit punt een tijd geleden op 

dezelfde manier naar voren heeft gebracht. In oktober 2017 heeft het college een brief 

gestuurd met het uitdrukkelijk verbod om te jagen op de gemeentelijke gronden. Het 

raadslid heeft nu zijn huiswerk goed gemaakt. Hij heeft een aantal eigendommen  

gevonden die tussentijds zijn verworven waar het nog niet gebeurd is. Het is geen enkel 

probleem om opnieuw een brief te sturen met daarin die eigendommen. Maar niet voor 

alle gemeentelijke eigendommen want er zijn eigendommen, bijvoorbeeld de gronden 

die zijn verworven van de vroegere tuinbouwzone Schaarbeek, die wel degelijk worden 



verhuurd aan de jagers. Hij ziet geen enkele reden om dat niet meer te doen. Die liggen 

midden in open gebied. Er zijn wel degelijk afstandsregels ten opzichte van woningen die 

jagers moeten respecteren. Als tuinen privé-eigendom zijn en die worden door de jagers 

ingekleurd zonder toestemming van de eigenaar dan is het wel degelijk schriftvervalsing. 

Hij denkt dat daar straffen op staan. Maar het is geen enkel probleem om het voor de 

gronden die de gemeente aangekocht heeft aan te vullen. Alle verkavelingen kunnen wel 

een keer worden bekeken. Uiteraard kan daar niet gejaagd worden en dat weet elke 

jager die zichzelf respecteert. Dat is ook de reden dat de Wildbeheereenheid is opgericht. 

Kortom, niet alle eigendommen maar de sportzones en dergelijke, daarvoor wil hij wel 

weer een brief sturen. 

 

Raadslid De Munck heeft het in het punt heel duidelijk omschreven. Als het hierover gaat, 

naast wat de gemeente al heeft gedaan voor de sportpleinen, klopt het dat dit al is 

gevraagd om de kavels die ze verwerft of verworven heeft te laten schrappen. Daar zit 

net het probleem. Ook historisch gegroeide uitbreidingen met woonwijken zijn nog altijd 

ingekleurd. Als er een groot kavel wordt verkaveld en dat staat in een jachtplan, dan kan 

men er onmogelijk wildbeheer op uitoefenen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er momenteel een verkaveling loopt in Vrasene. Het 

kan perfect dat de Middenheide momenteel is ingekleurd en dat er gejaagd wordt. Dat 

kan nu perfect. Maar als die verkaveling morgen gerealiseerd wordt, dan kan dit 

natuurlijk niet meer. Hij denkt dat hij op dezelfde golflengte zit als het raadslid. De brief 

wat betreft de nieuwe eigendommen zal vrij snel worden verstuurd. Wat betreft de 

verkavelingen is het wel iets ingewikkelder. Daar zal wat meer tijd overheen gaan.  

 

Raadslid De Munck zegt dat er bij alle deelgemeenten volledige wijken uitgehaald 

kunnen worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zal worden bekeken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

59. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda: beslissing 



gemeente Zwijndrecht m.b.t. beboeting doorgaand verkeer vanuit Beveren 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat de gemeente Zwijndrecht heeft besloten om 

maatregelen te nemen tegen het doorgaand verkeer in een dorpskern. Op de grens met 

Melsele zal op de N70 een verkeersdosering worden ingevoerd via verkeerslichten. 

Hierbij zullen veel minder auto’s op de N70 kunnen. Verder zullen er ANPR-camera’s 

geplaatst worden op de verschillende straten om de bestuurders die niet in Zwijndrecht 

moeten zijn te beboeten. Op zich is het begrijpelijk dat Zwijndrecht probeert een 

oplossing te zoeken voor het probleem van het doorgaand verkeer, maar er is toch wel 

ongerustheid onder de bewoners van Beveren. Enerzijds om de uitwegen nog te vinden 

naar de Waasland- en de Kennedytunnel en anderzijds zal er een risico zijn dat er een file 

wordt gecreëerd door de lichten, die zich dan zal verplaatsen naar de Beverse kernen. Ze 

wil voor de duidelijkheid nog eens zeggen dat ze begrip heeft voor de maatregelen en ze 

er ook niet tegen is dat een gemeente probeert dat op te lossen voor zichzelf. Ze snapt 

dat een gemeente op den duur haar eigen grondgebied probeert te beschermen, maar 

het probleem is groter. Dit geïsoleerd doen lijkt haar niet de beste oplossing. Ze vraagt of 

Beveren bij de beslissing betrokken is geweest en zo niet, of de gemeente Beveren dan 

daarna contact heeft opgenomen. Ze vraagt verder of er nog ruimte is om te 

onderhandelen en om tot een oplossing te komen die wordt gedragen door zowel 

Beveren als Zwijndrecht. 

