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Gemeenteraadszitting van 26 februari 2019 om 19.30 uur 
 
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, 
Marijke De Graef, Kristien Hulstaert, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, 

Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura 
Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van 
De Vyver, Kathleen De Schepper en Bjorn Vaerenbergh,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 
Iedereen aanwezig 
             

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

Openbare zitting. 

 
D 01 01.  Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van  

29 januari 2019. 

 
D 03 02.  Vaststellen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

D 40 03.  Aanpassing retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan 

verenigingen – mobiele fietsenstalling. 

 
D 31 04.  Vaststelling lastvoorwaarden opmaak masterplan voor onthaal en herbestemming 

Prosperhoeve. 

 

IZ 05.  Goedkeuring ondersteuning uittekenen en inrichten datacenter in nieuw administratief 
centrum. 
 

D 31 06.  Vaststelling lastvoorwaarden vervanging bestaande verouderde serverinfrastructuur 
i.f.v. nieuw administratief centrum (1e fase). 
 

“ 07.  Aanpassing raming leveren schoolmeubilair gedurende 2019/2023. 

 

“ 08.  Vaststelling lastvoorwaarden engineer and build brandbeveiliging Freethielstadion. 
 

“ 09.  Aanleggen gemeentelijke HDPE-buis met trekputten langs N70 naar De Toren en 
Boerenpoort in synergie met de nutsmaatschappijen. 

 
D 03 10.  Aanpassing huurcontract cafetaria sporthal Melsele. 

 
D 31 11.  Verkoop bouwgrond, Vogelkerslaan te Melsele. 
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“ 12.  Verkoop perceel grond, Brielstraat te Melsele. 

 
“ 13.  Aankoop uit de hand woning, Duivendam 2 te Beveren. 

 

“ 14.  Aankoop voetbalveld met kantine en omliggende gronden, Zakdam te Melsele. 
 

“ 15.  Pachtverbreking percelen, Zakdam te Melsele. 
 

D 22 16.  Verhoging betoelaging vzw KEI voor nieuwbouw Sint-Rafaël. 
 

“ 17.  Toevoegen ingangsdatum wijziging tarifering remgelden buitenschoolse kinderopvang 
in het gemeentelijk basisonderwijs. 

 

“ 18.  Kennisgeving digitaal aanmelden in het secundair onderwijs Beveren. 

 

“ 19.  Gemeentelijk Technisch Instituut: capaciteitsbepaling 2019/2020. 
 

“ 20.  Goedkeuring nieuwe structuuronderdelen Kunstacademie. 
 

Punten bij hoogdringendheid:  
 aktename beslissing getroffen door college bij hoogdringendheid 

d.d. 18 februari 2019 inzake gewijzigde herstelling parking “Gravendreef” door 
aanleg aanrijstroken in asfalt; 

 
 advies gemeenteraad cameratoezicht sorteerstrook Melkaderlaan 

 

 

 Ten verzoeke van de Vlaams Belang-fractie: Invoeren retributiereglement voor het 
vernieuwen, verlengen of vervangen  

van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - 

tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart). 

 
 Ten verzoeke van de Vlaams Belang-fractie: Diftar en sorteerstraten.   

 
 Ten verzoeke van Groen:                                                         

 
D 01 21.  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering Ibogem  

d.d. 27 maart 2019. 
 

“ 22.  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering Interwaas  

d.d. 13 maart 2019. 
 

“ 23.  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders Maatschappij 
Linkerscheldeoever d.d. 27 maart 2019. 

 
“ 24.  Goedkeuring toetreding gemeente Moerbeke tot projectvereniging  

Erfpunt.  

 

“ 25.  Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
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“ 26.  Goedkeuring wijzigingen statuten + vaststelling mandaten WACCO. 

 
“ 27.  Vaststelling mandaten interlokale vereniging Drugpunt Waas. 

 

“ 28.  Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw – voordracht  
kandidaat-leden voor algemene vergadering en raad van bestuur. 
 

“ 29.  Beheersorgaan bibliotheek – voordracht kandidaat-leden. 

 
“ 30.  Vaststelling mandaten Cevi vzw. 

 
“ 31.  Vaststelling mandaten Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

 

D 01 32.  Vaststelling mandaten EGTS Linieland van Waas en Hulst. 

 

“ 33.  Vaststelling mandaten Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf vzw. 
 

“ 34.  Vaststelling mandaten Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert 
 

“ 35.  Vaststelling mandaten Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. 
 

“ 36.  Mandaten vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO). 
 

“ 37.  Vaststelling mandaten vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. 
 

“ 38.  Vaststelling mandaten vzw Toerisme Waasland. 

 

“ 39.  Mandaten vzw Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). 
 

“ 40.  Vaststelling mandaten vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

 

“ 41.  Vaststelling mandaten vzw Wase Werkplaats. 
 

“ 42.  Vaststelling mandaten Bekkenbestuur Benedenscheldebekken. 
 

“ 43.  Vaststelling mandaten Waasse Landmaatschappij. 
 

“ 44.  Vaststelling mandaten vzw LOGO-Waasland. 
 

D 03 45.  Samenstelling gemeenteraadscommissies en verkiezing commissievoorzitters. 

 
 

Openbare zitting: 
 

 

01. 

 

 

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

de algemeen directeur. 
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De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

29 januari 2019. 

 

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

gemeenteraadszitting van 29 januari 2019. 

 

 

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

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een viertal vragen. De eerste betreft de werken voor de 

plaatsing van afvalcontainers op de Boerenmarkt. Deze werken  liggen momenteel stil. Hij is ter 

plaatse gaan kijken. Er ligt een buis van de waterleiding in de weg. Zijn vraag is of dit met een 

studiebureau is gedaan of wie verantwoordelijk is voor het niet goed voorbereiden van de werken.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de werken voor de plaatsing van die afvalstraten worden 

gecoördineerd door Ibogem. De gemeentelijke diensten bieden wel ondersteuning bij een aantal 

praktische zaken. De voorbereiding loopt via Ibogem en een aannemer die dat voor Ibogem 

uitvoert. De schepen kan daar verder dus niets over zeggen. 

 

Raadslid Buyl stelt dat er gelukkig een wakkere arbeider bezig was, want het gaat om een buis van 

de waterleiding die daar ligt. Die man had gezien dat er een deksel lag. Als er niet voorzichtig 

gegraven was, dan waren er een heleboel problemen geweest en een heleboel kosten. Hij wil 

vragen om in de toekomst, zoals dat bij aannemers verplicht is bij werken op het openbaar 

domein, toch tenminste de plannen van de nutsmaatschappijen op te vragen. 

 

Schepen Van Roeyen zal het verhaal doorgeven aan de mensen van Ibogem die opdracht hebben 

gegeven voor deze werken en deze opvolgen. 

 

De tweede vraag van raadslid Buyl betreft de blusvijver in Pareinpark. Vorige week dinsdag is men 

er met de brandweer gaan oefenen met duikers. Vroeger was er een mooie verharde plaats waar 

aangereden kon worden met de wagens om eventueel ook water uit de put op te zuigen. Nu bleek 

bij aankomst dat alles opgebroken is. Er is een fietspad aangelegd en er is een groenstrook 

voorzien, maar er is geen aanrijweg meer voor de brandweer. 
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Schepen Van Roeyen zegt dat de gemeente inderdaad is begonnen met de aanleg van het fietspad 

tussen Melsele en Beveren in de rand van de Beekvallei.  Wat de blusvijver zelf betreft, is het 

uiteraard de bedoeling dat die zijn functie blijft houden. Hij gaat er van uit dat hiermee bij de 

verdere afwerking rekening wordt gehouden. Men kan niet anders dan de nodige grondwerken 

doen om dat fietspad aan te leggen. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de werken aan die kant zijn afgerond. Het fietspad ligt er en er is een 

groenstrook voorzien. 

 

Schepen Van Roeyen zal de vraag doorgeven aan de aannemer.  

 

 

De derde vraag van raadslid Buyl betreft de verkeerssignalisatie bij wegenwerken die momenteel 

uitgevoerd worden in Haasdonk aan het Pastoor Verwilghenplein. Er werd hem gemeld dat de 

aannemers  de borden te pas en te onpas zetten en omdraaien zodat er geen eenvormigheid is.  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet volledig klopt. Het is met hem doorgesproken en de 

signalisatie is dubbel in die zin dat mensen die het weten rechtdoor kunnen rijden, maar er staan 

pijlen dat men, als men van de Heirbaan komt, de wijk in moet rijden achter de kerk. Dit is om het 

verkeer een stuk op te splitsen. Als iedereen rechtdoor rijdt, zullen er ellenlange files komen en is 

het ook bijna onmogelijk om de werken uit te voeren. Daarom is er een gemengd systeem. Mensen 

die het weten rijden dus rechtdoor, maar ze moeten wel weten dat ze eventueel eventjes moeten 

wachten als er bijvoorbeeld een kraan of ander materieel in de weg staat. De anderen rijden 

gewoon via de wijk. Dat is dus een beetje dubbel. Hij passeert er regelmatig en hij zegt niet dat het 

altijd 100% correct is, maar hij denkt dat de aannemer toch wel zijn best doet. 

 

Schepen Van Roeyen zegt ter aanvulling dat bij alle werken op het openbaar domein 

signalisatieplannen worden opgemaakt. De aannemers krijgen bij het bekomen van hun 

vergunning of bij het opstarten van de werken de signalisatieplannen. Het kan mogelijk zijn dat 

men soms bijstuurt. Het kan ook zijn dat een aannemer soms niet doet wat is afgesproken. Hij zegt 

niet dat dat in Haasdonk zo was. Er is dus een structurele communicatie en die wordt opgelegd 

door de diensten. Deze is eenvormig en eenduidig.  

 

De laatste vraag van raadslid Buyl betreft de aanvraag voor exploitatie van een feestzaal in de 

Alexander Farnèselaan te Melsele. Momenteel zijn de bewoners daar ongerust over en zijn ze een 
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petitie gestart. Ze vrezen parkeer- en geluidsoverlast.  Hij vraagt wat het college in deze gaat 

beslissen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er een openbaar onderzoek lopende  is. Er zijn adviezen gevraagd en 

dergelijke meer. Eens de procedure afgerond is, zal  het college een beslissing nemen. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de bewoners momenteel ongerust zijn want er is nu al quasi geen plaats om 

te parkeren. Als er feesten en fuiven georganiseerd gaan worden, dan is het niet ondenkbaar dat er 

grote parkeerproblemen zullen ontstaan.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het allemaal meegenomen zal worden in de beslissing.  

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, hoorde dat er onlangs iemand aan de balie was voor een 

uurrooster van De Lijn, maar dat zou  niet beschikbaar zijn op het gemeentehuis. Er werd gezegd 

dat men op internet moest kijken, maar dat was een bejaard persoon die geen computer heeft. Ze 

vraagt of het niet mogelijk is om hier tijdtabellen of uurroosters te leggen om te bedelen aan de 

inwoners.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het inderdaad vrij gemakkelijk te vinden is op internet, maar niet 

iedereen kan daar met werken. Het is ook geafficheerd aan alle bushaltes, maar hij wil nakijken of 

men een paar uitgeprinte uurroosters kan voorzien aan de balie. 

 

Raadslid Vaerenbergh, Vlaams Belang, heeft vorige maand een vraag gesteld in verband met de 

verkeerslichten in Verrebroek. Vier dagen geleden heeft hij een mail ontvangen met de mededeling 

dat dit afgehandeld was. Hij is ter plaatse gaan kijken en het was allemaal perfect gedaan. De enige 

opmerking is dat het oranje licht nog niet werkt.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat ze dan nog eens terug zullen moeten gaan. Hij weet dat de 

opmerking is gemaakt. De diensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan en hebben de nodige 

herstellingen gedaan. Het kan zijn dat de wet van Murphy heeft toegeslagen en dat het oranje licht 

is uitgevallen, nadat alles ok was. Het zal onmiddellijk terug nagekeken worden. Hij kan het 

raadslid zeggen dat er ook middelen voorzien worden om binnen de begroting van het komende 

jaar te proberen om de lichten ter vervangen, zodat dat meteen alles perfect in orde is.  
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Raadslid Stevenheydens, Beveren2020, zegt dat halfweg vorige week de collegebesluiten van 4 

februari online werden gezet. Hij heeft deze vrijdag gelezen, dus dat is kort nadien. Hij heeft vrijwel 

onmiddellijk aan de algemeen directeur gevraagd om hem het advies over extra 

containercapaciteit Haven Antwerpen te bezorgen via mail. Hij heeft het gisteren ook nog een paar 

keer gevraagd.  Hij had het vandaag wel willen aankaarten, maar hij heeft het advies nog niet 

gekregen. Hij wil dit aankaarten in het vragenkwartier, omdat hij er vorige maand ook naar heeft 

gevraagd. Toen had het college nog geen standpunt ingenomen. Het college heeft ondertussen op 

4 februari wel een standpunt ingenomen. Hij wil als raadslid welwillend zijn dat er enige 

achterstand is met het plaatsen van collegebesluiten op het extranet. Als een raadslid vorige 

maand reeds een vraag heeft gesteld om hierover eventueel een commissievergadering te 

beleggen, hoopt men dan hier ook een antwoord op te krijgen. Nu gaat er weer een maand voorbij 

alvorens dit op een gemeenteraad aangekaart kan worden. Dit is toch een zeer belangrijke en 

complexe problematiek. Hij vindt het spijtig dat er op die manier weinig opvolging wordt gegeven 

aan een vraag die hij eigenlijk vorige maand al heeft gesteld.  

 

Schepen Vlegels stelt dat het college nu een beslissing heeft genomen, maar hij kent die niet van 

buiten. Hij neemt aan dat het advies de komende week zal bezorgd  worden, maar er volgt nog een 

debat. Dit is gewoon een advies in het kader van dit project. Het voorkeursbesluit moet nog 

genomen worden en met een belangrijk deel van de discussie moet nog worden begonnen. In die 

zin is er nog tijd om er op terug te komen. Hij meent dat men best op basis van het advies kan 

discussiëren in plaats van  nu zonder concrete info op papier. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat hij enerzijds het advies nu wel graag vrij snel zou willen 

ontvangen. Anderzijds heeft hij deze problematiek reeds vorig jaar in de zomer aangekaart. Het 

raadslid vraag een commissievergadering over al de voorkeursbesluiten te organiseren met de 

concrete info en deze van  minister Ben Weyts die eigenlijk al zijn voorkeur toen op dat moment 

kenbaar maakte. Ondertussen is het een half jaar verder. Het is zo’n complex dossier waar de 

meeste raadsleden en zeker de nieuwe raadsleden geen kennis van hebben. Als er dan vorige 

maand welwillend wordt gezegd dat er een commissievergadering over wordt georganiseerd, dan 

stelt hij voor dit vrij spoedig te doen. Zeker als men er op 4 februari al een advies over heeft 

geformuleerd in het college.  
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Schepen Vlegels zegt dat er ook allerlei gegevens zijn die in verband met het onderzoek nog niet 

zijn gefinaliseerd. Er lopen ook nog een aantal onderzoeken waarvan het college de resultaten nog 

niet kent.   

Burgemeester Van de Vijver vindt het ook belangrijk te benadrukken dat het standpunt van de 

minister niet meer dezelfde is als jaren geleden. In die zin zijn er een aantal nieuwe elementen die 

in de tussentijd serieus veranderd zijn. Het is nu afwachten of de huidige Vlaamse regering 

eventueel nog in april, een maand voor de verkiezingen, een beslissing neem. Het zou ook kunnen 

zijn dat een nieuwe regering  een andere mening heeft. Hij denkt dat als men echt het 

fundamentele debat in de gemeenteraad wil voeren, er moet worden gewacht tot de nieuwe 

Vlaamse regering een standpunt bepaalt. Wat betreft het standpunt van het college, is er zoals de 

schepen zegt, niet veel gewijzigd ten opzichte van vroeger.  

 

Raadslid Stevenheydens vraagt in de eerste plaats het advies op. Ten tweede vraagt hij om een een 

commissievergadering te organiseren. Het is hem in het vragenkwartier niet te doen om het debat. 

Een commissie dient in veel gevallen ook niet om een debat te voeren, maar wel om de raadsleden 

te informeren. Hij heeft dat vorige zomer al voorgesteld, maar toen was het college hier niet toe 

bereid. Vorige maand was het college er wel toe bereid. Hij stelt nu toch wel voor hierover een 

reeds nu commissievergadering  te organiseren. Als er een toezegging is een 

commissievergadering te organiseren, dan heeft hij graag dat die wordt georganiseerd. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er over gediscussieerd kan worden. Het voorkeursbesluit geeft aan dat er 

een openbaar onderzoek is, en dan volgt de eigenlijke discussie. Bovendien zijn er talrijke 

vergaderingen geweest, waar ook burgers op uitgenodigd werden en die niet door de gemeente 

georganiseerd werden. Men kan ook op de website al een aantal zaken terugvinden. In een 

commissievergadering kan gediscussieerd worden, maar veel meer kan niet toegevoegd worden 

aan de gegevens die nu al bekend zijn. Er zijn nog een aantal zaken die verder bestudeerd en 

bekeken moeten worden in het kader van het voorkeursbesluit, maar die zijn er nog niet. De juiste 

ligging van het dok, een aantal nautische vragen en dergelijke meer moeten nog opgehelderd 

worden. 

 

Raadslid Stevenheydens denkt dat met de informatie die het college nu al heeft, een 

commissievergadering perfect kan georganiseerd worden.  

 

De voorzitter stelt voor de discussie over deze tussenkomst hier af te sluiten. 
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Raadslid Stevenheydens denkt inderdaad dat er afgesloten kan worden, maar hij komt nog eens 

terug op zijn vraag over de commissievergadering. Er is wat hem betreft inhoudelijk stof genoeg 

voor deze commissie.  

 

De voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur voor een aanvulling. 

 

De algemeen directeur vult aan over het feit dat het raadslid het advies nog niet heeft gekregen. De 

enige reden ervoor is dat hij op zoek was naar het door de burgemeester en hemzelf ondertekende 

advies, want dat is verschillende keren aangepast en gewijzigd  . Hij heeft het opgevraagd. Dat is de 

enige reden. Het raadslid zal het morgen krijgen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat er later in de vergadering een afgevaardigde 

gekozen gaat worden in de Vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen. Momenteel hoort ze van alle 

kanten dat er toch wel terug veel ratten in de gemeente zijn. Men spreekt in de tuincentra ook van 

een plaag. Producten zijn op een paar dagen uitverkocht. Iedereen kan individueel wel bij de 

tuincentra of bij de technische dienst om rattengif gaan. We kunnen RATO contacteren zoals in 

Onze Gemeente vermeld wordt, maar als het probleem niet ruimer aangepakt wordt, wordt er ook 

niks opgelost. De ratten worden meer resistent en het probleem wordt groter. Vorig jaar is dit ook 

al op de gemeenteraad geweest. Toen is geantwoord dat de samenwerking met RATO geëvalueerd 

zou worden. Ze komen maar één keer ter plaatse en dat  is onvoldoende. Het raadslid zou graag 

weten of de gemeente momenteel op de hoogte is dat er veel ratten zijn en of dat het ruimer 

aangepakt gaat worden. Wordt de samenwerking verlengd? Gaat er ook een onderzoek gevoerd 

worden? Kan de raad die resultaten dan krijgen? 