 

Schepen Van Roeyen deelt de analyse. Hij stelt vast dat de gemeente Zwijndrecht 

opnieuw op zijn minst de aankondiging doet van maatregelen die volledig eenzijdig zijn. 

Beveren is er op geen enkele manier in gekend geweest, laat staan betrokken. Het is een 

herhaling van het verhaal dat men aan de Smoutpot heeft gedaan, het knippen van een 

aantal straten waarbij Beveren zelfs heel actief heeft geprobeerd om daar toch in 

gesprek te gaan en waar dat vrij hautain is afgeketst. Dat neemt niet weg dat met de 

diensten en vanuit het college stappen worden gezet om inderdaad terug in gesprek te 

gaan met Zwijndrecht. Er lopen de nodige pogingen om tot afspraken te komen. Men zal 

zien wat dat opbrengt. Hij heeft zelf het gevoel, als hij de zaken erover leest, dat men wel 

heel veel dingen aankondigt maar dat het kind nog lang niet voldragen is. Hij zegt een 

beetje sarcastisch dat men in Beveren ook kan komen winkelen. Het lijkt de bedoeling 

om de eigen gemeente onbereikbaar te maken. Hij vraagt zich af of het wel goed is 



afgewogen en hoe men het gaat realiseren. Bovendien stelt hij zich de vraag of de 

wegbeheerder erin is gekend. Hij heeft nog nergens iemand van de mensen van AWV 

Antwerpen iets horen zeggen. Men spreekt over ANPR-camera’s die sluiproutes moeten 

afknippen, de Lindestraat, de Melselestraat. Hij vraagt zich af hoe men dat gaat doen. Hij 

heeft begrepen dat ook de burgemeester van Zwijndrecht, wanneer men hem daarnaar 

vroeg, er niet goed op kon antwoorden. Hij zei dat men het ging uitdenken en het dan 

binnen een jaar wel zou weten. De schepen vraagt zich af of alle bewoners ingelogd 

moeten worden in een systeem. Het lijkt hem een zeer prematuur verhaal. Het college 

gaat, niet gekend zijnde, wel met alle middelen proberen om daar in debat te gaan en te 

bekijken wat er verder op Beveren afkomt. Of Beveren zelf bepaalde zaken moet doen 

die van hetzelfde kaliber zijn, laat hij voorlopig in het midden. Maar als men volhardt in 

de boosheid en de dingen blijven in die richting lopen, dan moet Beveren misschien 

reageren. Het is merkwaardig omdat de afrit Linkeroever zal verdwijnen. De zin om te 

sluipen door Zwijndrecht gaat een stuk weggenomen worden.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, stelt bijkomend dat voor mensen die van Beveren naar 

Linkeroever willen het wel de enig mogelijke weg is. Men kan in Zwijndrecht zeggen dat 

ze de autostrade moeten nemen, maar dan is men al verplicht om voor de 

Kennedytunnel naar de Waaslandtunnel te rijden. Dat is niet evident. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er bijvoorbeeld een groot rouwcentrum is net voorbij 

Zwijndrecht. Er zijn ook een aantal vrij goed functionerende horecazaken. Er zijn mensen 

die er familie hebben wonen en die er gaan winkelen. Inderdaad zal de doortocht 

Zwijndrecht problematisch worden. Men zal de andere wegen bijna, als het plan 

uitgevoerd zal worden zoals de burgemeester van Zwijndrecht zei, ontoegankelijk 

maken voor niet-bewoners van Zwijndrecht, tenzij men op familiebezoek zou gaan en er 

een tijd zou blijven. Hij heeft de indruk dat het absoluut nog geen voldragen verhaal is. 

 

Raadslid Massar, Groen, voelt zich toch geroepen om tussen te komen, uiteraard zonder 

dat hij schepen Van Roeyen gaat schofferen. Hij heeft ook zijn licht in Zwijndrecht 

opgestoken. Groen, sp.a en CD&V vormen de meerderheid in Zwijndrecht. Dus dan kan 

hij nuanceren en vragen waarom het allemaal zo moeilijk moet gaan. Hij krijgt wel wat 

andere info door. Hij krijgt bijvoorbeeld door dat de toeritdosering al in meerdere 



werkgroepen besproken werd, zoals het impactmanagement in het kader van de 

Oosterweelwerken. De mobiliteitsambtenaar heeft dat  doorgesproken met algemeen 

directeuren en burgemeesters van het Waasland. Op Interwaas hebben ze duidelijk 

gemaakt wat Zwijndrecht als bedoeling had. De vraag is waarom Zwijndrecht dit doet. Er 

zijn al een aantal elementen aangehaald, maar één nog niet. De Lijn wilde stoppen met 

haar trams naar de Park& Ride in Melsele te laten rijden. Dus De Lijn heeft op een 

bepaald moment gezegd dat, als de fileproblemen  structureel blijven in het centrum van 

Zwijndrecht, dan alle trams omdraaien op Linkeroever en niet meer door zullen rijden 

tot in Zwijndrecht. Op dat moment staat een gemeentebestuur zeer onder druk. Dat is 

een argument extra. Het is een fundamenteel gegeven waar een gemeentebestuur over 

moet nadenken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat alle gesprekken met de partners erover gaan om de Park & 

Ride in Melsele te gaan upgraden tot een cluster van openbaar vervoer en andere 

vervoersmodi. Men zegt wel dat de capaciteit van de tunnel onder de Schelde niet 

voldoende is om veel meer trams te laten doorrijden, maar men gaat de capaciteit 

verhogen. Men gaat grotere trams laten rijden. Hij weet niet waar het raadslid zijn 

informatie haalt. 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat zijn stem niet verheffen, maar hij vindt het grof. Hij 

moet  de info dat  het is doorgesproken met algemeen directeurs en burgemeesters niet 

de wereld in sturen wanneer dit niet klopt. Hij vindt het zeer triestig. Hij ziet zijn collega 

van Zwijndrecht zeer regelmatig. Geen woord en ook niet in de raad van bestuur van 

Interwaas, is erover gesproken. Ze zien elkaar begin januari en hij zal het hem zeggen. 

Goed nabuurschap doet men niet op deze manier. Dit doet men in overleg. Hij vraagt 

zich af of Beveren ook een barrière moet zetten voor het verkeer dat van Zwijndrecht 

naar Melsele komt. Dan doet men hetzelfde en is men mooi bezig. Hij heeft vandaag zijn 

collega van Kruibeke nog gezien en die erover gesproken. Die weet er ook niets van. Het 

is nooit doorgesproken en hij zou het erg vinden dat er nu een spel wordt gespeeld door 

te zeggen dat het allemaal is doorgesproken. Ook van de mensen van de eigen partij 

heeft hij niets gehoord. Als dat de manier is waarop de gemeenten in de toekomst met 

elkaar gaan omgaan, dan is men niet goed bezig. Het is problemen afwentelen op een 

ander. Hij zal het duidelijk stellen. Het college heeft ook een duidelijke brief gestuurd  



aan de gemeente Zwijndrecht over de problemen rond de Smoutpot. Hij heeft geen 

antwoord gekregen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

60. Ten verzoeke van  sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting:  fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat in oktober de havens van Antwerpen en Zeebrugge groen 

licht hebben gegeven voor het opstarten van besprekingen over een eventuele fusie. De 

gesprekken zouden midden december aanvatten, dus dit lijkt hem het moment om de 

vraag te stellen aan het college waarvan een aantal leden ook betrokken zijn in 

verschillende besturen die er ook mee te maken hebben. Hij heeft graag wat informatie 

omdat dit een heel grote impact kan hebben op de haven en de gemeente in de 

toekomst. Hij vraagt wanneer de gesprekken concreet starten, welk mandaat het 

havenbestuur aan de onderhandelaars heeft meegegeven en wat de potentiële gevolgen 

kunnen zijn voor de Maatschappij Linkerscheldeoever van de eventuele fusie van de 

havens. Daarnaast vraagt hij wat de gevolgen kunnen zijn voor de inkomsten voor de 

gemeente Beveren als deze fusie doorgaat. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente Beveren niet betrokken is bij de 

gesprekken. Daarom voelt hij zich niet geroepen om op de eerste twee vragen te 

antwoorden. Er zit een notoir iemand van de partij van het raadslid in het havenbestuur. 

Als het raadslid die vragen beantwoord wil zien, dan moet hij die aan deze persoon 

stellen of rechtstreeks aan het havenbestuur. De burgemeester zit hier namens de 

gemeente Beveren. Hij zit wel in het havenbestuur, maar het is niet aan hem om te 

communiceren over op welke manier de gesprekken gevoerd worden en met welk 

mandaat. Dat is aan het havenbestuur en de verantwoordelijken  om daarover te 

communiceren. Zolang de Wet Chabert niet gewijzigd wordt en er een gewone fusie 

komt tussen Antwerpen en Zeebrugge dan heeft dat geen gevolgen, noch voor de 

gemeente Beveren en de inkomsten noch voor de Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat 

is vastgelegd in de Wet Chabert. Als morgen Antwerpen fusioneert, dan is het Antwerpse 

havenbestuur of de nieuwe constructie, lid van de Maatschappij Linkerscheldeoever. 