 

De voorzitter stelt dat dit niet echt een actuele vraag is. Ze geeft de burgemeester wel de 

gelegenheid om te antwoorden. 

 

Burgemeester Van de Vijver  zegt dat er een dubbele verantwoordelijkheid is. Hij is onlangs nog op 

de hoogte gebracht van een dossier waarin dat mensen etensresten, tuinafval, en dergelijke over 

omheiningen werpen. Daar komen natuurlijk ratten op af, zeker in de winter. Daar moet men niet 

verwonderd over zijn. Enerzijds hebben de mensen dus een stuk eigen verantwoordelijkheid, 

anderzijds is er inderdaad een evaluatie gedaan met de mensen van RATO. De mensen moeten 

RATO niet zelf raadplegen. Het is het beste dat via de gemeentelijke dienst te doen. De dienst heeft 

dan contact met RATO en dat wordt dan dubbel opgevolgd zowel door onze eigen diensten als 
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door de mensen van RATO. De verantwoordelijken komen ter plekke en dan wordt er gekeken op 

welke manier, als er eventueel echt over een plaag kan gesproken worden, deze aangepakt kan 

worden.  Er zitten overal meer ratten. De muskusratten zijn verdwenen, maar de bruine en de 

zwarte ratten niet. Het college heeft trouwens beslist dat de nieuwe ploegbaas voor de waterlopen 

terug de verantwoordelijkheid krijgt om het ganse rattengebeuren op te volgen. Bij RATO werken 

mensen die niet uit de streek zijn. De inwoners zelf moeten hun gedrag ook een stuk aanpassen. Er 

zouden eigenlijk boetes uitgedeeld moeten worden aan mensen die bij wijze van spreken ratten 

kweken, maar anderzijds moeten de mensen ook bellen. Soms hoort hij iemand vertellen hoeveel 

ratten er zitten en dan hebben die mensen niet gebeld. Dan kan de gemeente het niet weten. Hij is 

zich wel degelijk van de problematiek bewust en er wordt geprobeerd deze op een goede manier 

aan te pakken. Bij RATO is er wat bijgestuurd. De gemeente blijft lid van RATO, want die doen goed 

werk. Die komen zelf vergif leggen. Maar bepaalde producten mogen niet meer gebruikt worden. 

Vooral de bruine ratten zijn zeer verstandig. Die weten vlug dat ze van het vergif niet meer moeten 

eten. 

 

Raadslid Van de Vyver stelt dat er door de gemeente niet terug een rattenvanger wordt aangesteld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat wel zo is. Het is wel degelijk de bedoeling dat de 

betrokkene die de waterlopen moet opvolgen, zich ook zal bezighouden, in tegenstelling tot zijn 

voorgangers, met de rattenbestrijding. Dat is dus degene die in het veld loopt en de veldkennis 

heeft. Terreinkennis is zeer belangrijk. 

 

Raadslid Van de Vyver stelt een tweede vraag. Ze heeft in het collegeverslag gelezen dat er beslist is 

mee te werken aan complimentendag op 1 maart. Een uitneembaar blad met vier postkaarten zal 

worden toegevoegd aan het gemeentelijk infoblad Onze Gemeente, dat verdeeld wordt in maart en 

april. Ze stelt zich de vraag waarom dat niet met de vorige editie werd mee gegeven. Toevoegen 

aan het boekje van maart en april is te laat, tenzij complimentendag als een aprilgrap wordt 

beschouwd. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het raadslid een compliment geven, maar niet hierover. De kaarten 

zaten wel degelijk in het boekje van februari. Misschien is dit blad er bij het raadslid uitgevallen, 

maar het zat er wel degelijk in. 
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Bij raadslid Van de Vyver zat het er zeker niet in en in het verslag staat ook dat het verdeeld wordt 

in maart en april. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het altijd mogelijk is dat het er uit is gevallen, maar het zat wel 

degelijk bij de vorige editie. 

 

Raadslid Van de Vyver constateert dat het anders in het verslag staat. 

 

Raadslid Kasper Dierickx heeft het plezier gehad om vorige week en deze week dagelijks naar 

Brussel te moeten pendelen. Hij heeft natuurlijk de trein genomen. Hij is ook een trotse gebruiker 

van de nieuwe  fietsenstalling. Deze is perfect in orde, alleen toen hij  s ’avonds laat thuis kwam 

bleek dat het licht in de fietsenstalling nog steeds niet werkte. Hij denkt dat het een kinderziekte is 

en vraagt of het binnenkort aangesloten wordt. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de aansluiting nog in orde gebracht moet worden. 

 

Het raadslid heeft nog een andere vraag. Hij wil vanavond geen lichtpurist zijn, maar ook op de 

weg terug naar huis merkte hij dat de Sint-Martinuskerk tegenwoordig een beetje in duisternis is 

gehuld. De twee spots aan de voorzijde van de kerk blijken al een tijdje kapot te zijn. Hij vraagt of 

deze nog worden hersteld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat bekeken moet worden. De verlichting is zelfs nu nog zo dat 

men de kerk goed ziet staan in het donker, Hij denkt dat dit ook een discussie is in het kader van 

duurzaamheid en energieverspilling. Er is ook opdracht gegeven aan de diensten. Schepen Kegels 

gaat dat nu opvolgen, maar er wordt ook gekeken of het nodig is. Met een beetje minder 

verlichting zal men Kasteel Cortewalle nog zien staan en ook tegen de kerken zal niemand botsen, 

tenminste niet door het gebrek aan verlichting. 

 

Raadslid Kasper Dierckx onderschrijft zeker de mening dat het in het kader van de  lichtvervuiling 

bekeken kan worden, maar het viel hem op. De verlichting geeft een gevoel van sfeer en veiligheid 

op de weg, zeker in het centrum.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het de bedoeling is om er een goede tussenweg in te vinden, 

door de monumenten te accentueren en de overkill die er momenteel wel aanwezig is toch te 

verminderen. 
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Daar kan raadslid Dierckx zich in vinden. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, heeft een vraag in verband met het chippen van de GFT-containers. 

Ondertussen zijn de rondes voor het chippen van de GFT-containers voorbij. Hij heeft toch wel een 

aantal reacties gekregen van mensen dat hun container niet gechipt is geweest ondanks het feit 

dat die wel buiten stond. Hij ziet ondertussen dat Ibogem ook een meldpunt heeft gemaakt voor 

niet-gechipte containers, dus hij veronderstelt dat er nog mensen gereageerd hebben. Hij vraagt of 

ondertussen geweten is of het een veel voorkomend probleem is geweest dat er inderdaad veel 

containers niet gechipt zijn geraakt. Hij vraagt of er misschien ook een verschil is te merken tussen 

die mensen die zich aangemeld hebben en het aantal containers dat uiteindelijk werd gechipt. 

 

Raadslid Heirwegh, voorzitter Ibogem, zegt dat het inderdaad zo is dat de tour is gedaan zoals 

voorzien, maar dat er veel meer containers waren dan zij op voorhand konden inschatten. Er zijn 

een aantal containers die niet gechipt konden worden. Er wordt een samenvatting gemaakt van de 

meldingen  en dan gaat Ibogem ter plaatse die containers komen chippen in een derde ronde.  

 

Raadslid Benali vraagt vervolgens of dit op de  een of andere manier nog wat duidelijker kan  

gecommuniceerd worden.  Oorspronkelijk was gezegd dat als een container niet gechipt geraakt, 

dat men dan zelf naar Ibogem moet gaan. Maar als het niet aan de mensen zelf ligt, dan zou het 

inderdaad goed zijn als Ibogem zelf tot bij de mensen gaat. Hij begrijpt dat dat hier gebeurt, maar 

de mensen moeten daar dan ook wel van op de hoogte zijn. Hij vraagt of er een manier is om dat 

toch nog breder te communiceren door Ibogem of de gemeente Beveren.  

 

De heer Heirwegh, voorzitter van Ibogem, zegt dat dat wordt gecommuniceerd via de website. Daar 

heeft niet iedereen toegang toe, maar als mensen melden dat hun container niet gechipt is, dan 

krijgen zij de boodschap dat Ibogem zelf ter plaatse zal komen om dat in een derde ronde uit te 

voeren.  

 

Raadslid Koen Maes heeft een vraag over het aanvangsuur van de gemeenteraad. Hij heeft 

begrepen dat het is aangepast naar 19.30 uur terwijl het voorstel zelfs  19 uur was op het overleg 

met de fractieleiders. Hij stelt zich daar wel vragen bij. Er is een verjonging van de gemeenteraad 

en daar is iedereen blij mee. Als vader van twee jonge kinderen moet hij toch vaststellen dat 19.30 
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uur echt wel vroeg is en 19 uur mogelijk zelfs onhaalbaar. Hij vraagt toch eens te herbekijken of 20 

uur niet behouden kan worden. 

 

De voorzitter geeft aan dat de wijziging op haar voorstel is gedaan omdat er nu de combinatie 

gemeenteraad en OCMW-raad is. Vanuit de administratie was 19 uur voorgesteld. Zij heeft 

gevraagd het naar 19.30 uur op te schuiven. Na enige tijd kan er worden geëvalueerd. Maar ze 

denkt dat de raad voorlopig het best om 19.30 uur begint. Na een paar maanden wordt gekeken 

wat het beste aanvangsuur is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat sommige gemeenten zelfs om 18 uur beginnen. Misschien kan 

er tijdig gestopt worden zodat de raadsleden tijdig thuis zijn. 

 

Raadslid Maes geeft aan dat de kinderen dan al slapen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om regelmatig met de fractieleiders samen te zitten. 

Dit kan daar opnieuw besproken worden. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, heeft een korte vraag naar aanleiding van het feit dat de Kallobaan een 

schoolstraat wordt.  Dat is een goed plan. Er is ook al een schoolstraat in Vrasene. Ze vraagt zich af 

of dit kadert in een ruimer plan.. Ze wil dit eigenlijk aankaarten om de lamentabele toestand in de 

Sint-Elisabethstraat te Melsele nog eens onder de aandacht te brengen. Daar is het hele LaMA-

project geweest en dat is goed geweest. Veel mensen hebben samen nagedacht over wat en hoe, 

maar ondanks dat het een fietsstraat is, is het er ongelooflijk gevaarlijk. In de ochtend omdat er 

veel mensen laveren tussen de auto’s en dat is redelijk hallucinant. Ze vraagt zich af of dat ook nog 

eens bekeken kan worden en of het al in de planning zit om ook van de Sint-Elisabethstraat een 

schoolstraat te maken in de ochtend en in de avond. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de gemeente het inderdaad probeert daar waar het kan. Het is 

niet altijd simpel een straat af te sluiten als het een belangrijke doorgangsweg is. Er worden dan 

oplossingen gezocht. Voor de Sint-Martinusschool werd aan de achterkant een schoolingang 

gemaakt. Het is inderdaad de bedoeling om daar waar dit kan, dit soort project uit te rollen.   Er is 

in Vrasene een proefproject geweest en geëvalueerd, dat nu bestendigd gaat worden. Er wordt 

geprobeerd telkens opnieuw een mogelijke fietsstraat in de picture te brengen.  In samenwerking 

met de politie dienen terug preventief controles uitgevoerd te worden. Het raadslid heeft hier een 
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punt. Hij stelt ook vast dat zowel autobestuurders als fietsers nog altijd het concept niet zuiver 

toepassen. Er zijn helaas agressieve of asociale autobestuurders. Het is een blijvende opdracht en 

hij heeft absoluut geen problemen om verder na te denken of er in de Sint-Elisabethstraat nog een 

aantal dingen aangepast kunnen worden. De bedoeling is ook in de inrichting van de straat nog 

een aantal zaken aan te passen . 

 

Raadslid Hulstaert zegt dat het fietsstraatprincipe ondertussen bijna begint te werken. Mensen 

nemen er echt wel de rijbaan in, maar er zijn zodanig veel auto’s daar in de ochtend dat het 

eigenlijk een file is waar de fietser tussen moet laveren. Het is een hele vreemde toestand. Het zou 

goed zijn om daar een van de volgende projecten van te maken om te experimenteren met een 

schoolstraat. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de suggestie wordt meegenomen. 

 

 

 De voorzitter sluit hierbij het vragenkwartiertje af. 

 

02. De voorzitter geeft aan dat er op het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad een aantal 

amendementen zijn binnengekomen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft enkele amendementen doorgestuurd. De vraag van haar fractie 

is of er voor deze amendementen een consensus of meerderheid gevonden kan worden. Het 

eerste amendement: ‘De data van de zittingen worden meegegeven in de maand januari. Er wordt 

naar gestreefd deze data zo veel mogelijk te respecteren.’ Zij denk dat dit sowieso gebeurt en dat 

het een bevestiging is van wat er eigenlijk al wordt toegepast. Maar het staat er niet in dat dit de 

manier is van werken. 

 

De voorzitter weet niet of het nodig is dit  in het reglement op te nemen, maar het is inderdaad in 

de praktijk dat in januari de data voor het komende jaar bekend worden gemaakt. Het is 

inderdaad in ieders belang dat die data zo veel mogelijk worden gerespecteerd omdat iedereen 

een drukke agenda heeft. De voorzitter geeft aan het op te nemen in het huishoudelijk reglement. 

 

Raadslid Vermeulen spreekt daarvoor haar dank uit. Het tweede punt betreft de vraag:  wat als de 
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burgers zelf een agendapunt willen aanbrengen. De gemeente moet daar  zelf een keuze in 

maken. Op dit moment staat hierover niets in het huishoudelijk reglement. Het lijkt haar wel fijn 

dat de burgers weten aan hoeveel handtekeningen ze volgens de raad moeten geraken om een 

punt op de agenda te zetten. Haar vraag is om een voorstel uit te werken, zodanig dat duidelijk is 

hoeveel handtekeningen er nodig zijn voor de gemeente Beveren.  

 

De voorzitter stelt dat dit huishoudelijk reglement gaat over de organisatie van de gemeenteraad. 

Ze meent begrepen te hebben dat de aanpassingen die nu gebeuren kaderen in het nieuw decreet 

lokaal bestuur. In dat decreet staat ook heel duidelijk dat de participatie door de gemeenteraad 

moet worden ondersteund en mogelijk moet worden gemaakt. Ze meent ook begrepen te hebben 

dat de mogelijkheid tot burgerparticipatie in een apart reglement gegoten moet worden. Dat 

reglement wordt voorbereid, maar is nog niet klaar. Dat zal hier ter stemming komen. 

 

Raadslid Vermeulen is verheugd dat te horen en gaat over naar volgend amendement. ‘Als 

dossiers door omstandigheden niet volledig zijn, dan worden alle fractievoorzitters verwittigd en 

dan worden ze op de hoogte gebracht van eventuele aanvullingen of ontbrekende nota’s’. Ook dit 

is de huidige gang van zaken, maar staat er niet in vermeld. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er toch wat verwarring is. De administratie stelt de dossiers 

samen. Soms komt het voor dat er wat weinig stukken werden toegevoegd. In dit geval is het 

wenselijk dat, indien een raadslid vindt dat er in het dossier te weinig stukken zitten, de algemeen 

directeur verwittigd wordt.  

Hij wenst achteraf geen discussie te voeren omdat raadsleden op basis van het artikel in het 

huishoudelijk reglement gaan zeggen dat er te weinig stukken in het dossier zaten. Er is een 

discussie geweest met raadslid De Munck, en daar werd verwezen naar een collegenota. Het was 

beter geweest van de betrokken ambtenaar om de collegenota er nog eens bij te steken. Hij heeft 

dat niet gedaan omdat hij er vanuit ging dat raadsleden die kunnen raadplegen, maar het heeft 

dus niks met politiek te maken. Het college stelt de dossiers niet samen. Er mag niet de indruk 

ontstaan dat het moedwillig gebeurt, maar soms had er meer in kunnen zitten. Als een raadslid 

dat vindt, dan moet hij of zij de algemeen directeur een seintje geven. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat het haar om de omgekeerde richting gaat. Het gaat over de periode 

tussen het moment dat de raad de dossiers krijgt en de raadsvergadering. Als er dan nog een extra 
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document is, kunnen de raadsleden dat niet weten en dus ook niet vragen. De manier van werken 

kan zijn dat de fractievoorzitters worden aangeschreven omdat er een extra document is dat de 

raadsleden nog niet hadden.  

Burgemeester Van de Vijver denkt dat dat zelden gebeurt. 

 

Raadslid Vermeulen stelt dat het dan ook geen probleem is om het op te nemen. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat het dan anders geformuleerd moet worden. Hij stelt voor: 

‘Indien het dossier wordt uitgebreid, worden de fractievoorzitters hiervan op de hoogte gebracht.’ 

Daar heeft hij geen probleem mee. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat er al letterlijk in haar amendement staat ‘dossiers die door 

omstandigheden niet volledig zijn’. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wie er gaat bepalen wanneer een dossier volledig is of niet. De 

burgemeester wil voorkomen dat er in de raad een discussie ontstaat over de volledigheid van 

dossiers. Vorige keer was er discussie of de collegenota er bij had moeten zitten of niet. Als een 

fractie vindt dat een dossier niet volledig is en het college vindt dat het dossier wel volledig is, dan 

dreigen er semantische discussies. Indien een dossier aangevuld wordt, dan is het wel logisch dat 

de mensen ervan op de hoogte worden gebracht, maar dat is een andere formulering. 

 

Het gaat raadslid Vermeulen inderdaad alleen om dat laatste en niet over het eerste.  

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dan ook voor de zin aan te passen: “Dus indien er stukken 

bijgevoegd worden in een dossier”. In andere gevallen en als men vindt dat er stukken ontbreken, 

is het beter contact op te nemen met de algemeen directeur. 

 

Raadslid Vermeulen gaat over naar het volgende amendement. Artikel 15 handelt over de wijze 

van vergaderen. Een punt dat ze ook op de vergadering van de fractievoorzitters heeft 

aangehaald, maar daar niet meteen succesvol werd onthaald. Ze probeert het toch nog maar 

eens. Het raadslid vindt dat de plaats van de voorzitter de neutraliteit en de rol als voorzitter van 

de hele gemeenteraad zou moeten visualiseren.  De voorzitter zit niet tussen het schepencollege, 

maar zetelt op een plaats die symbolisch de neutraliteit belichaamt. Haar vraag is niet om de 
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huidige zaal te reorganiseren, maar wel om hiermee bij het inrichten van de nieuwe raadzaal 

rekening te houden. 