Indien men de Wet Chabert gaat wijzigen, het havendecreet, dan is het totaal iets anders. 

Hij heeft geen enkele indicatie dat men daaraan denkt. Er wordt gewoon gekeken op 

welke manier er beter samengewerkt kan worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat degene van zijn partij die in het havenbestuur zit, hier niet in de 

gemeenteraad zit. Hij heeft in deze raad een officieel mandaat en daarom vraagt hij het 

hier aan het college waarvan iemand de Maatschappij Linkerscheldeoever voorzit en 

iemand anders in het havenbestuur zit die gezegd heeft dat hij dat mandaat heeft, 

weliswaar niet namens de gemeente, maar wel om de belangen van de Beverenaars te 

verdedigen. Dan lijkt het hem logisch dat er in de gemeenteraad de vraag gesteld kan 

worden aan de persoon die in het havenbestuur zit of het mandaat dat gegeven is aan de 

onderhandelaars wel in het belang is van iemand uit de gemeente Beveren. Als dat niet 

het geval zou zijn en de burgemeester heeft weet van het mandaat dat gegeven is, dan 

zou het logisch zijn dat hij zich daartegen verzet. Dus in die zin zou hij daar perfect een 

antwoord op kunnen geven of het mandaat dat gegeven is wel in lijn is met wat het 

college wenst of niet. Dus hij is teleurgesteld in dat antwoord. Voor de rest denkt hij dat 

het goed is om te weten dat het voor Maatschappij Linkerscheldeoever niet direct 

gevolgen heeft. Het kan potentieel wel gevolgen hebben, maar hij begrijpt dat er dan 

sleutels op een ander niveau liggen die eerst gebruikt moeten worden. Ook van de 

gevolgen voor de inkomsten van de gemeente Beveren kan men wakker liggen. De raad 

weet niet wat er exact beslist wordt in zo’n fusie en in hoeverre men daar als gemeente in 

geraakt kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de inkomsten voor de gemeente Beveren 

gemeentelijke autonomie zijn. Behoudens de Maatschappij is dat gewoon onroerende 

voorheffing, ook de motorenbelasting die door de gemeente wordt geheven in het 

havengebied. Op geen enkele manier kan men daaraan tornen. De Maatschappij is een 

ander verhaal, maar dat staat los van de fusie. In het verleden heeft men er nog wel eens 

aan proberen te sleutelen. Er was dan altijd solidariteit in het Waasland. Hij hoopt dat die 

er blijft, maar hij heeft een beetje schrik voor de toekomst als hij bepaalde evoluties ziet. 

Maar het ene staat totaal los van het andere. De inkomsten en ook de vergunningen zijn 

gemeentelijke autonomie. Als de gemeente geen verordening goedkeurt om 

bouwvergunningen en milieuvergunningen af te staan, hetgeen de stad Antwerpen wel 
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gedaan heeft aan het havenbestuur, dan blijft de gemeentelijke autonomie bestaan. 

 

Raadslid Benali vraagt nogmaals of de gesprekken concreet zijn gestart. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid niet van hem kan verwachten dat hij 

iedere gemeenteraad zijn honger gaat stillen met wat er allemaal aan cijfers en 

informatie wordt gegeven. Als erover gecommuniceerd wordt,  dan is dat aan de 

bevoegde persoon binnen het havenbedrijf. Dat is niet aan hem. 

 

Schepen Vlegels zegt dat die gesprekken niets met Beveren te maken hebben. De 

gemeente krijgt de inkomsten via de Maatschappij. De gemeente krijgt van het 

havenbedrijf geen dividenden. De samenstelling van de Maatschappij is verankerd in de 

Wet Chabert, dus die gaat ook niet wijzigen door gesprekken met Zeebrugge, tenzij de 

Wet Chabert gewijzigd wordt in het Vlaams Parlement. 

 

Raadslid Benali heeft goed begrepen dat er in eerste orde niet direct een gevolg kan zijn 

bij een fusie, maar dat kan wel van alles in gang zetten. Hij denkt dat het belangrijk is om 

dit te blijven opvolgen. Hij heeft vanaf het moment dat de burgemeester in het 

havenbestuur ging zetelen gezegd dat hij er regelmatig vragen over zou stellen. Hij zal 

dat blijven doen zolang het thema’s aangaat die de gemeente aanbelangen. Hij zal wel 

zien hoe erop wordt gereageerd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat vragen stellen in de gemeenteraad vrij staat, maar 

ook de antwoorden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 



 

 
 

 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 

 
 
 Jan Noppe         Veerle Vincke 