 

De voorzitter denkt dat de plaats op zich geen invloed heeft op haar neutraliteit. Ze weet dat in de 

nieuwe raadzaal de raad in een cirkel zal zitten. Wat exact de plaatsen zijn, weet ze nog niet. In de 

huidige zaal vindt ze het gemakkelijk om op de huidige plek te blijven zitten omdat ze iedereen 

kan zien. Daarnaast krijgt ze signalen van het college over wie er gaat antwoorden op vragen. Ze 

zit tussen het hoofd van de administratie en het hoofd van het politieke deel. Ze denkt dat dat het 

gemakkelijkste is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ook de eerste gemeenteraad zou zijn waar dat gebeurt. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat de gemeenteraad van Beveren progressief kan zijn.  

 

Raadslid De Wael, N-VA, wil zich aansluiten bij wat de voorzitter zegt. De plaats in de raadzaal 

moet vooral praktisch zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat er geen neutraliteit zal zijn. Die is 

er altijd geweest. Voor zijn fractie primeert de inhoud voor de vorm en daarom gaat zijn fractie 

niet akkoord.  

 

Raadslid Vermeulen zegt dat het haar alleen om de visualisatie gaat en niet over de inhoud op 

zich.  

 

Haar laatste amendement sluit aan bij artikel 24. ‘Elk raadslid kan bij een ingediend agendapunt 

beeldmaterieel voorzien ter ondersteuning. Indien gewenst zal dit materiaal geprojecteerd 

worden. De algemeen directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht samen met het indienen van 

het agendapunt.’ Haar fractie denkt dat het zeker toekomstgericht, interessant en aanvullend kan 

zijn als er bij bepaalde agendapunten iets kan geprojecteerd worden wat uiteindelijk het punt kan 

versterken. 

 

De voorzitter antwoordt dat dit, voor de punten die door het college zelf op de raad gezet worden, 

nu ook niet gebruikelijk is. Ze denkt dat er geen uitzondering gemaakt kan worden voor de punten 

die door de oppositie op de agenda worden gezet. 
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Raadslid Vermeulen zegt dat het voor iedereen mag. Het lijkt haar in veel situaties interessant. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het in de gemeenteraad wel de bedoeling is om de 

inhoudelijke punten die geagendeerd worden te bespreken. Vooraf in de commissie worden die 

toegelicht. Hij heeft ook in het Vlaams parlement gezeten en hij heeft nog nooit meegemaakt dat 

in een plenaire vergadering beelden getoond worden ter gelegenheid van punten die 

geagendeerd worden. Dat gebeurt in een plenaire vergadering nergens. Volgens het voorstel van 

het raadslid zou  de raad ook nog veel vroeger  moeten beginnen. Er is de mogelijkheid voor de 

oppositie om bijkomende punten op de agenda te zetten en vragen te stellen in het 

vragenkwartiertje. Uiteindelijk is het in de gemeenteraad nog altijd de bedoeling het besturen van 

de gemeente, en de punten die worden geagendeerd om dat bestuur van de gemeente mogelijk te 

maken, te bespreken en goed te keuren of af te keuren. De rest moet in een commissie gebeuren.  

 

Raadslid Vermeulen denkt niet dat elk punt op een commissie aan bod zal komen. Ze hoopt dat 

het misschien in de toekomst, als de nood groot is, toch bespreekbaar zal zijn. 

 

Haar fractie zag bij de raadscommissies staan ‘Groen-sp.a’ en ze vraagt zich af of dat nu ‘Groen’ 

kan worden, gezien de verandering. Dat kan niet aangezien aangezien het hier gaat om de 

vaststelling van het aantal stemgerechtigde leden per commissie. De algemeen directeur 

bevestigt dit.  

 

Het raadslid constateert dat het zo blijft. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil nog terugkomen op het toelichten tijdens de 

raadsvergadering met projectie. Het lijkt hem interessant dat dat in een commissie kan gebeuren. 

Het lijkt hem ook interessant om de commissiewerken zodanig te bekijken. Als er punten zijn die 

de oppositie met de nodige bagage en de nodige documenten wil toelichten, dat daar op de 

commissie een forum voor kan worden voorzien. Het lijkt hem ook interessant dat, als er vanuit de 

oppositie punten zijn die toegevoegd worden aan de agenda, om extra documenten die niet 

helemaal letterlijk worden toegelicht om die wel op het extranet of via mail te verspreiden aan de 

raadsleden. Het lijkt hem ook niet zo zinvol om de gemeenteraad zo lang mogelijk te maken. Als 

een punt echt wel een gedegen informatie en toelichting noodzakelijk heeft of dat de raadsleden 

het al duidelijk op die manier kunnen bekijken, dan lijkt het hem interessant om met die twee 
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voorstellen rekening te houden. Het is misschien niet hetgeen de Groen-fractie voorstelt, maar het 

is een tegemoetkoming om een punt zo goed mogelijk toegelicht te krijgen.  

 

De voorzitter zegt het te bekijken, maar ze denkt dat het praktisch niet haalbaar is. Natuurlijk kan 

er in een toelichting altijd worden verwezen naar andere documenten die op het internet te 

vinden zijn. Het belet hen niet om bijkomende informatie te zoeken of rond te sturen naar de 

fracties. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt waarom het niet mogelijk zou zijn dat door de oppositie aan de 

agenda van de commissie punten op een eenvoudige wijze kunnen worden toegevoegd. Het 

reglement voorziet  er wel in dat als 1/3 van de stemgerechtigde raadsleden er om vraagt, punten 

kunnen toegevoegd  worden, maar dat is vrij omslachtig. Als de oppositie eens een punt uitvoerig 

wil bespreken op een commissie, dan zou dat mogelijk moeten zijn. 

 

De voorzitter spreekt vanuit haar ervaring als gemeenteraadslid. Ze denkt dat er op de 

commissies voldoende ruimte is voor de oppositie om vragen te stellen en dat er op verzoek van 

de gemeenteraad toch regelmatig commissies gepland worden over punten die in de toekomst 

besproken worden. Dus ze denkt dat er op de vragen van de oppositie voldoende geantwoord 

wordt. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nog een laatste amendement. Ze vraagt of het toch niet mogelijk is om 

de commissies op te nemen en er een verslag van te laten maken. Onlangs was er een zeer 

boeiende commissie onderwijs, waar zeer veel vragen gesteld zijn en zeer nuttige antwoorden zijn 

gegeven. Ze vindt het jammer dat daar niet naar op teruggeblikt kan worden en dat de 

gemiddelde inwoner van Beveren de vragen en antwoorden ook niet kan nalezen. Als het verslag 

er wel is, dan kunnen de vragen en antwoorden ter inzage voor de raadsleden dienen en gewoon 

ook openbaar gemaakt worden. Haar fractie is een grote voorstander om de commissies wel in 

een verslag te gieten. 

 

De voorzitter zegt dat dit inderdaad besproken is geweest. Er is ook meteen gezegd dat 

verslaggeving van een commissie sowieso extra personeel vraagt. Nu is het niet gebruikelijk dat er 

een ambtenaar verslag neemt. Het is ook de vraag wie dan het verslag goedkeurt. De volgende 

zelfde commissie is dikwijls pas na enkele maanden. Ze meent begrepen te hebben dat de 
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algemeen directeur dit toch eens gaat bekijken. 

 

De algemeen directeur zegt dat in het college is afgesproken dat gekeken gaat worden hoe het in 

andere gemeenten reilt en zeilt en welke inspanningen men daar voor moet leveren, zodanig dat 

er een grondige evaluatie van gemaakt kan worden. Dan kan daar op teruggekomen worden.  

 

De voorzitter vraagt of er gestemd moet worden over de amendementen. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat ze tevreden is met de antwoorden en de inspanningen die 

geleverd worden om een paar zaken verder te onderzoeken. 

 

Raadslid Benali, Sp.a-fractie, had los van de amendementen de algemene bemerking dat hij dit 

huishoudelijk reglement weinig ambitieus vindt, vooral op het participatieve vlak. Voor een stuk 

sluit dat aan bij het punt dat de collega’s van Groen gebracht hebben rond de inspraak van 

burgers. Een kwartier of een uur zelfs aan het begin van de gemeenteraad inspraak verlenen aan 

de burgers zou volgens het raadslid moeten kunnen., Hij is ook vader van twee kinderen en dus 

dan gaat er waarschijnlijk ook een uur van de tijd met de kinderen af, maar voor de democratie 

heeft hij uiteraard alles over. Inspraak is één zaak, maar wat hij ook mist is het wat breder kijken 

naar communicatie in het algemeen. Hij hoort de burgemeester zeggen dat er nog een apart 

initiatief komt, een apart voorstel rond inspraak en hoe dat geregeld gaat worden. Hij roept op 

ook eens na te denken over de communicatie. Momenteel komt het verslag van de gemeenteraad 

wel ergens online op de website, maar men moet al wel heel ver doorklikken om dat te vinden. Er 

is in het verleden discussie geweest over het verslag van het college dat dat niet online staat. Er 

zijn ook een aantal gemeenten die de gemeenteraad streamen zodat mensen live kunnen 

meevolgen en er zo eigenlijk bijna bij zijn. Hij zou toch wel willen vragen dat, als de oefening voor 

inspraak gedaan wordt, het wat wordt opengetrokken en dat wordt gesproken over de 

betrokkenheid in het algemeen zodat het niet beperkt blijft tot pure inspraak een kwartiertje of 

uurtje op de gemeenteraad zelf. 

 

De voorzitter stelt dat dit wordt vervolgd. De voorzitter vraagt of het huishoudelijk reglement met 

de twee gemaakte opmerkingen goedgekeurd kan worden.  
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Ingevolge artikel 38 en 74 Decreet Lokaal Bestuur moet de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 

vaststellen waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad. 

Omdat de bepalingen voor 99% gelijkaardig zijn, wordt er gekozen voor één reglement voor beide 

raden. Dit reglement is gebaseerd op het vorige huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en 

is quasi identiek mits een aantal aanpassingen aan het Decreet Lokaal Bestuur en de 

voortschrijdende digitalisering. 

 

Volgende amendement  worden namens Groen voorgelegd: 

Amendement 1:  

Bij artikel 1: het voorstel om de data in januari voor een gans jaar tijdig bekend te maken en zoveel 

mogelijk te respecteren wordt algemeen aanvaard. 

Amendement 2: 

Het voorstel tot toevoegen van agendapunten op de raad door burgers hoort hier niet thuis omdat 

het hier uitsluitend over raadsleden gaat, waarvan aktename. 

Amendement 3: 

De formulering inzake toevoegen van ontbrekende stukken of nieuwe stukken aan het dossier 

dient gewijzigd te worden. 

Akte wordt genomen van het feit dat indien dossiers nog worden uitgebreid met extra 

documenten, dan worden deze bezorgd aan alle raadsleden. 

Amendement 4: 

De  tussenkomst inzake art. 15, plaats van de voorzitter wordt afgewezen, waarvan aktename. 

Amendement 5: 

De tussenkomst inzake art. 24, gebruik van beeldmateriaal, wordt afgewezen. 

Amendement 6: 

Akte wordt genomen van de tussenkomst inzake naamswijziging fractie. 

Dit kan hier niet, want het gaat over de bepaling van het aantal stemgerechtigde leden in de 

commissies.  Die aantallen moeten wel degelijk worden bepaald op basis van het aantal leden van 

de oorspronkelijke fractie. 

Amendement 7: 

Akte wordt genomen van de vraag tot het opnemen van commissievergaderingen en daarna het 

opmaken van een beknopt verslag. 

Dit voorstel wordt momenteel afgewezen omdat dit ambtelijke capaciteit vergt of financiële input 
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indien dit door externen wordt gedaan , cf. raad zelf. 

Aan de raad wordt beloofd dat deze vraag wel verder onderzocht wordt en dat zal onderzocht 

worden  hoe dit in andere gemeenten verloopt. 

 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement van gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn vastgesteld. 

 

 

03. De gemeenteraad heeft op 28 februari 2006 een retributiereglement ingevoerd inzake de uitlening 

van gemeentelijk materiaal aan verenigingen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat er in de toelichting van het agendapunt geen beschrijving 

staat van de aangeboden module. Het raadslid vraagt of het gaat over de modules die al ter 

beschikking gesteld worden door de gemeente, bijvoorbeeld bij de Beverse Feesten of bij de 

dinsdagse markt hier in Beveren.. Of gaat het hier over modules die ingezet worden bij de 

onoverdekte stalplaats aan het treinstation van Beveren. Dat zijn vierhoekige vormen, heel 

robuust, waar er op een goede manier fietsen kunnen geplaatst worden en, ook heel belangrijk, 

dat ze op een gemakkelijke manier kunnen vastgemaakt worden.  Hij weet niet of de modules aan 

het treinstation van de gemeente Beveren zijn of dat die bij iemand anders worden gehuurd. Er 

kunnen twaalf fietsen mooi weg gestald worden. Gaat het over een ander model waar hij nog geen 

weet van heeft? Dat is de vraag aan het college. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de fietsenstalling aan het station eigendom is van de gemeente. Die 

is speciaal daarvoor gekocht. Daar stonden tot voor kort nog een paar losse modules die van een 

tijdelijke fietsenstalling afkomstig waren tijdens de werken. De bedoeling met wat vandaag 

voorligt, is eigenlijk een lichte variant, maar ook met de nodige comfort- en 

veiligheidsvoorwaarden. Die kunnen gebruikt worden op tal van manifestaties waar veel fietsers 

komen. Het is dus iets nieuw dat gekocht werd en dat ter beschikking staat. Hij zal aan de dienst 

vragen om het raadslid een foto door te mailen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de foto niet meer nodig is. Hij heeft al een foto gekregen. 
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Schepen Van Roeyen vraagt zich af waarom het raadslid dan de vraag stelt. 

 

Raadslid De Munck stelt de vraag omdat hij het heel interessant vindt om te weten in welke 

kwaliteit wordt geïnvesteerd. Dus, als er modules worden aangeboden dat die heel robuust twaalf 

fietsen kunnen stallen. Hij vraagt waarom dat bijvoorbeeld ook niet aangeboden kan worden. Dit 

kan perfect door een technische dienst klaargezet worden. Blijkbaar wil het college iets anders 

inzetten. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de enige bedoeling van dit verhaal is om een mobiele installatie te 

kunnen aanbieden die heel praktisch ingezet kan worden tijdens de organisatie van  éénmalige 

evenementen. Dat er een service aangeboden wordt om een georganiseerde fietsenstalling te 

kunnen voorzien. Dat zijn andere dan de  zware modules die je plaatst in permanente vaste 

fietsenstallingen. Voor hem is het vooral van belang dat binnen het kader van het fietsparkeerplan 

dit onderdeel uitgewerkt wordt  in functie van evenementen om ervoor te zorgen dat het plaatsen 

van fietsen in tijdelijke constructies mogelijk wordt gemaakt. Het raadslid heeft al een foto, dus hij 

weet waarover het gaat. 

De heel robuuste werden toen door de gemeente ingezet als het markt was,. Zijn vraag is of na 

gebruik en na evaluatie toch niet bekeken kan worden of het mogelijk is dat die betere kwaliteit 

wordt ingezet tijdens andere evenementen. Bij wat het college nu wil inzetten, is het misschien 

wel goed dat er een massa weg gestald kan worden, maar ze zijn niet zo praktisch.  

 

Schepen Van Roeyen heeft akte genomen van de vraag. 

 

Door de gemeente wordt nu ook een mobiele fietsenstalling uitgeleend, wat nog niet vervat zit in 

het retributiereglement voor uitlening materieel. 

Er wordt voorgesteld een waarborg te vragen van 124 EUR gelet op de waarde van het te ontlenen 

goed. 

Een vergoeding van 1 EUR wordt gevraagd per stuk. 

De raad gaat algemeen akkoord dat in het artikel 1 van het retributiereglement er een aanvulling 

gebeurt: “uitlenen van een mobiele fietsenstalling”. 

De goedkeuring wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

 

04. Op 3 september 2018 besliste het college dat het inrichtingsplan voor Prosperpolder een goede 
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basis vormt voor de opstart van het gemeentelijk RUP. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft het agendapunt en ook de nodige bijlagen op het 

extranet gelezen. Een van de onderdelen van dit punt is dat er voortgang is wat de restauratie van 

de maalderij in de Prosperpolder, een beschermd monument, betreft. Dat is een goede zaak. 

Alleen staat zijn partij er niet achter dat Prosperpolder als onthaalpoort voor het grenspark 

Saefthinge naar voren wordt geschoven. Hij wil er toch op wijzen dat er een werkgroep Doel is die 

door de Vlaamse overheid met allerlei actoren bijeen wordt bijeengeroepen. De laatste keer 

vergaderde deze werkgroep in januari In de notulen werd opgenomen om te onderzoeken of Doel 

als onthaalpoort kan fungeren. Vandaag wordt de gemeenteraad gevraagd budget goed te keuren 

en ook wel een visie goed te keuren om van Prosperpolder een onthaalpoort te maken. Men is met 

twee verschillende zaken bezig in een heel complex dossier en dat is geen goede zaak. Men is nog 

bezig zoals men jaren al aan het besluiten was om van Prosperpolder een onthaalpoort te maken, 

maar ondertussen komt er gewijzigd beleid tussen waar we de nodige commissievergaderingen 

over zouden moeten hebben om alle raadsleden er eens goed over te informeren. Prosperpolder 

is een gehucht. Doel was in het verleden een leefbaar dorp. Er zijn allerlei stemmen om daar terug, 

als daar geen containerdok komt, de mogelijkheden van te benutten. Dan is het toch wel 

eigenaardig dat men met twee verschillende scenario’s aan de slag gaat en er ook de nodige 

centen insteekt. Hij wil ook een aantal dingen citeren die hij heeft gelezen en waar hij de nodige 

vragen  bij heeft. Hij heeft in de raad er al verschillende keren op gewezen dat het toch wel zonde 

is dat de veerboot tijdens de Scheldewijding tussen Doel en Lillo is afgeschaft. Die is afgeschaft 

met de reden dat het scheepvaartverkeer op de Schelde veel te druk is. In het dossier dat op het 

extranet staat, leest hij dat men er in dit dossier aan denkt om een waterpoort voor Doel te 

realiseren. Met een soort fototekening staat het helemaal uitgelegd. Er wordt een steiger gebouwd 

aan het oude Doel, ongeveer op het punt waar de radar toren staat. Dit is een zeer grote steiger en 

de site is heel krap met nog een monument erbij. Hij vindt dat er aan de realiteit voorbij wordt 

gegaan. Tot over een paar jaar was daar op een paar honderd meter nog een jachthaventje. Dat is  

moeten verdwijnen omdat het natuurgebied is. Men gaat er aan voorbij dat op de locatie waar 

men die waterbus moet gaan laten aanleggen, dat dat natuurgebied is en dat dat zomaar niet kan. 

Een hele aanlegsteiger en een heel concept uitbouwen te midden in een natuurgebied, kan niet. 

Men wil daar een waterbus laten aanleggen voor een gehucht van tientallen mensen. Maar 

waarschijnlijk omwille van het toerisme, terwijl men op geen enkele wijze in het dossier spreekt 

over de benutting van de vergunde steiger in Doel waar de waterbus zou kunnen aanleggen. Dat is 
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nu een punt dat hij aanstreept, maar hij zou er veel kunnen aanhalen. Er wordt bijvoorbeeld 

aangehaald de verbinding tussen Fort Liefkenshoek,  Saefthine en Prosperpolder mogelijk te 

maken. Men negeert eigenlijk het bestaan van het dorp Doel. Dat komt in de nota niet ter sprake. 

Hij heeft dat een jaar geleden in het kader van de discussie rond Havenland, dat daar ook deel van 

uitmaakt, ook al eens aangehaald. Dat men aan de Vlaamse overheid en de haven van Antwerpen 

voorbijgaat, terwijl de gemeente Beveren daar waarschijnlijk wel  deels een andere visie over 

heeft. Men heeft de veerboot in Doel weggenomen omwille van het zogenaamd  drukke 

scheepvaartverkeer. In de nota ziet men vandaag hoe het idee geopperd wordt om een waterbus 

te laten aanleggen aan een nog te ontwikkelen steiger waar het scheepvaartverkeer even druk is. 

Dus heel het argument voor die veerboot in Doel buiten werking te halen wordt hier in de nota 

onderuit gehaald. Het voorstel is om  eigenlijk in de toekomst met veel geld een nieuwe steiger 

aan te leggen. Het is een mooie foto die men erbij zet. Men ziet de waterbus aanleggen op het 

moment dat er een groot schip voorbij vaart. Het is een punt en dat moet maar zo goed mogelijk 

toegelicht worden. Men komt hier met allerlei nieuwe voorstellen voor de dag terwijl wat er in de 

gemeente al is, dat dat al jarenlang van de kaart wordt geveegd. Hij herhaalt zijn kritiek van een 

jaar geleden ten tijde van de discussie rond Havenland.  Men heeft het bestaan van Doel 

genegeerd. Momenteel is er in het dossier extra containercapaciteit een voorkeursbesluit 

waardoor Doel behouden kan blijven. Eigenlijk zou dit punt van de agenda gehaald moeten 

worden en dat zou aangepast moeten worden aan de huidige actuele politieke situatie.  

 

Schepen Vlegels weet niet of de heer Stevenheydens goed gelezen heeft wat nu eigenlijk voorligt. 

Er wordt geen plan met steiger in Doel en dergelijke goedgekeurd. Er wordt vandaag een stuk 

medefinanciering goedgekeurd voor een studieopdracht die gebeurt door een aantal overheden 

en de gemeente zelf. In die zin is de Vlaamse administratie ook goed vertegenwoordigd in het 

kader van deze studieopdracht. Het raadslid weet ook dat al een hele tijd geleden begonnen is 

met de inrichtingsstudie voor Prosperpolder. Die is gedwarsboomd door het RUP dat gesneuveld 

is en waar een aantal zaken van bestemming terug gewijzigd zijn en waar overgegaan moet 

worden tot een gemeentelijk RUP om dat terug in orde te krijgen, hier wordt  nu volop aan  

gewerkt. Nu gaat het om die ene studieopdracht waarin men gaat  bestuderen in hoeverre van de 

Prospersite inderdaad een onthaalpoort gemaakt kan worden voor natuur, voor landbouw en 

voor de haven in het kader van Havenland en voor het groot Saefthingeproject. Hij wil het 

argument van het raadslid over de steiger noemen. Het is waarschijnlijk dat er een andere 

beslissing komt rond de Saefthingezone en dat Doel inderdaad gespaard zal blijven. Dan zal het 
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gezond verstand ook wel zeggen dat de steiger er niet moet komen en dat het haventje van Doel 

daarin kan opgenomen worden. Maar wat het raadslid zegt, alsof er al een steiger komt in Doel, 

dat klopt niet. Het is een studieopdracht naar de haalbaarheid en de mogelijkheden die er zijn op 

de Prospersite. Er is een goedgekeurd erfgoedplan voor de Prosperpolder verkregen. Het RUP ligt 

klaar, de inrichtingsstudie ligt voor een deel klaar om dat in een RUP te gieten. Er is heel wat 

subsidiemogelijkheid van hogerhand en een aantal partners die er in meegaan. Het gaat er 

voornamelijk over of de site van Prosperpolder mogelijkheden biedt. Hij denkt dat dat ook zeer 

belangrijk is. Er komt geen welles nietes spelletje tussen Doel en Prosperpolder. Hij weet wel dat 

bepaalde kringen het liever niet zien in Prosperpolder, maar men staat nu zo ver en daar is hij blij 

om. Dit is een studie waarin men gaat bekijken wat de haalbaarheid is om de Prospersite in zijn 

vroegere glorie te herstellen en wat echt een serieuze meerwaarde zou betekenen voor de streek. 

Hij hoopt niet dat dat in vraag gesteld gaat worden. Over de verbinding met de waterbus zal het 

gezond verstand wel zegevieren. Als Doel blijft bestaan, dan is een van de voornaamste functies 

van Doel het bestaan van het haventje én van de steiger daar. Dan kan die op kleine afstand van 

Prosperpolder dat probleem oplossen. 

 

Raadslid Stevenheydens weet dat er vandaag een studieopdracht wordt goedgekeurd op basis 

van een aantal documenten met daarin een aantal ideeën. Het zijn nog geen beslissingen, maar hij 

ziet wat er wel in staat en wat er niet in staat. Het wordt tijd dat de gemeente verbindend gaat 

werken en dat inderdaad niet dat steekspel blijft gevoerd worden. Als men ziet dat er al zo veel tijd 

is gestoken in een voorkeursbesluit voor een containerkade waarin men Doel Centrum niet 

opneemt, dan begrijpt hij niet dat in heel de voorbereiding van dit punt men nog altijd verder gaat 

op de bouwstenen van het vernietigde RUP en dat men niet voortgaat op een gewijzigde situatie. 

Men is nog altijd met een plan bezig dat onvolledig is en dat er nog altijd van uit gaat dat Doel gaat 

verdwijnen. Hij vindt dat bijzonder jammer en omdat het plan op zich  niet volledig is, zal zijn 

fractie het niet goedkeuren.  

 

Schepen Vlegels stelt dat er nog geen plan is. Er zijn een aantal ideeën geopperd en die ideeën 

evolueren. Men weet maar men mee bezig is. De Prospersite herstellen is voor deze streek en voor 

de polder heel belangrijk. Dat is een historische site. Het raadslid heeft altijd de mond vol van 

erfgoed en dergelijke meer. Dat is nu erfgoed waarover nu een aantal instanties gaan 

samenwerken. Het zou spijtig zijn moest dat niet doorgaan. Hij gaat ervan uit dat de meerderheid 

van de raad dit wel zal steunen. 
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Op 28 augustus 2018 keurde het agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedbeheersplan voor 

Prosperpolder goed. 

Daarnaast is het de wens van zowel Havenland als Grenspark Groot-Saeftinghe om in de 

Prospersite een onthaalpoort te realiseren en de lopende projecten van vzw Prospersite met als 

eerste doel de renovatie van de Maalderij en de inrichting van een museum over in/ontpoldering 

van de streek en de opstart van vzw Prosperhoeve en diens vraag aan VLM om (delen van) de site 

te verwerven. 

Na overleg werd geoordeeld dat een kwalitatieve invulling van de Prospersite als onthaalpoort 

voor de streek enkel mogelijk is door een gecoördineerde aanpak. 

Na overleg werd akkoord gegaan om in een gezamenlijke studieopdracht volgende zaken te 

detailleren: 

1. onthaalplan: hoe past de Prospersite in de ruimere omgeving 

2. herbestemmingsplan: welke functie voor welk gebouw en hoe ziet de renovatie er uit 

3. financieel plan: wat kost de renovatie en inrichting en welke inkomsten kunnen  

    gegenereerd worden. 

De raad beslist met 33 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Sp.a, Open Vld, Vlaams Belang) bij 2 

onthoudingen (Beveren 2020) tot de opmaak van een masterplan voor onthaal en herbestemming 

van de Prosperhoeve.  Vervolgens wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden zoals voorgelegd. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd en voor 2019 wordt een 

budget van 20 000 EUR voorzien. 

De raad gaat akkoord om op te treden als aanbestedende overheid, zonder dat uit deze 

studieopdracht engagementen voor de renovatie en/of exploitatie volgen. 

Volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: 

 

 Procentueel aandeel Geraamd bedrag in EUR (incl btw) 

ANB 19% 20 000 

Beveren 19% 20 000 
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Havenbedrijf Antwerpen 19% 20 000 

Maatschappij Linkeroever 19% 20 000 

Vlaamse Landmaatschappij 19% 20 000 

EGTS Linieland 5% 5 000 

Totaal  105 000 

 

 

05. In zitting van 14 mei 2018 keurde het college het inhuren van Marc Asselberg als externe, 

onafhankelijke adviseur goed voor de uitwerking van diverse alternatieven voor de vervanging 

van de verouderde serverinfrastructuur met bijbehorende financiële implicaties. Beslist werd de 

huidige serverinfrastructuur te vervangen door middel van het opzetten van een private cloud 

met managed services alsook dat Zorgpunt Waasland hierbij kan aansluiten, wat op termijn een 

terugverdieneffect genereert. 

Een deel van de bestaande serverinfrastructuur is sterk verouderd en aan vervanging toe. Deze 

vervanging kadert in de hele uittekening van wat het datacenter in het nieuwe administratief 

centrum moet worden. 

De begeleiding van Marc Asselberg beperkt zich, wat het nieuwe administratief  centrum betreft, 

tot een helikopterbeeld wat storage en servercapaciteit met managed services in deze nieuwe 

omgeving betreft. 

Gezien de zeer ver gevorderde technische vragen, wordt vastgesteld dat de ICT-dienst niet over de 

nodige expertise beschikt om deze vraagstukken op te lossen. De concrete gedetailleerde 

uitwerking van vernoemde uitdagingen is in de overeenkomst met studiebureau ORG (en in 

onderaanneming SWECO) niet opgenomen. Enkel een algemene architecturale benadering van de 

binneninrichting van het datacenter werd voorzien.  

Gelet op de aanwezige expertise van Cevi NV, de huidige integrator, met soortgelijke dossiers in 

andere steden en gemeenten, is het opportuun om zeker in de beginfase te worden begeleid door 

deze partner. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de externe begeleiding door CEVI 

bij het uittekenen en inrichten van het nieuwe datacenter in het administratief centrum.  

Een termijn van 60 werkdagen wordt vooropgesteld en de dagprijs bedraagt 800 EUR exclusief 

btw. 

 

06. In de zitting van 10 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen haar 

goedkeuring voor de conversie naar een model Private Cloud. 
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Deze keuze werd gebaseerd op de studie die in onze opdracht werd uitgevoerd door de heer 

Asselberg waarin de verschillende opties voor de vervanging van de verouderde 

serverinfrastructuur werden becijferd. 

Om Zorgpunt Waasland op termijn te kunnen toelaten in onze Private Cloud moeten op 

voorhand extra investeringen gedaan worden zodat de noodzakelijke servercapaciteit én 

opslagcapaciteit aanwezig is. 

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

lastvoorwaarden voor het vervangen van de bestaande verouderde serverinfrastructuur in 

functie van het nieuw administratief centrum. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 150 000 EUR inclusief 

btw. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

Voor de vervanging van de bestaande verouderde serverinfrastructuur wordt een totaalbudget 

van 300 000 EUR voorzien, af te schrijven over een periode van 5 jaar. 

 

07. De gemeente koopt voor haar gemeentelijke kleuter- en basisscholen elk jaar banken en stoelen 

aan. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, vraagt of er bij de aanbesteding rekening wordt gehouden met de 

extra punten die kunnen toegekend worden aan de duurzaamheid of het ecologisch verantwoord 

materiaal. Eigenlijk is gewoon de vraag of de gemeente specifiek kiest voor gezond en ecologisch 

materiaal richting de scholen. Haar fractie denkt dat dat een positieve boodschap kan zijn, dat de 

gemeente daar echt wel mee naar buiten kan komen als het deze keuze durft te maken richting 

ouders, burgers en de toekomst van onze schoolgaande jeugd. Misschien gebeurt het al, maarze 

vond het niet terug. 

 

Schepen Claus zegt dat dit uiteraard mee wordt opgenomen. Het gebeurt al. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat de gemeente er zelf ook nog een voorkeur aan kan geven. Er kan een 

progressievere keuze in worden gemaakt. Vanerum bijvoorbeeld heeft verschillende mogelijke 

voorstellen. Ze weet dat je kan aangeven dat je bijvoorbeeld exclusief alleen maar dat wil en niet 

het volledige pakket met alle soorten meubilair.  
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Schepen Claus durft dat niet van buiten te zeggen, maar het is wel heel nauw omschreven wat 

men wil. Het is voor een basisschool en dat is niet altijd vergelijkbaar met secundaire scholen, 

maar de wensen staan heel duidelijk omschreven. Ze denkt niet dat daar veel van kan afgeweken 

worden. 

 

Raadslid Vermeulen stelt dat er dus wordt gezegd dat er sowieso bij voorkeur gekozen wordt voor 

ecologisch verantwoord materiaal/meubilair. 

 

Schepen Claus zegt dat de voorkeur steeds gaat naar zo duurzaam en ecologisch mogelijk 

meubilair. 

 Voor de komende 5 jaar wordt een nieuwe raamovereenkomst voorgesteld voor het aankopen 

van dit soort meubilair, zijnde: 

‒ perceel 1: 74 596,50 EUR inclusief btw  

‒ perceel 2: 11 950,01 EUR inclusief btw  

De totale uitgave van de opdracht bedraagt 86 546,51 EUR inclusief btw. 

Na prijsvraag via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werden 

diverse offertes ingediend voor perceel 1. 

De laagst ingediende offerte ligt 26% boven de raming. Deze offerte bevindt zich 26% boven de 

raming. 

De laagst ingediende offerte voor perceel 2 ligt 48% boven de raming. 

De dienst onderwijs zegt dat de te laag geraamde uitgave een gevolg is van het feit dat men zich 

gebaseerd  had op bedragen van 5 jaar geleden, dewelke in tussentijd geïndexeerd werden. 

De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord om de raming voor het leveren 

van schoolmeubilair gedurende periode 2019-2023 (2 percelen) aan te passen naar 111 392,45 

EUR inclusief btw. 

 

08. Naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie in het Freethielstadion van Waasland-Beveren, 

uitgevoerd door de hulpverleningszone Waasland, werden er inbreuken vastgesteld met 

betrekking tot de brandveiligheid van tribune D-E.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt waarom de titel niet in het Nederlands kan in plaats van in 

het Engels.  
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Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat het een jaarlijkse inspectie is geweest. Hij stelt 

zich dan de vraag, of er het jaar voordien bij de inspectie nog andere normen gangbaar waren of 

dat het niet opgemerkt is geweest. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat het over een redelijk groot budget gaat. Voor brandveiligheid vindt 

hij dat er geïnvesteerd mag worden, maar als men aan brandpreventie doet, zijn er eigenlijk twee 

mogelijkheden. Ofwel doet men aan actieve brandveiligheid ofwel passieve brandveiligheid. De 

passieve brandveiligheid is eigenlijk gaan kijken hoe de interne structuur een betere weerstand 

gaat geven tegen brand. Eigenlijk wordt meestal daar op gefocust in brandpreventie. Valse 

vloerbekleding, valse plafonds en dergelijke zijn weerbaarder tegen het vuur. Hier wordt eigenlijk 

direct gekozen voor actieve brandbeveiliging met sprinklers en branddetectie. Hij vraagt zich af 

waarom hier die keuze is voorgesteld geweest en waarom het college ook wil meegaan in die 

keuze. Ten tweede, normaal gezien zit bij zo’n sprinklersysteem tegelijkertijd een 

branddetectiesysteem. Hier worden die twee apart voorzien. Hij vraagt of daar een uitleg voor is. 

Dat maakt het hele systeem extra duur. Misschien daarbij aansluitend, voor zo’n prijs was dat 

misschien interessant geweest, om naast deze ene firma het ook aan een andere firma te vragen. 

Vaak komen die toch tot verschillende oplossingen. Misschien zit er ook een prijsverschil op.   

 

Burgemeester Van de Vijver zegt tegen raadslid Benali dat hij wat zaken door elkaar haalt. Ten 

eerste gaat het over een raming en ten tweede is er nog geen firma aangeduid. Er is een studie 

geweest in het verleden. Tijdens de laatste rondgang, al een tijd geleden, zijn er opmerkingen 

gemaakt over de staantribunes, waar het hier ook over gaat. Enerzijds over de betonnen vloer van 

de tribunes  waar sleuven zitten die ondertussen zijn opgevuld. Binnenlandse Zaken had de 

opmerking gemaakt dat sigarettenpeuken er eventueel tussen kunnen vallen.  Er   wordt 

inderdaad gekozen voor passieve brandveiligheid om financiële redenen. Het was een van de 

voorstellen om voor de actieve brandveiligheid te gaan. Dat wil zeggen dat gans de tribune 

ontmanteld moet worden om alle ijzeren poutrels te behandelen. Door deze te behandelen met 

een verf zijn ze gedurende een half uur tot een uur bestand tegen vuur. Dat gaat heel veel geld 

kosten en is financieel niet haalbaar. Vandaar dat is gekozen voor passieve brandveiligheid. Er 

moet nog een goedkeuring  komen van Binnenlandse Zaken. Die is aangevraagd maar nog niet 

toegekend. Dus enerzijds een detectiesysteem, maar in die sprinklers zit natuurlijk ook een 

detectiesysteem. Anders heeft dat geen enkele zin. De sprinklers moeten dus afgaan op het 
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moment dat er dus rook of vuur  is. Er wordt geprobeerd de kosten te beperken om die tribune te 

mogen blijven gebruiken alsook de ruimtes die onder de tribune zitten. Vroeger was dat een dojo 

en aan de andere kant zit de harmonie. Nu worden deze ruimtes gebruikt door  de harmonie en 

het themacafe of ook een horecazaak in het kader van Waasland-Beveren. Het is voorbereid en de 

vraag is gesteld.  De gemeente moet nu een antwoord geven, anders dreigt een verbod van 

Binnenlandse Zaken om de tribune nog te gebruiken. Hij denkt niet dat iemand dat wil nu de club 

bijna zeker in de eerste klasse blijft.  

 

Raadslid Buyl herhaalt zijn vraag over waarom er Engelse titels gebruikt worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft het raadslid gelijk. 

 

Raadslid Benali weet niet goed wat het Nederlandse woord is voor sprinkler. 

 

Burgemeester Van de Vijver suggereert sproeiers. 

 

Raadslid Benali denkt dat de burgemeester actief en passief door elkaar heeft gehaald. Sprinklers 

zijn een actief systeem. Het passieve is inderdaad bijvoorbeeld zorgen dat er een omhulsel komt 

voor de bestaande structuur. Hij hoort de burgemeester zeggen dat dat onderzocht is, die 

passieve brandveiligheid, zodanig dat de structuur inderdaad meer brandwerend gemaakt kan 

worden. Hij denkt daarom dat zijn vraag terecht was en hij is tevreden te horen dat dit het meest 

goedkope systeem is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er morgen op de website van de heer Benali te lezen zal zijn 

dat het dankzij hem is dat gekozen is voor de goede oplossing. 

 

Raadslid Benali vraagt zich nog af of dit alles is  naar aanleiding van de problematiek van die 

vuurpijlen die onder andere tussen de tribune geraakten.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het gewoon op basis van de inspectie van de brandweer 

en Binnenlandse Zaken is. Men is ook gaan kijken wat er allemaal onder de tribune gebeurt en zijn 

er ook een aantal maatregelen genomen. Eronder heeft men het volledig moeten ontruimen, want 

het lag er vol met afval. Die ruimte moest volledig ontruimd en dichtgemaakt worden. Er is wel 
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degelijk het een en ander gebeurd door de eigen diensten. Werken die  niet naar de gemeenteraad 

moesten komen omdat het gewoon onderhoud betreft en wat ook het een en ander heeft gekost. 

Er was dus de verplichting, maar dat heeft niets te maken met de vuurpijlen. Als er vuur is, dan is 

er natuurlijk de kans dat er iets gebeurt. Het is gewoon op last van een controle van Binnenlandse 

Zaken en brandweer. Het sleept al te lang aan. Het moet dringend aangepakt worden. De studie 

van RISK dateert van 2017 of begin 2018. 

 

FPC Risk werd gevraagd een oplossingsvoorstel aan te reiken met als doel een minstens 

evenwaardig niveau van brandveiligheid te bekomen zoals beoogd in het KB van 6 juli 2013. 

Algemeen worden de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een Engineer and build voor de 

brandbeveiliging van het Freethielstadion vastgesteld. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 242 000 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

09. Om de heraanleg van de doortocht van de N70 te Melsele mogelijk te maken dienen er heel wat 

nutsleidingen verlegd, vernieuwd of bij aangelegd te worden.  

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat er staat dat hierdoor onder andere de explorelijnen bij Proximus 

opgezegd kunnen worden en op die manier ook kosten bespaard worden. Hij vraagt of er 

uitgerekend is hoe lang het duurt voor de return on investment volledig rendeert.  

 

De algemeen directeur kan niet exact zeggen wat de return on investment is, maar het gaat 

redelijk snel.  

 

De nutsmaatschappijen voorzien om deze werken te starten in de loop van maart 2019. Zij zullen 

gezamenlijk een pilootaannemer aanduiden, welke voor hen deze werken zal uitvoeren. Op deze 

wijze wordt de uitvoeringstermijn korter en de hinder voor het verkeer en de bewoners beperkt. 

De Informaticadienst van de gemeente is vragende partij om van deze gelegenheid gebruik te 

maken om tussen het nieuwe administratief centrum en de lagere school De Toren en De 

Boerenpoort een HDPI-buis met trekputten aan te leggen om daardoor databekabeling te kunnen 

trekken. 

Met algemeenheid van stemmen wordt principieel akkoord te gaan om de aanleg van HDPE-

buizen en het plaatsen van trekputten te laten uitvoeren door de aannemer, welke voor de 



34 
 

nutsmaatschappijen  het verplaatsen en de nieuwe aanleg van nutsleidingen langs de N70 

uitvoert en dit in het kader van de herinrichting van de doortocht van de N70 te Melsele. 

De werken die in opdracht van de gemeente dienen uitgevoerd te worden, worden geraamd op 68 

342,37 EUR inclusief btw. 

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt gekozen als gunningswijze. 

 

10. Momenteel wordt de cafetaria van de sporthal van Melsele verhuurd aan de feitelijke vereniging 

BAB. 

BAB op haar beurt heeft een gerant in de cafetaria geplaatst via een contract in onderhuur.  

De huidige gerant stopt en per 01 augustus 2019 wordt de heer Jan Blommaert de nieuwe gerant. 

Met het oog op de start van deze nieuwe uitbating wordt gevraagd of de overeenkomst kan 

afgesloten worden voor een periode van 9 jaar, telkens verlengbaar met 9 jaar.  

Unaniem gaat de raad akkoord met het aanpassen van de duurtijd van de lopende overeenkomst 

voor de cafetaria  sporthal Melsele met BAB tot 9 jaar, telkens te verlengen met 9 jaar behoudens 

opzeg door één van de partijen. 

 

11. Ingevolge artikel 27 Decreet Lokaal Bestuur dient burgemeester Marc Van de Vijver de zitting te 

verlaten. 

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 maart 2018 akkoord met het opstarten van 

de verkoopsprocedure voor de loten 21 t.e.m. 34 in de gemeentelijke verkaveling Vogelkerslaan in 

Melsele. 

De raad beslist algemeen met de verkoop van een perceel bouwgrond, kadastraal gekend, 9e 

afdeling, sectie C nummer 181D2 P0000 met een oppervlakte van 270,24 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

12. Het college ging in zitting van 9 oktober 2017 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 

restgrond aan de Brielstraat voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

De raad stemt algemeen in met de verkoop van een perceel grond, kadastraal gekend 9de 

afdeling, sectie B deel van nummer 797R en met een oppervlakte van 99,73 m².  

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte. 

 

13. Het college ging in zitting van 7 januari 2019 akkoord om een bod te doen voor de aankoop van de 

woning Duivendam 2 in Beveren. De woning op en met grond is kadastraal gekend 3de afdeling, 
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sectie C nummers 791E2 en 791X en heeft een totale oppervlakte van 569 m². Het goed is 

eigendom van de Belgische Staat en wordt verkocht via het Federaal Aankoopcomité. 

Een eventuele aankoop is om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de heraanleg 

van de aanpalende wegel. 

Op 11 januari 2019 werd het bod ingediend van 97 000 EUR, zijnde de instelprijs. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord om op de zitdag op 28 februari 2019 mee te bieden voor 

de aankoop van de woning op en met grond Duivendam 2 in Beveren op basis van het 

schattingsverslag dat de gemeente op 17 januari 2019 mocht ontvangen. 

 

14. Ingevolge artikel 27 Decreet Lokaal Bestuur dient raadslid Annick Van de Vyver de zitting te 

verlaten met het betrekking tot het dossier tot aankoop van het voetbalveld met kantine en 

omliggende gronden, Zakdam te Melsele. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, vraagt wat de bestemming wordt van de gronden en of het voor sport blijft 

voorzien of er iets anders mee zal gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver en schepen Claus laten  weten dat deze gronden ter beschikking van 

sport blijven. 

 

Raadslid Benali vraagt of dat voor het amateurvoetbal is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ruimer is dan dat. De gemeente koopt het voetbalveld en 

aan de achterkant is er nog een stuk grond bij en ook aan de linkerkant. Dat is momenteel 

landbouwgrond, maar dat hoort tot het perceel. In het kader van de zonevreemde recreatie is 

alleen het voetbalveld als recreatie ingetekend, spijtig genoeg. 

 

Raadslid Benali vraagt of het dan vooral nog bedoeld is voor de voetbal van het Land van Beveren 

in de toekomst. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een vraag in verband met het zonevreemd zijn. Hij neemt aan dat 

het bestuur een toekomstplan zal uitwerken voor een eventueel RUP voor deze  zone. 
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De burgemeester zegt dat dit vroeger al is gebeurd. Het voetbalveld is recreatiegebied. Dit is 

vroeger meegenomen in de BPA of het RUP, zonevreemde recreatie, maar dat is spijtig genoeg 

alleen voor het voetbalveld. De strook links van het perceel en erachter is dus nog altijd 

landbouwzone. Als de gemeente dat ook wil benutten voor recreatie, dan zal er een initiatief 

genomen moeten worden. Er kan dus wel gras ingezaaid worden en er mag op worden 

gevoetbald, maar er mag geen verlichting en er mag geen omheining rond gezet worden. Maar het 

voetbalveld is recreatie. 

 

Raadslid De Munck vraagt  of het gebouw opgenomen is in de lijst van de asbestanalyse. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat uiteraard zo is, want dat is dan eigendom van de 

gemeente. Het kan er nu nog niet instaan, want nu is het nog niet van de gemeente. Hij kan nu niet 

inschatten of er asbest aanwezig zal zijn. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, denkt dat het geen goede verkoopprijs is, als hij kijkt naar prijzen 

van vergelijkbare landbouwgronden. Hij vraagt of de opstal op die terreinen zo veel waard is en 

hoe men aan zo’n hoge prijs komt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ieder jaar een schatter wordt geduid en die heeft dat geschat. 

Zo heeft hij ook al het verwijt gehad dat diezelfde schatter bij verkopen te goedkoop schat. Het is 

wel een schatter van buiten Beveren en die wordt niet beïnvloed. 

 

Raadslid Buyl wil dat niet suggereren, maar hij vindt het een vrij dure prijs is voor de oppervlakte 

die het maar heeft. 

 

Het college ging in zitting van 14 januari 2019 principieel akkoord met de aankoop van het 

voetbalveld met kantine en omliggende gronden aan de Zakdam in Melsele. 

Deze percelen zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 955, 961A, 962A en 962C en 

deel van nummer 958E. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, 

beëdigd landmeter te Beveren op 11 januari 2019 hebben deze percelen een totale oppervlakte 

van 13 481,61 m².  

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het voetbalveld met kantine en omliggende gronden 
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aan de Zakdam in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 955, 961A, 962A en 

962C en deel van nummer 958E met een totale oppervlakte van 13 481,61 m² aan te kopen.  Alsook 

wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

15. Het college ging in zitting van 14 januari 2019 principieel akkoord met de aankoop van het 

voetbalveld met kantine en omliggende gronden aan de Zakdam in Melsele. 

Aangezien er op 2 percelen nog een pachter zit, dient de pacht eerst verbroken te worden. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, wil het wel goedkeuren maar ze schrok hier een beetje van. Ze 

herinnert zich uit de vorige legislatuur dat haar fractie regelmatig agendapunten heeft voorgelegd 

over bebossing en de bebossingscorridor tussen Hof ter Saksen en Cortewalle en zo verder. Eén 

argument dat dikwijls werd aangehaald waarom het niet kon, was omdat er nog een pachter op 

die gronden zat. Ze schrikt nu van het gemak en de snelheid waarmee een pacht kan worden 

verbroken als het voor voetbalvelden is. Niks ten nadele van voetbalvelden, maar die snelheid en 

de mogelijkheid om een pacht te verbreken was er toch niet voor bebossing. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat klopt. Het gaat in deze zin om die twee stroken, links en 

erachter. Dat is in de minne geregeld, dus de pachter is er mee akkoord gegaan. Om een akkoord 

te hebben moet je altijd met tweeën zijn en de pachter is er mee akkoord gegaan.  

Raadslid Hulstaert zegt dat ze dat begrijpt, maar toen leek het iets principieels. Volgens haar is het 

nooit gevraagd aan de pachters of die überhaupt de pacht wilden opzeggen om daar percelen te 

bebossen. Toen was het argument gewoon dat het niet gaat omdat er een pachter op zit. Ze denkt 

dat toen niet geprobeerd is om dat in der minne te regelen. Ze schrikt nu van het gemak waarmee 

blijkbaar dit in der minne geregeld kan worden en dat de pacht verbroken wordt. Ze vindt het 

jammer dat dat kan voor voetbalvelden en niet voor bebossing. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil dit nuanceren. Hij denkt dat het voorstel toen gedaan is door 

meneer De Block en die stelde dus voor dat al de landbouwgronden of een deel van de 

landbouwgronden in eigendom van het OCMW, het OCMW gewoon de pacht ging opzeggen. Dat 

was het voorstel. 

 

Raadslid Hulstaert zegt dat het veel genuanceerder was.  
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Burgemeester Van de Vijver bestrijdt dit. Er waren gronden van het OCMW, dat is ons eigendom en 

‘wij vinden dat die moeten bebost worden.’ en dit is totaal iets anders.  

 

Raadslid Hulstaert zegt dat het een vraag was gericht aan schepen Kegels en de burgemeester in 

het kader van een subsidie van een minister op Vlaams niveau. Haar fractie heeft toen de vraag 

gesteld of dat bekeken kon worden. Het was helemaal niet zo dat alles bos moest worden op alle 

gronden van het OCMW. Toen was het tegenargument de pacht. 

 

Schepen Kegels wil aanvullen dat het inderdaad over Cortewalle en Hof ter Saksen ging dat de 

discussie gevoerd werd op de gemeenteraad. Hij weet niet welk jaar dat was. Er was een 

mogelijkheid en hij heeft toen wel degelijk, en ook de burgemeester, een gesprek gevoerd met die 

persoon om eventueel ook dat perceel over te nemen. Ondertussen zijn er trouwens ook stappen 

gezet, maar het is een werk van lange duur. Maar dat werd toen ook wel gevraagd. 

 

De burgemeester zegt dat de gemeente geen eigenaar is. De man moet eerst willen verkopen. Als 

de pachter op vrijwillige basis akkoord gaat, is er geen probleem 

 

Raadslid Hulstaert stelt dat schepen Kegels wil zeggen dat men toen heeft geprobeerd met die 

mensen te spreken om die pacht wel te verbreken. 

 

Burgemeester Van de Vijver corrigeert. Er is gesproken met die persoon om te kopen. De eigenaar 

is ook pachter van dat bewuste perceel. Maar hij wil tot nu  toe niet verkopen. 

 

Aangezien er op 2 percelen nog een pachter zit, dient de pacht eerst verbroken te worden. Deze 

percelen zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 962A en 962C en hebben een 

totale oppervlakte van 5 583 m².  

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het verbreken van de pacht 

op de percelen gelegen aan de Zakdam in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D 

nummers 962A en 962C met een oppervlakte van 5 583 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

16. Vzw KEi kreeg op de gemeenteraad van 28 maart 2017 een toezegging voor een betoelaging 

voor de nieuwbouw van Sint-Rafaël. In september 2018 vroeg vzw KEi een verhoging van de 
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toelage om tegemoet te komen aan de reële prijs van de aanbesteding. De gemeenteraad 

keurde de verhoging van 152 000 principieel goed in de zitting van 25 oktober 2018. Met de 

interesten van ING dit op een bedrag van 182 418,40 EUR. 

In totaal vraagt vzw KEi voor de betoelaging voor Sint-Rafaël  van 675 518,20 EUR +  

182 418,40 EUR = 857 936,60 EUR (kapitaal + interesten). 

De raad gaat algemeen akkoord met de verhoging van de toelage voor de nieuwbouw van Sint-

Rafaël met 182 418,40 EUR, zodat het totaal van de toelage aan vzw KEi 857 936,60 EUR wordt. 

Alsook wordt akkoord gegaan met voorgelegd model van overeenkomst tussen de gemeente 

Beveren en vzw Kei. 

 

 

 

17. De gemeenteraad heeft in zitting van 25 oktober 2018 drie wijzigingen goedgekeurd inzake de 

tarifering van de remgelden buitenschoolse kinderopvang in het gemeentelijk basisonderwijs: 

- een kwartier gratis opvang in te richten na het einde van de lessen, zoals de wetgeving dit 

voorschrijft 

- het tarief voor voor- en naschoolse opvang aan te passen naar 0,50 EUR indien er geen volledig 

halfuur opvang meer wordt ingericht 

- voor de woensdagnamiddagopvang een tarief te hanteren van 1 EUR per begonnen halfuur, 

met een maximum van 7 EUR. 

 

De raad gaat algemeen akkoord met de uitbreiding  met artikel 4 van het reglement inzake 

wijziging tarifering remgelden buitenschoolse kinderopvang in het gemeentelijk basisonderwijs 

met “dat deze wijzigingen ingaan op 1 september 2019”. 

 

18. In september keurde het college van burgemeester en schepenen principieel het uitwerken van 

een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs in Beveren goed. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, komt terug op een vraag die ze ook heeft gesteld op de commissie. Ze 

vindt het belangrijk dit nog eens in de gemeenteraad te zeggen. Dankzij het online inschrijven zou 

er in Beveren vanaf nu met zekerheid ook ruimte zijn voor de indicatorleerlingen. Daar is haar 

fractie zeer blij mee. Ze denkt dat dit een positieve evolutie zal zijn omdat er dan een betere 

sociale mix is verspreid over de drie scholen, terwijl nu de balans soms wel was dat er in het KA en 
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GTI  meer van die leerlingen waren dan in Sint Maarten. Ze heeft er wel twee bedenkingen bij. Dat 

er ook een flankerend onderwijsbeleid zal opgesteld worden omdat we vermoeden dat er een 

grotere sociale mix zal komen in Sint Maarten en ten tweede dat ze nog steeds hoort en voelt dat 

er nog heel wat gezinnen zijn waarbij de informatiestroom over het inschrijven toch zorgen met 

zich meebrengt. Ze vraagt of er misschien vanuit de gemeente geadviseerd kan worden of 

voorgesteld kan worden, ze begrijpt dat het geen verplichting kan zijn, dat de lagere scholen 

gedurende een namiddag hun deuren zouden opendoen om hun eigen computers ter beschikking 

te stellen en de uitleg te krijgen van de leerkracht op de lagere school. Ze heeft toevallig met een 

gezin gepraat waarbij de moeder er heel erg zenuwachtig over was, een gezin zonder computer en 

zonder internet, nochtans wonende in de Kasteeldreef, dus echt in het centrum. Ze heeft gezegd 

dat haar fractie het zou voorleggen. Ze e heeft uitgelegd dat ze hier naar de dienst onderwijs 

konden komen tijdens de uren, maar de vertrouwde schoolomgeving die een halve dag de deur 

zou openen zou blijkbaar voor sommige ouders toch vertrouwder aanvoelen. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, wil eerst zeggen dat hij het goed vindt dat het systeem er is en dat het in 

Beveren goed uitgewerkt wordt.  Hij was al een aantal jaren voorstander van het invoeren van 

digitaal aanmelden voor het secundair onderwijs in Beveren. Hij denkt dat dit heel wat rust terug 

gaat brengen en dat op deze manier de wachtrijen vermeden zullen worden. Hij deelt het 

aandachtspunt dat raadslid Vermeulen aanhaalt. Met de wachtrijen vielen een aantal zwakke 

doelgroepen uit de boot omdat die niet het sociaal netwerk hadden om daar aanwezig te zijn. Er 

moet vermeden worden dat die nu terug uit de boot vallen omdat ze niet de toegang vinden tot 

dit systeem. Gelukkig zit er geen druk achter en is er een langere periode om dit op te lossen, maar 

hij denkt dat er goed gezien moet worden dat er niemand uit de boot valt en dat inderdaad die 

mensen ook bereikt worden. Nog een bezorgdheid die hij nog wil meegeven die hij ook op de 

commissie heeft meegegeven is dat het capaciteitsprobleem voor een stuk blijft. Zelfs als alle 

stoelen voor honderd procent bezet zijn, wat eigenlijk al geen realistisch scenario is, dan komt 

men er niet met de geplande uitbreidingen. Dus hij blijft hopen dat de gemeente samen met de 

hogere overheden voldoende uitbreidingen kunnen voorzien ook de komende jaren om toch 

voldoende capaciteit te hebben en te zorgen dat de onrust wegblijft. 

 

Schepen Claus geeft info over indicatorleerlingen en flankerende maatregelen. Die zullen zeker en 

vast genomen worden. De raad heeft de cijfers gezien dat op dit moment op het KA en het GTI al 

wel die 30% indicatorleerlingen zitten. Als dat op Sint Maarten ook het geval zou zijn, dan worden 
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dezelfde maatregelen genomen die nu al worden toegepast naar het schoolparticipatiefonds, het 

beperken van schoolrekeningen. In de komende legislatuur wordt ook volop ingezet op 

kinderarmoede. Het zal hierin  ook mee opgenomen worden. Ze denkt dat dat een beleid is dat nu 

al loopt en dat zeker en vast ook van toepassing zal zijn op Sint Maarten als dat nodig is. Op de 

vraag om de basisscholen open te zetten voor het online inschrijfsysteem: ze denkt dat dat niet 

nodig zal zijn om die extra uren open te stellen want in principe kunnen de ouders daar ook 

tijdens de schooluren terecht op de secretariaten. Zij zijn ook allemaal gebriefd over het 

aanmeldsysteem. Dus zij kunnen ook tijdens de schooluren of vlak daarvoor of vlak erna helpen. 

Ze denkt dat het veel gevraagd is om speciaal open te doen voor misschien een paar mensen die 

dan zullen langskomen. Het is ook zo, dat is in de memorie van toelichting te zien, dat het sociaal 

huis ook gebriefd is en dat mensen daar dus ook terecht kunnen.  De partners van het Huis van het 

Kind werken allemaal mee en dat zijn er een aantal. Dat zijn allemaal mensen die met die 

doelgroepen werken. De computers in de bibliotheek staan er voor open en uiteraard de scholen, 

maar dat kan ook tijdens de schooluren. Ze denkt niet dat er bijkomend gevraagd moet worden 

aan scholen om extra open te zijn in het kader van het digitaal aanmelden.  

 

Raadslid Vermeulen wil nog toevoegen dat ze hoorde van twee leraren van een school in Beveren 

dat het afhangt van de bereidwilligheid van de leraar om ouders er proactief over aan te spreken 

om langs te komen. Dus daar wil ze mee zeggen dat als de gemeente daar zelf toe oproept en dat 

de school daar echt een uitnodiging voor stuurt, dat dat drempelverlagend kan werken. 

 

Schepen Claus kan vragen aan de scholen een mailing rond te sturen, maar het CLB heeft daar ook 

wel een belangrijke rol in te spelen. Zij hebben iedereen geïnformeerd en ook daar kunnen ouders 

terecht. Ze denkt dat de gemeente al alle kanalen probeert te bespelen die er zijn. 

De capaciteit is inderdaad een blijvend aandachtspunt. Ze heeft op de commissie ook gezegd dat 

dit blijvend opgevolgd wordt in samenwerking met de scholen. De capaciteitsdossiers zijn nu 

ingediend. Het is bang afwachten of we ze gaan krijgen. Ze hoopt uiteraard van wel, ook naar de 

volgende uitbreidingsronde toe zal dat zeker en vast in de gaten gehouden worden. 

 

De Onderwijsraad werkte, samen met v-ICT-or, een stappenplan en tijdlijn uit.  

Omdat er nog geen nieuwe regelgeving is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid is de oud 

regelgeving nog van kracht.  

Dit houdt in dat dubbele contingentering moet toegepast worden in de scholen die starten met 
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digitaal aanmelden, om een sociale mix per school te waarborgen. 

Op 23 april zullen de ouders een mail ontvangen en vertrekt er een brief per post met daarin de 

school die toegewezen is aan hun kind en eventueel de plaats op de wachtlijst van de school van 

voorkeur indien deze niet toegewezen is. 

Vanaf 16 mei starten de vrije aanmeldingen. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het digitaal aanmeldsysteem in het secundair 

onderwijs Beveren. 

 

 

19. Het schoolbestuur wenst in het eerste leerjaar alle leerlingen die zich aanmelden in te schrijven. 

Dit is om de maatschappelijke taak te vervullen om alle kinderen de kans te geven tot leerplicht. 

De aanvankelijke capaciteit op het GTI was berekend op 120 leerlingen in 1A en 40 leerlingen in 

1B. 

De 121ste leerling in 1A en de 41ste leerling in 1B wordt op de wachtlijst geplaatst. 

Voor het schooljaar 2018-2019 werd de capaciteit in het 1ste jaar reeds verhoogd met extra 

middelen van het schoolbestuur. 

Ook voor het schooljaar 2019-2020 wordt voorgesteld deze capaciteit te behouden omdat er een 

sterke leerlingen-instroom wordt verwacht. 

De raad gaat algemeen akkoord met de voorgestelde capaciteitsbepaling schooljaar 2019/2020 

van het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

 

20. De kunstacademie en het volledige DKO werken vanaf dit schooljaar 2018-2019 met een nieuw 

decreet en organisatiebesluiten van de Vlaamse Regering. 

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

aanpassing. 

Het oude structuurmodel wordt via richtlijnen van de Vlaamse gemeenschap en OVSG 

geconcordeerd naar het nieuw organisatiemodel. 

Er zijn evenwel een waaier aan nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden die niet in de oude 

organieke structuur aanwezig zijn, maar die in het nieuw gesubsidieerd aanbod worden voorzien. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de volgende 

structuuronderdelen en opties voor de Kunstacademie: 

1) Structuuronderdeel 1e graad muziek (6 en 7 jarigen) domein specifiek 

2) Structuuronderdeel 1e graad woord (6 en 7 jarigen) domein overschrijdend (beeld en woord) 
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3) De unieke optie musical, domein muziek 3e graad , 4e graad 

4) De unieke optie oude muziek , domein muziek, 3e en 4e graad 

5) Optie jazzdans, domein dans 3e, 4e graad 

6) Optie singersongwriter domein muziek , optie jazz-pop-rock 3e graad, 4e graad 

7) Optie digitaal beeldatelier domein beeld , 3e graad jongeren 

8) Optie beeldatelier domein beeld, 3e graad volwassenen 

9) Specialisatiegraad domein muziek: klassiek, jazz-pop-rock , oude muziek 4e graad 

10) Specialisatiegraad domein woord woordkunst/dramacultuur 4e graad 

11) Specialisatiegraad domein dans, Klassieke dans, jazzdans 4e graad 

12) Structuuronderdeel 4° graad tekenkunst volwassenen, domein beeld 

 

21. De gemeente Beveren ontving van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 

vergadering voor de installatie van de nieuwe raad van bestuur die zal plaatsvinden op woensdag 

27 maart 2019 om 19 uur in Hof ten Damme in Kallo. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Ibogem op 27 maart 2019. 

Het mandaat van Lientje De Schepper als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 

de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 maart 2019 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 maart 2019 wordt vastgesteld. 

 

22. De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 

vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 13 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van 

Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Interwaas op 13 maart 2019. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 

buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 13 maart 2019 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 13 maart 2019   wordt vastgesteld. 

 

23. De gemeente Beveren ontving van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun 

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 27 
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maart 2019 om 18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 in Kallo. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever op 27 maart 2019. 

Het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 

buitengewone algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever op 27 maart 2019 

wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever op 27 maart 

2019 wordt vastgesteld. 

 

 

24. De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt. 

Onze gemeente ontving een schrijven van Erfpunt. Eind 2018 kregen zij de officiële vraag van de 

gemeente Moerbeke om te kunnen toetreden tot de projectvereniging. 

De vraag werd op de bestuursvergadering van Erfpunt van 30 januari 2019 behandeld en 

voorwaardelijk goedgekeurd. 

De gemeenteraad stemt algemeen in met de vraag van de gemeente Moerbeke om te kunnen 

toetreden tot projectvereniging Erfpunt. 

 

25. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  

In functie van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dienen zij hun statuten te wijzigen.  

De raad van bestuur stelde een voorstel tot statutenwijziging op.  

Belangrijkste is een wijziging in afvaardiging van de deelgenoten. 

Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, heeft het 

Sociaal Verhuurkantoor enkele wijzigingen voorgelegd. 
 

De raad hecht algemeen goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van Sociaal 

Verhuurkantoor Waasland 

Als gevolg van deze  goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging wordt beslist vrijwillig 

afstand te doen van haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur en algemene vergadering en 

haar ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

 De raad gaat algemeen akkoord om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de 

agenda van deze raadszitting: aktename van de beslissing getroffen door het college bij 
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hoogdringendheid in vergadering van 18 februari 2019: gewijzigde herstelling van de parking 

“Gravendreef” door de aanleg van aanrijstroken in asfalt.  

 

De huidige parking "Gravenplein" lag er, na een vorige nivellering van twee maand geleden, zeer 

slecht bij. Er ontstonden veel verraderlijke putten, zodanig dat er voertuigen werden beschadigd, 

waarvoor bij het gemeentebestuur diverse schadeclaims werden ingediend. 

Het college heeft in zitting van 17 december 2018 de werken “plaatsen van grindraten op het 

Gravenplein te Beveren” gegund aan de firma Van den Berghe uit Verrebroek voor de som van 27 

527,50 EUR inclusief btw.  

Gezien er op andere plaatsen werd vastgesteld dat deze aanleg geen duurzame oplossing is als 

verharding voor zeer intensief gebruikte parkings, werd voorgesteld om deze werken niet te laten 

doorgaan. 

De kostprijs voor het aanbrengen van de asfalt rijstroken bedraagt 33 788,67 EUR exclusief btw of 

40 884,29 EUR incl. btw of 48,50 % in meer ten opzichte van de aanleg van de grindgraten. 

Het college besliste in vergadering van 18 februari 2019 bij hoogdringendheid tot de voorgestelde 

gewijzigde uitvoering van de herstellingswerken aan de parking "Gravenplein", en om de 

verrekening, voortkomende uit het niet uitvoeren van de aanleg van  grindraten, maar wel de 

aanleg van de toeritten naar de parkings, in asfalt, goed te keuren en te gunnen aan Van den 

Berghe Gebrs, voor de meerprijs van 13 356,79 EUR incl. btw. 

 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de door het college op 18 februari 2019 getroffen 

beslissing bij hoogdringendheid, houdende een gewijzigde uitvoering van de herstelling van de 

parking “Gravenplein” door er aanrijstroken in asfalt aan te laten leggen.  

 

 Tevens gaat de raad akkoord om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de 

agenda van deze raadszitting: “advies gemeenteraad cameratoezicht sorteerstrook 

Melkaderlaan”. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft gezien dat er ook een toegevoegd punt is van de 

fractie van Vlaams Belang dat hiermee samenhangt. Hij vraagt of deze moeten worden 

samengenomen. 

 

De voorzitter zegt dat dat punt hierna aan bod komt. 
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Raadslid Stevenheydens concludeert dat hij met zijn vragen kan wachten tot dat punt. 

 

De voorzitter laat het raadslid toch nu zijn vragen stellen. 

 

Raadslid Stevenheydens heeft vernomen dat er enerzijds een toegevoegd punt is en dan is er een 

punt bij hoogdringendheid. Ondertussen heeft hij uit persartikelen vernomen dat er al camera’s 

geïnstalleerd zijn. 

 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt of er nog geen mensen gevat zijn op heterdaad, gewoon door 

politietoezicht zelf. 

 

De burgemeester  zegt dat ze nu donderdag reglementair worden opgesteld, maar er wordt 

gewacht op het advies van de gemeenteraad.  

 

In de Melkaderlaan te Kallo verloopt de huisvuilophaling al jaren problematisch. In het kader van 

het project Bruisende Buurt werden al verschillende oplossingen uitgewerkt, samen met de 

inwoners. Zo werd een hele poos collectieve huisvuilverzameling in een garagebox georganiseerd 

door vrijwilligers van de inwoners zelf. Met een sorteerstraat kwam Ibogem tegemoet aan de 

verzuchtingen van de inwoners. De inzameling kon professioneler gebeuren en afvalzakjes hoeven 

niet meer rond te slingeren tot de volgende huisvuilophaling. 

Helaas wordt vastgesteld dat de sorteerstraat oneigenlijk gebruikt wordt, en zeker niet alleen 

door inwoners van de wijk, maar ook door mensen van daarbuiten. De dienst leefmilieu liet al tal 

van processen verbaal opstellen door de lokale politie en er is effectieve vervolging aan 

gekoppeld. Het College besliste op 28/01/2019 om een camera aan te kopen om sluikstorten aan 

de sorteerstraat in de Melkaderlaan tegen te gaan. Met de camera krijgt men een extra hulpmiddel 

om proportioneel op te kunnen treden waar sensibilisering niet wil doordringen. 

Korpschef Leo Mares van de lokale politiezone WANO gaf een positief advies voor het plaatsen van 

de camera. De camera werd ook geregistreerd via www.aangiftecamera.be 

Er moet daarom ook een positief advies gevraagd worden aan de Gemeenteraad 

De raad verleent algemeen een positief advies voor onbepaalde duur voor het plaatsen van 

cameratoezicht in functie van sluikstorten aan de sorteerstraat in de Melkaderlaan te Kallo. 
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 Ten verzoeke van Vlaams Belang werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting:  Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of  

vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het       

vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart)           

  

Raadslid Marijke De Graef geeft hierbij toelichting. 

Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve 

Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de 

aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in 

beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke 

verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten 

aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve 

afhandeling door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs 

van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, dan voor de andere 

verblijfsvergunningen en ongeveer 50 euro bedroeg. 

Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 

1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, 

gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2§2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk 

voor de gemeenten om een retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 

bepaalde bij koninklijk besluit vastgelegde verblijfsvergunningen. 

Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een 

retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. Het besluit 

legde het maximumbedrag vast op 50 euro. 

Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie 

arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die om 

die prestatie of dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen of 

vervangen van een verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de burger 

waarvoor een retributie kan worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de kost voor 

de materiële aanmaak van de vreemdelingenkaart. 

Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd op 
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de bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de 

verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is. 

Gelet op: 

 De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers. 

 De financiële toestand van onze gemeente. 

 De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting 

voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 

februari 2017. 

 Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 

gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 

ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 

14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor 

vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad van 

24 februari 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 2017. 

 De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie verleent aan 

de gemeenten. 

 Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 

gemeentelijke belastingen en retributies. 

 Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze 

bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden 

gedelegeerd. 

 Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 50 euro. 

  

Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad van Beveren  te beslissen tot het invoeren van een 

retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 

'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart). 

  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat altijd kan. Er is momenteel al een retributie. Het voorstel 

dat het raadslid vandaag doet, is niet alleen hier gedaan. In verschillende andere gemeenten is 

dat ook gebeurd. Hij heeft een lijstje gekregen. Dendermonde, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-

Niklaas, Sint-Gillis, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht, … gaan er niet op in  en in 
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Lebbeke is het nog een beetje in beraad, maar op korte termijn niet Aalst heeft beslist dat ze dat in 

2019  wel zullen doen. In Beveren zijn er momenteel 172 personen met een A-kaart. Hiervan 

zouden dus 151 personen in aanmerking kunnen komen voor die heffing. Dat gaat over erkende 

vluchtelingen, subsidiair beschermden, gezinsherenigers, medische humanitaire legalisaties en 21 

personen dragen zelf de kosten voor de verlenging van de A-kaart. Dat zijn werknemers of 

studenten. Uit navraag bij het OCMW blijkt dat voor 69 van die 151 personen de kosten worden 

gedragen via een leefloon. Dus met andere woorden, indien de gemeente dit zou optrekken, zou 

het OCMW de verhoging voor een groot deel betalen. Hij kan namens de meerderheid zeggen dat 

er geen plannen zijn om dat nu op te trekken. Het wordt behouden zoals het momenteel is. 

Beveren sluit zich aan bij de andere gemeenten die hetzelfde standpunt hebben. Het 

retributiereglement dateert trouwens van 28 december 2018. Dat is nog niet zo lang geleden.  

 

Raadslid Buyl vraagt wat de huidige retributie in Beveren bedraagt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de actualisatie gedaan is in december 2018. De burgemeester 

weet het niet uit het hoofd. 

 

Raadslid Buyl vraagt om het na te sturen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het opgezocht zal worden en aan het raadslid bezorgd worden. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is heel blij dat de meerderheid beslist om dit niet door te voeren. Het 

gaat hier over zeer kwetsbare groepen die in onzekerheid leven en vaak een onduidelijke 

toekomst hebben. Er zijn ook heel wat problemen met werkzekerheid. Dat de motivatie is dat het 

uiteindelijk voor een deel kosten voor het OCMW zullen zijn, dat begrijpt ze, maar ze zou graag 

willen toevoegen dat het deel dat zelf betaalt ook heel vaak een groep is die dat niet kan betalen. 

Ze wil bij deze zeggen dat haar fractie het betreurt dat de fractie van het Vlaams Belang altijd 

opkomt voor de betaalbaarheid van alle mogelijke nieuwe regels die ingevoerd worden, maar 

specifiek voor deze doelgroep dan toch voorstelt een in onze ogen vorm van pesttaks in te voeren. 

Ze is zeer blij dat de meerderheid gekozen heeft om dit niet te doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft opgezocht dat het nu 22 euro is en dat zou verdubbelen. Maar in 

essentie is het gewoon een vestzak-broekzak-operatie. Dus het OCMW moet dat dan betalen aan 
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de gemeente, dus in feite komt het op hetzelfde neer. Maar de meerderheid was dat niet van plan.  

 

Raadslid Buyl wil toch zeggen dat het voor hen geen pestbelasting is. Voor hen is dat een belasting 

zoals alle andere. Iemand van de eigen streek die iets vraagt zoals een nieuw paspoort of een 

nieuw rijbewijs moet er ook voor betalen. Hij vraagt of dat dan ook een pestbelasting is. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat het verschil is dat dit een tijdelijke kaart is en dat ze in een 

tijdelijke statuut zitten. De reguliere identiteitskaarten gaan gelukkig wat langer mee dan een A-

kaart. 

 

Raadslid Buyl zegt dat dat goed kan zijn, maar de ambtenaar heeft er even veel werk aan of nog 

meer om dat op te zoeken. Als men persoon A laat betalen dan moet men persoon B ook laten 

betalen. 

 

De voorzitter vraagt of de heer Buyl stemming wenst. 

 

Raadslid Buyl wensteen stemming. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, begrijpt het niet goed. Er wordt een punt toegevoegd aan 

de agenda, maar men kent het huidige tarief niet dat er wordt gevraagd en dan wordt er iets ter 

stemming gelegd. Het is copy paste van wat er in andere gemeenten gebeurt. Als raadslid Buyl op 

voorhand had geweten dat het 22 euro was en hij had gezegd dat het te weinig was, dan zou hij de 

motivatie begrijpen. Hij wist niet eens wat het huidige tarief was wat men moet betalen. Nu wordt 

er over iets gestemd omdat er in andere gemeenten ook over is gestemd.  

 

De voorzitter geeft aan dat raadslid Buyl om een stemming vraagt, dus er zal worden gestemd. 

Met 31 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Sp.a, Open Vld, Beveren 2020) tegen 4 ja-stemmen 

(Vlaams Belang) wordt het voorstel van Vlaams Belang om akkoord te gaan met het invoeren van 

een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 

'bewijs van inschrijving in het      

vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart)  verworpen.       

 

 Tevens ten verzoeke van de Vlaams Belang-fractie wordt volgend punt toegevoegd aan de agenda 
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van deze raadszitting: Diftar en sorteerstraten. 

 

Raadslid Marijke De Graef geeft hierbij toelichting. 

In Kallo is reeds een sorteerstraat, en er komen er nog meerdere bij op diverse locaties. 

De gebruikers moeten 50 euro storten op een persoonlijke Diftar rekening. 

Hierbij onze bezorgdheden en vragen: 

Mensen met incontinentie en gezinnen met baby's krijgen jaarlijks een tussenkomst voor de 

aankoop van grijze huisvuilzakken. Hoe zal deze tussenkomst in de toekomst gebeuren? 

Voor inwoners die leven van een leefloon, een uitkering of een laag inkomen is 50 euro een groot 

bedrag. Is er rekening gehouden met het feit dat niet iedereen zomaar 50 euro op overschot heeft? 

Ik las in de college verslagen dat er camera's zullen aangekocht worden, ook om het sluikstorten 

tegen te gaan in bv. Kallo.  

Deze camera's zijn er natuurlijk nog niet, hoe zal men het probleem van afval naast de containers 

oplossen? Wordt er meer controle gedaan? 

Wie ruimt nu alle afval op, en wie betaald dit? 

Wat met mensen die minder mobiel zijn? Hoe kan dit opgelost worden? 

Wat gebeurt als de containers vol zijn, hoe dikwijls worden zij leeggehaald? 

De planning is om nog sorteerstraten bij de maken, waar zullen die komen? 

Wordt er geëvalueerd voor er nog sorteerstraten bijkomen? 

 

Schepen Kegels zal antwoorden over de sorteerstraten en de planning en de heer Heirwegh zal 

Diftar voor zijn rekening nemen. Schepen Kegels zegt dat het niet de bedoeling was zoals het 

vorige week in de pers kwam. Door de problematiek in de Melkaderlaan is het dus wel in de pers 

geraakt en dat ging er uiteindelijk over dat de eerste sorteerstraat eindelijk open was, maar die is 

al een tijdje open en die werkt. Er waren lichte mankementen, maar dat ging meer om hoe het 

systeem te gebruiken. Men moet dat wel op een goede manier gebruiken. Dat is wat anders dan 

een defect of een onregelmatigheid. Dus er waren wat problemen, maar die waren redelijk snel 

verholpen. Het ging vooral om het feit dat vanaf het moment dat het mechanisme blokkeerde of 

er iets mis was, de mensen daar hun zakken en rommel bij kwamen zetten. Dat ontspoorde wat 

een enorm gevolg had op Facebook. Men kon dat bijna live volgen omdat de pers er ook op 

gevlogen is en hem er ook over gecontacteerd heeft. Vorig jaar voor Nieuwjaar nog heeft hij met 

de burgemeester, politiedienst en milieudienst samengezeten om te bekijken hoe dit op te volgen. 

Er zijn meer problemen dan alleen dat probleem aan de Melkaderlaan. Het college wist wel dat 
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het enerzijds positief zou zijn dat de sorteerstraat daar gerealiseerd kan worden, maar anderzijds 

dat men het moet kunnen opvolgen en dat het eventueel voor problemen zou kunnen zorgen was 

ook bekend. Overal zal  een evaluatie nodig zijn. Op advies van Ibogem, om de handhaving te 

kunnen regelen, zal dat toch gevolgd moeten worden. Een wijkagent alleen is niet genoeg. Sociale 

controle is niet genoeg, dus er zal eventueel toch gekeken moeten worden naar een camera of 

camera’s en op welke manier de opvolging  kan gebeuren. Er is onderzocht op welke manier dat 

kon en die camera werd al eerder gemonteerd, maar in principe was die niet in gebruik. De 

beelden konden wel worden gezien maar kunnen niet gebruikt worden tot nu donderdag. Daarna 

kunnen de beelden gebruikt worden en kan de politie ze inlezen. De komende weken zal 

geëvalueerd moeten worden hoe het werkt. Sinds  vorige week donderdag is er geen enkele zak 

meer bijgezet en werd geen enkel probleem gemeld.  Het is nu dus onder controle en als er geen 

afval staat, dan geeft dat ook geen aanleiding om er afval bij te plaatsen natuurlijk. De camera 

gaat vanaf donderdag in gebruik genomen worden. Dat er nooit meer problemen zullen zijn, is 

natuurlijk onzin. Dat zal niet alleen daar zijn. Onregelmatigheden moeten goed opgevolgd 

worden. Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn belangrijke criteria. Het raadslid spreekt over 

toegankelijkheid voor oudere mensen en hij begrijpt die zorg. Daarom zijn twee jaar geleden met 

een groep de Vlaamse systemen ook bezocht. Het verschilt per gemeente welke zaken er mogen 

geïnstalleerd worden. Er is de loopafstand voor oudere mensen, maar er wordt daar ook wel op de 

sociale rol van de buren gerekend. Een extra zak meenemen naar de sorteerstraat is niet echt een 

probleem. Hij ziet dat mensen elkaar toch makkelijk elkaar  gaan helpen om iets mee te nemen. 

Dus hij rekent ook op de steun van de inwoners. Aan de andere kant zijn er natuurlijk de  

perimeters, van 300 à 400 meter loopafstand die moet gerespecteerd worden. Hij heeft er het 

volste vertrouwen in dat dat positief zal evolueren.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het raadslid verwijst naar de tegemoetkoming die de gemeente 

doet bij de grijze huisvuilzakken voor bepaalde doelgroepen. Deze blijft enerzijds behouden voor 

de mensen die het huisvuil gewoon moeten buitenzetten. Anderzijds, voor de mensen in de 

perimeter, zal dat op een Diftarrekening gestort worden zodanig dat zij daarmee de kosten 

kunnen betalen. Hetzelfde bedrag zal daarvoor ter beschikking gesteld worden. 

 

Raadslid De Graef vraagt of ze dat net als nu moeten aanvragen. 

 

Schepen Van Esbroeck bevestigt dat. De aanvraag met medische attesten en dergelijke, zal 
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moeten blijven gebeuren. 

 

De heer Heirwegh, voorzitter Ibogem, zegt dat de 50 euro is vastgesteld in gezamenlijk overleg 

met de drie gemeentebesturen. Dat bedrag moet voor Ibogem behouden blijven. Als er mensen 

zijn die dat bedrag niet kunnen betalen, dan moeten zij zich wenden tot het OCMW of tot de 

gemeente zelf, die dan een aanvraag kunnen indienen om een deel van het bedrag rechtstreeks te 

storten en dat een ander deel van het bedrag wordt voorgeschoten. Bij stukjes wordt dat betaald 

aan de gemeente als zij dat wensen of dat bedrag wordt kwijtgescholden. Dat is dan de 

verantwoordelijkheid van het OCMW. Maar voor Ibogem moet die 50 euro voor de drie gemeenten 

worden toegepast.  

 

Schepen Kegels zegt dat die bezorgdheden er zijn en daarover werd ook discussie gevoerd binnen 

het college.  Zelfs in de vorige collegevergadering werd hierover gediscussieerd omdat het college 

wist dat de vraag op de gemeenteraad kwam. Tijdens de evaluatie zal worden gekeken of die door 

de gemeente zelf verlaagd kan worden op basis van de kosten die de gemeente zelf heeft en op 

basis van de zaken die de gemeente daar moet realiseren, maar het lijkt mogelijk om die € 50 te 

verlagen.  

 

Raadslid De Graef is blij met de uitleg die ze heeft gekregen. Voor haar was de retributie het 

belangrijkste  en ook de afstand naar de sorteerstraat. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk 

en als je in een appartement woont, kent niet iedereen zijn buren. Ze weet wel dat bejaarde 

mensen mantelzorgers hebben, maar het is niet altijd even simpel. Dus ze vermoedt dat er toch 

nog mensen problemen mee gaan hebben. 

 

Schepen Kegels zegt dat alle zaken meegenomen moeten worden. De evaluatie zal volledig 

gedaan moeten worden, naar overlast toe, naar beperktheden toe en naar ouderen toe. Bij het 

plaatsbezoek in Antwerpen heeft hij specifiek de vraag gesteld of er veel problemen zijn met 

oudere mensen en bejaarden. Het ging vooral om de perimeter. Voor die mensen wordt een stuk 

gerekend op de sociale rol van de buren. Natuurlijk snapt hij de bezorgdheid, maar het is de rol 

van de gemeentebesturen en de diensten om dat in de gaten te houden. Als er moeilijkheden of 

problemen mee zijn, dan moet er worden ingegrepen. Dat lijkt hem de logica zelf. 

 

Raadslid De Graef vraagt nogmaals hoe het zwerfvuil bij de sorteerstraat wordt opgeruimd. 
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Schepen Kegels zegt dat dat enerzijds de eigen diensten zijn die ter plaatse komen. Er zijn mensen 

op het openbare domein aanwezig die de vuilbakken leeg maken. Anderzijds ook door Ibogem. 

Dat wordt tussen de milieudienst en Ibogem afgesproken. Ibogem heeft natuurlijk het liefst dat 

die rol zo klein mogelijk is en op de Melkader ging dat al de verkeerde richting uit, dus daar zal een 

goede coördinatie met duidelijke  afspraken nodig zijn om het onder controle te houden. Het 

camerasysteem kan trouwens perfect binnen een maand verdwijnen. Het kan perfect ontmanteld 

worden en naar een andere plek verhuisd worden.  

 

Op die manier kwam men wel degelijk tot de conclusie dat mensen hun huisvuil niet op een 

reglementaire manier deponeerden. Dus er zijn een aantal geldboetes uitgeschreven, los van wat 

er op de beelden van de de camera’s te zien was. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de schepen aanhaalde dat de gemeente Beveren ook in 

Antwerpen is gaan kijken. In Antwerpen komt het deze week ook op de gemeenteraad, omdat 

men daar een evaluatie heeft doorgevoerd. Er wordt eventueel  beslist om het op bepaalde 

plaatsen terug af te schaffen. Het is een pijnlijk verhaal dat er burgers zijn die hun 

verantwoordelijkheid nemen, en anderen dan weer niet. Op die manier wordt  een goed initiatief 

schade aangebracht. Hij vraagt of dit mee in de evaluatie opnieuw wordt bekeken. In  Beveren zijn 

er nog niet zo veel locaties. Men kan toch niet telkens camera’s gaan plaatsen. Cameratoezicht 

moet op de gemeenteraad komen. De schepen zei zojuist dat het misschien maar nodig is voor 

enkele maanden. Hij vraagt of het telkens zo is dat als er maar voor enkele maanden ergens 

cameratoezicht ingezet gaat worden, het opnieuw op de gemeenteraad geagendeerd moet 

worden. Het verrassingseffect is ook wel een stuk weg, of kunnen de camera’s eens ze gekocht zijn 

op een flexibele manier worden ingezet? 

 

Schepen Kegels heeft ook over Antwerpen gelezen dat dat voorkomt. Het zijn daar andere 

sorteerstraten dan in Beveren, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Het is technisch gezien een 

ander systeem. Toen Beveren daar op bezoek ging, waren er redelijk veel problemen met overlast 

en sluikstorten. In de residentiëlere straten werkte het wel, omdat er een soort van sociale 

controle was. Op andere plaatsen bleek al snel dat het ontaardde in dezelfde problematiek die 

hier een beetje voorkomt. Beveren heeft geen grote planning.  De bedoeling is wel om er mee 

verder te gaan. Het is ook blijven zoeken naar goede locaties, die goed bestuderen en dan 

overgaan tot implementeren van het systeem, uiteraard na goed voorbereidend werk.  Er zijn nog 

wat private systemen die met private ontwikkelaars gerealiseerd zijn. Er is ook bij stedenbouw nu 
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in de verordening opgelegd om het mee te nemen. Dus er zijn meer systemen dan alleen deze. Er 

moet in kaart worden gebracht welke er allemaal zijn en daar een goede evaluatie van maken en 

dan opvolgen. Er dient eventueel bijgestuurd te worden, daar waar nodig. Als het over het 

implementeren van het systeem gaat om toch maar iets in het kader van de duurzaamheid te 

realiseren, dan is het geen goede oplossing. Men wil wel vooruit en zo kan toch een redelijk groot 

stuk van de stedelijke kern worden afgedekt. De toekomstige manier van afvalophaling moet 

gewoon worden geregeld. Hij denkt dat het een continu-oefening zal zijn van evaluatie en ook 

handhaving.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt over de homologatie van camera’s dat dat maar een keer is. De 

erkenning die nu voor de camera’s wordt gegeven, is voor de toekomst in orde.  

 

Raadslid De Munck, Groen, wil toch nog eens vragen op welke manier er is gedetecteerd en wie 

wat heeft gedaan. Ofwel zijn de camerabeelden gebruikt, wat niet mocht, ofwel heeft men een 

ander systeem gevonden. Hij vraagt om een toelichting. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de camerabeelden niet zijn gebruikt. De mensen hebben 

allemaal een abonnement moeten kopen omdat zij via een kaart hun huisvuil moesten deponeren 

in die containers. Via het systeem kan men zien wie, hoeveel  en of huisvuil gedeponeerd wordt in 

de containers. De mensen van de milieudienst zagen dat er mensen een aantal weken geen gram 

huisvuil hadden gedeponeerd in die containers. Toen is aan hem gevraagd of dat niet eventueel 

met de politie kon overlegd worden. Op die manier kan gekeken worden of die mensen een 

plausibele uitleg hebben wat zij met hun huisvuil gedaan hebben.  Er wordt dan niet gewerkt op 

basis van camerabeelden, maar gewoon op basis van het systeem waarmee perfect zichtbaar is 

wie, hoeveel en op welk tijdstip huisvuil in de containers deponeert. Die mensen hebben eerst 

bezoek gekregen en niet meteen een geldboete. Waarschijnlijk waren het tien mensen die ook 

eerst hun huisvuil deponeerden waar het niet moest en waarschijnlijk tegen de containers zetten 

in plaats van erin. Dan kan je met 50 euro lang doen en dat is niet de bedoeling. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, wil niet ambetant doen, want op zich vindt hij het goed dat er streng op 

gecontroleerd wordt. Wat de burgemeester heeft toegelicht over dat men ziet dat bepaalde 

mensen geen gebruik maken van die kaart, vraagt hij of de burgemeester wel zeker weet dat dat 

mag. Als het een manier is om mensen op die manier te betrappen, dan zou hij toch wel kijken 

naar de voorwaarden die de mensen dan ondertekenen op een bepaald moment om het in de 
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toekomst mogelijk te maken om problemen te vermijden. Volgens hem worden hier gegevens 

gebruikt op een manier waar het eigenlijk niet voor bedoeld is, los van het feit dat het goed is dat 

er op gecontroleerd wordt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het toch dubbel is wat het raadslid zegt. Hij wil dat er 

gecontroleerd wordt, maar eigenlijk vindt hij dat er toch wat over. Hij gaat er van uit dat als de 

politiemensen medewerking verlenen, ze dan ook wel hebben nagetrokken dat dat kan. Het 

raadslid moet weten wat hij wil. Enerzijds zegt hij dat er controle moet zijn, maar anderzijds mag 

er toch geen controle zijn. Ofwel laat men dat allemaal gaan, ofwel kan men niet anders dan een 

beetje repressief optreden tegen mensen die hardleers zijn. Er zijn maar twee mogelijkheden. Als 

sommigen zich niet meer aan de regels hoeven te houden, wie dan nog wel? De gemeente moet 

geen verkeerde signalen sturen. 

 

Raadslid Benali heeft dit van iemand die al veel met GDPR heeft moeten werken. Het is alleen een 

waarschuwing. Hij heeft gezegd dat als je het in de toekomst nog wil gebruiken, is het beter het op 

te nemen in de voorwaarden die de mensen op een bepaald moment ondertekenen. Op zich is hij 

er niet op tegen dat er op deze manier controle wordt uitgevoerd.  

 

Schepen Vlegels wil er aan toevoegen dat hij de woorden van de burgemeester volledig 

onderschrijft. Het is een goed systeem, maar het werkt alleen als er een beetje burgerzin is. Als 

men vuil niet goed deponeert, dan doet men dat bewust, Er moeten serieuze geldboetes op staan. 

Het heeft ook niets te maken met arm of rijk zijn. Het kan perfect worden vermeden door het 

systeem te volgen. Het systeem is veel beter, want men kan het vuil deponeren wanneer men wil. 

Men moet niet 14 dagen wachten om het buiten te zetten. Maar hij zou graag zien dat er burgerzin 

aan de dag wordt gelegd en dat de gemeenteraad duidelijk zegt dat sluikstorten niet kan. Er is 

steeds het verwijt dat het niet voldoende opgekuist is. Het begint met degene die het niet op een 

correcte manier doet. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Ten verzoeke van Sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting:  

Gemeentelijk insectenplan.             

 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 
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Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat er de laatste tijd veel te doen is over het klimaat. Hij denkt dat er 

terechte bezorgdheden zijn, maar hij is evenzeer bezorgd over de biodiversiteit. Dat hangt voor 

een stuk ook af van het klimaat. Iedereen heeft van in de media de signalen van wetenschappers 

gehoord. Het voorbije decennium gaat het al over de bijenpopulatie die heel sterk onder druk 

staat om verschillende redenen. De wetenschappers zeggen dat eigenlijk niet alleen de 

bijenpopulatie maar gewoon de hele populatie van insecten heel sterk onder druk staat met de 

waarschuwing dat als het tegen dit tempo voortgaat tegen het eind van deze eeuw er geen 

insecten meer over zullen zijn. Dat terwijl insecten een cruciaal onderdeel zijn van de 

voedselpiramide en dat daardoor dus eigenlijk heel de natuur onder druk komt te staan. Ook 

economisch is de impact gigantisch omdat de land- en tuinbouw natuurlijk daar grotendeels van 

afhankelijk is. Volgens hem is ingrijpen echt wel noodzakelijk. De gemeente kan daar een stuk toe 

bijdragen, niet alles uiteraard. Maar het beleid van de komende zes jaar zal wel degelijk een 

impact kunnen hebben. Het is daarom dat hij vraagt om een soort van gemeentelijk insectenplan 

te maken. Hij heeft daar een aantal elementen rond opgesomd waar de gemeente misschien al 

voor een stuk mee bezig is, maar die toch zeer belangrijk zijn om het insectenbestand in stand te 

houden. Een voorbeeld daarvan is in het gemeentelijk groenbeheer. Hij heeft daar een tweetal 

voorbeelden opgesomd, maar er zijn tientallen voorbeelden te vinden over hoe het groenbeheer 

van de gemeente er voor kan zorgen dat insecten meer kans krijgen. Bijvoorbeeld door de 

grasvelden nog meer te verrijken met snelle bloeiers zoals madeliefjes of paardenbloemen, door 

takken en stenen regelmatig in stapels te laten leggen en er als gemeente voor te kiezen dat het er 

niet altijd proper bijligt maar dat er ruimte is voor die insecten. Door nog meer in te zetten op 

groendaken en de subsidie nog te verhogen. Er zijn gemeenten die nog altijd meer subsidies 

geven. Maar ook aan te moedigen dat als er dan voor groendaken gekozen wordt met planten die 

ook die biodiversiteit stimuleren, want ook daarin zijn er verschillende keuzes. Ook om de burger 

nog intensiever aan te zetten tot gedragswijziging in zijn eigen tuin. Hij denkt dat er tips gegeven 

worden om minder gif te gebruiken, maar dat dat nog verder aangemoedigd mag worden. Maar 

wat men bijvoorbeeld nog altijd ziet is dat mensen een tuin zo proper mogelijk proberen te 

houden in de herfst en de winter door bladeren te verwijderen terwijl het eigenlijk voor de tuin en 

voor de insecten beter is om alles te laten liggen zoals dat is. Dat zijn plekken waar insecten zich 

nestelen. Een specifieke is heel de problematiek van buxusplanten en de buxusmot die de 

buxusplanten ook in Beveren heel erg aantast. Hij heeft daar zelf ook last van gehad, maar in 
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plaats van insecticiden te blijven spuiten is het beter om de buxussen gewoon te vervangen. Die 

strijd is eigenlijk bijna niet te winnen en dat leidt eigenlijk alleen maar tot grootschalige sterfte 

van insecten die niets te maken hebben met die motten en vooral ook tot grote sterfte bij vogels 

die daar ook niks mee te zien hebben. Dus dat zijn een aantal heel concrete voorbeelden van wat 

een gemeentelijk insectenplan zou kunnen uitmaken om die dramatische achteruitgang van het 

insectenbestand tegen te gaan. Eigenlijk is het vooral de bedoeling dat er een lijn in een aantal 

maatregelen zal zitten voor de komende zes jaar, daar waar het mogelijk is om er rekening mee te 

houden dat het insectenbestand achteruit aan het gaan is en dat geprobeerd moet worden om 

dat te blijven opkrikken. Eigenlijk is dat concreet de vraag aan het bestuur of dat meegenomen 

kan worden. 

 

Schepen Kegels heeft een tekst van de dienst die heel uitgebreid is, , maar hij zal proberen het 

korter te houden..  Veel van de zaken die het raadslid opnoemt worden eigenlijk al gedaan. Er zijn 

op Cortewalle twee insectenhotels en ook op Hof ter Saksen. Men is nu in de battle in Vlaanderen 

beland voor de grootste bij-vriendelijke tuin van Vlaanderen. Die wordt naast het koetshuis 

aangelegd in samenwerking met de mensen van de bijengemeenschap en uiteindelijk ook met de 

scholen. Dus op dat gebied gebeuren er heel veel inspanningen. In 2016 is Beveren de eerste 

bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen geworden. Ook vorig jaar in 2018 werden drie 

symbolen gekregen voor bijenvriendelijkste gemeente. Dus Beveren is bij de beste zes van 

Vlaanderen. Dus op dat gebied doet de gemeente het goed, alsook op het gebied van bermbeheer 

omdat er nul procent pesticide wordt gebruik, enzovoort. Alle zaken die de afgelopen tien jaar 

geïmplementeerd zijn, resulteren in een positief verhaal voor Beveren. Op dat gebied is de 

groendienst zeer bedreven als hij ziet hoeveel werk en uren er naartoe gaan. Vooral vanuit het 

natuureducatief centrum. De gemeente gaat verder met de insectenhotels, met de sensibilisering, 

met bijenvriendelijk bermbeheer en gaat dat meer en meer op de kaart zetten. De gemeente 

probeert zelf de wilde bermen in te zaaien op die manier, wat bij de bevolking toch nog wel op 

weerstand stuit. Hij kan specifiek de Duivendam nog noemen waar er vorig jaar een groot 

probleem was. Daar werd geprobeerd de berm met klaprozen en een heel wild mengsel in te 

zaaien. Dit stuitte op nogal wat weerstand van de bevolking omdat dat toch nog een brug te ver is 

om van traditioneel onderhoud naar een ruwer bermbeheer te gaan. Ook daar is sensibilisering 

nodig en ook daar is de gemeente mee bezig. Hij denkt dat de punten van het raadslid al voor een 

groot deel worden meegenomen en uiteraard is men er zeer bedreven mee bezig.  

 

Raadslid Benali dankt de schepen voor het antwoord. Hij was er zelf ook wel van uitgegaan dat 
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wat gemeentelijk groenbeheer betreft er inderdaad al voor een stuk rekening mee gehouden 

wordt. Er zijn ook gepassioneerde mensen die er mee bezig zijn en ook zorg willen dragen voor de 

natuur. Dat is niet het enige voorstel dat hij hier voorlegt.  Dat gaat over de eigen gronden en de 

eigen diensten. Voor een aantal andere zaken heeft de gemeente de mogelijkheid om de burger 

mee te overtuigen om ook zijn deel te doen. Dat kan met subsidies, door bijvoorbeeld het 

aanleggen van groendaken aan te moedigen en daar nog meer op in te zetten, maar ook wat 

mensen in de eigen tuin doen is belangrijk. Bijvoorbeeld ook heel de problematiek rond de 

buxusplanten en de buxusmot, dat is een zaak waar de gemeente wel degelijk een hele grote rol 

kan spelen. Dat is natuurlijk moeilijker want dan moet de gemeente gaan overtuigen en moeten er 

subsidies in worden gestoken. Hij vraagt waarom er bijvoorbeeld geen campagne wordt gedaan 

om mensen op te roepen deze keer niet volop te beginnen met spuiten in de buxusplanten, want 

volgend jaar moet het dan weer. Dat gif dringt ook de grond in. Die motten kruipen ook de grond 

in en die komen er het volgend jaar terug uit. Daarom begint dat steeds opnieuw. Intussen zijn er 

wel vele andere insectensoorten die dood zijn. Dus hij wil proactief proberen om daar een actie 

rond op te zetten en zo gedurende zes jaar actieterreinen te zoeken waardoor de rode draad is te 

proberen de insectenpopulatie op peil te houden. Het is absoluut goed dat het eigen gemeentelijk 

groenbeheer daarin al stappen gezet heeft. Hij denkt dat dat voor een stuk de makkelijkste piste is 

voor de gemeente omdat die dat rechtstreeks aanstuurt. Hij vindt dat de gemeente nu een stap 

verder zou moeten zetten  door de burger meer te sensibiliseren en te subsidiëren daar waar 

nodig. Dat kan met gerichte campagnes en gerichte projecten. Hij wil ook kijken of er nog iets 

gedaan kan worden met de buxusmotten. 

 

Schepen Kegels zegt dat hij het meeneemt en laat onderzoeken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting:  

Zwerfvuil in havengebied Beveren. 

 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zaterdag 9 maart het Havenbedrijf Antwerpen en het 

Natuurpunt voor de zevende maal een grootse opruimactie organiseren in het Galgeschoor op 

rechteroever. Dit is een intergetijdengebied dat door de Schelde voortdurend in beweging is. 



60 
 

Daardoor geraakt soms afval dat op de rivier drijft verstrikt in het natuurgebied. De schorren zijn 

van groot belang voor tal van vogelsoorten die het onderscheid niet kennen tussen voedsel en 

afval. Met de cijfers van vorig jaar telt het team vrijwillige opruimers zwerfvuil in de gemeente 

Beveren een zeventigtal leden en honderdveertig vrijwilligers voor de lenteschoonmaak. Een 

echte topper zijn de ongeveer 3.500 leerlingen van het kleuter-/lager onderwijs die er opnieuw de 

schouders onder steken voor de komende zwerfvuilactie volgende maand in de gemeente. De 

opruim vanuit de scholen gaat voornamelijk door in de centrumstraten van elke deelgemeente, 

normaal de periferie rond de scholen en wat uitloopstraten. De vrijwilligers maken dan op een 

andere dag een lus door heel de gemeente. Zijn fractie is van mening dat het zwerfvuilverhaal ook 

in de haven moet aangepakt worden. Het betreft inderdaad een groot gebied met een 

lappendeken van verschillende bevoegde instanties, maar hij denkt toch dat het aan de gemeente 

is weggelegd om een ondernemende en eventueel coördinerende rol op zich te nemen. Zijn vraag 

is of de gemeente Beveren contact op wil nemen met het Havenbedrijf Antwerpen of Maatschappij 

Linkerscheldeoever om een soortgelijke actie op touw te kunnen zetten en samen specifiek op de 

linkerscheldeoever een zwerfvuilactie te starten. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het havengebied inderdaad een groot gebied is, maar het is niet de 

eerste keer dat het raadslid iets over zwerfvuil zegt. Er worden ook grote inspanningen geleverd. 

Hij zou kunnen herhalen wat er vroeger al over  gezegd is. Er wordt ook veel vuil weg gegooid door 

chauffeurs die daar overnachten. Daar is ook de nodige accommodatie voor voorzien. Daar wordt 

ook verder aan gewerkt. Er is geen versnippering van coördinatie. Dat is in samenwerking met het 

Havenbedrijf Antwerpen die de coördinatie volledig doet. Er wordt meer gekuist dan vroeger. Tot 

op het heden is er nog wel geen intergetijdengebied. In de andere echte natuurgebieden is weinig 

zwerfvuil te vinden, buiten dan de Verrebroekse Plassen omdat die tegen de baan aanliggen. Dat 

komt voornamelijk omdat de mensen geen toegang krijgen door gezien de afspanning met 

prikkeldraad. Dat is ook het enige voordeel, dat er geen vuil komt. Voor de rest is het niet 

toegankelijk voor de burgers van de streek. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een actie 

gebeurt op de linkeroever en de logistieke steun zal er op dit moment wel zijn. Hij denkt ook dat 

het een initiatief moet zijn van Natuurpunt. Die moet mobiliseren en dan zal de gemeente 

uiteraard wel zorgen dat vanuit het havenbestuur en de maatschappij de nodige logistieke steun 

aanwezig is om dat te coördineren.  

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor het antwoord en de toelichting. Hij heeft ook gezegd 

dat de gemeente Beveren al heel wat inspanningen levert, maar het gaat dan om de 
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deelgemeenten en de straten daar. Voor  linkeroever lijkt iedereen op iedereen te wachten. Hij 

denkt dat, als men weet dat er over dit probleem overleg is, dat dat heel goed is. Hij kan alleen 

maar hopen dat de gemeente Beveren zelf een keer via scholen of verenigingen een actieve 

oproep lanceert. Hij denkt dat dat een succes kan zijn. 

 

Schepen Vlegels denkt dat de straten in de haven maximaal gereinigd worden en dat het zwerfvuil 

zeer regelmatig wordt opgehaald. Natuurlijk ziet men twee dagen nadat het is opgehaald weer 

wat verschijnen. In de natuurgebieden is er op zich geen probleem met zwerfvuil buiten de 

Verrebroekse Plassen bij het Verrebroekdok, ook daar zijn regelmatig opruimacties. In 

Prosperpolder of in de natuurgebieden in het noorden van de gemeente zijn er weinig problemen 

met zwerfvuil. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Tevens ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

Flankerende maatregelen bij sluikstorten. 

 

Raadslid de Munck, Groen, zegt dat het gemeentebestuur van Beveren heeft beslist om twee 

mobiele camera’s aan te kopen om het probleem van sluikstorten te stoppen. Onder meer in de 

woonwijk Melkaderlaan worden zakken afval achtergelaten aan de ondergrondse containers. Ook 

langs afgelegen polderwegen zijn heel wat hotspots waarop de camera’s gericht kunnen en zullen 

worden. De inwoners van de Melkaderlaan krijgen een pasje waarmee ze de containers kunnen 

openen. Toch worden zakken gedumpt naast de containers. In de wijk wonen een aantal mensen 

voor wie het niet altijd even duidelijk is wat de spelregels zijn aangaande huisvuil. Het optreden 

tegen sluikstort is terecht. De aanpak van onjuist handelen vraagt in vele zaken steeds een drie-

regelaanpak. Ook aangaande huisvuil, de ophaling en problemen die dit met zich meebrengen. De 

drie-regelaanpak is zeker een repressieve aanpak, beteugelen bij een overtreding, een preventieve 

aanpak met voldoende communicatie naar de inwoners toe en specifiek naar deze wijk en 

eventueel met demonstraties. Hij denkt ook wel dat dat door Ibogem en de gemeente is 

gerealiseerd, zeker ook de curatieve aanpak. Daar wil hij de aandacht op vestigen. Het inrichten 

van een afvalstraat is er een van. Men wil het probleem op een curatieve wijze sturen. Dit  heeft hij 

gemist in de communicatie in de pers en in de papieren die de raadsleden deze avond gekregen 

hebben. Er is blijkbaar toch heel weinig geschreven en gesproken rond het bijsturen en het 
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begeleiden van deze mensen. Het is de bedoeling de mensen te kunnen aanmoedigen om het 

gedrag te verbeteren. Dat kan repressief als antwoord worden aangeboden door een boete op te 

leggen. Dat is enerzijds een mogelijkheid. Hij denkt dat Ibogem en de gemeente volop op 

preventie moeten inzetten. Maar zijn vraag is dus specifiek of de gemeente camera’s wil inzetten 

in de woonwijk  . Hij vraagt of de gemeente dan ook wil inzetten op flankerende maatregelen 

tegen sluikstorten in woonwijken zoals deze met sociaal assistent en straathoekwerker om de 

mensen de weg te wijzen en te helpen te sensibiliseren, naast uiteraard de repressieve aanpak. 

Een tweede vraag; de raad van bestuur van Ibogem voorzag zelf een overgangsperiode specifiek in 

deze woonwijk bij het gebruik van huisvuilzakken en het containergebruik.  Zijn vraag is of de 

overgang nog gaande is.  

 

Schepen Kegels stelt dat er  uiteraard flankerend beleid mogelijk is. Hij denkt dat het inschakelen 

van een maatschappelijk werker misschien wel iets is voor de Melkader. Dat is in het verleden ook 

al eens gebeurd. Het moet per probleem aangepakt worden. Het probleem moet ontleed worden. 

Dat hoort sowieso bij elke evaluatie. Dan moet bekeken worden wat de problemen zijn en wat er 

op wordt ingezet. Het raadslid zit ook al wat jaren in de milieuraad waar deze problematiek al 

jaren wordt besproken. Het raadslid weet ook via de milieudienst hoe moeilijk het soms is om 

deze strijd onder controle te krijgen. Soms is het voor een paar maanden onder controle en dan 

begint het terug erger te worden. Hij reed gisteren ook door de polders en er liggen halve 

tuinmeubels buiten enzovoort. Het is iets dat pieken en dalen kent. In de winter is het meestal wel 

wat minder. Het is meestal in de lente dat het begint. Het is dit jaar vroeg begonnen. Er wordt 

ingezet op het openmaken van de afvalzakken en proberen naar materiaal te zoeken zodat de 

identiteit van de dader te weten gekomen kan worden. Op dat gebied wordt goed ingezet hoewel 

het heel lastig werk is voor de dienst. Ze doen dat heel gedreven om toch tot resultaat te komen. 

Hij vindt het voor deze tijd wel een rare werkwijze dat men nog zo op die manier moet werken. Als 

het niet anders kan, dan moet het op die manier worden gedaan en met de middelen die de 

gemeente heeft. Dus er wordt met de dienst verder gezocht naar oplossingen en of er nog 

flankerende maatregelen bijgenomen kunnen worden. Het zijn vooral de woorden van schepen 

Vlegels vanavond over de burgerzin die zeer belangrijk zijn. Misschien moet men elkaar gaan 

terecht wijzen.  Hij heeft het dan niet alleen over sluikstorten op een veldweg. Hij heeft het dan 

ook over de Camberlanidreef, over  Gaanderij De Bever. De problematiek daar is minstens even 

groot en dat zijn meestal jongeren. Men moet dat durven benoemen. Als individu  doen ze dat 

minder en in groep doen ze dat meer. Dat is ook opvallend. Met de hangjongeren worden ook 
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gesprekken gevoerd, dus op vele vlakken wordt er ingezet en moet er ingezet blijven worden. Het 

is niet een probleem dat verholpen kan worden met enkele acties. Het vergt blijvende opvolging. 

 

Raadslid De Munck deelt wel de mening van de schepen en zijn visie. Het repressief optreden is 

gerechtvaardigd wanneer er inderdaad een overtreding is.  De schepen heeft ook gezegd dat het 

ondersteunende belangrijk is als het gedrag niet kan aangeleerd worden en getoond kan worden 

voor die specifieke doelgroep die het door een of andere reden niet begrijpt. Dan kan men 

ongeveer wel weten welke mensen daar wonen en wie bereikt kan worden via  het systeem van 

een straathoekwerker of van een sociaal assistent. Dan moeten daar natuurlijk ook de nodige 

blokken voor vrijgemaakt worden om die mensen daar de tijd toe te geven. Een sluikstort ergens 

in een verlaten polder, dat is een groot probleem en daar wordt ook op ingezet door de diensten. 

Hij wil dat onderscheid toch wel zien, daar waar mensen zijn die wonen in de straat en waarvan 

men een beeld kan proberen vormen  zou hij toch wel heel proactief inzetten op ondersteuning 

van mensen.  

 

Schepen Van Esbroeck wil volledig weerleggen dat het niet gebeurt. De maatschappelijk werkers 

die binnen het sociaal huis en OCMW actief zijn en die specifiek met de doelgroep werken 

waarover men al een tijdje bezig is, die zijn er wel echt mee bezig. Die leggen het ook uit aan de 

mensen. Het zijn dikwijls mensen die vooraleer ze naar hier kwamen, totaal niet wisten wat 

sorteren is, laat staan dat ze wisten wat een afvalstraat is waarin ze de zakken moeten deponeren. 

Dus er worden wel grote stappen gezet. De mensen worden begeleid en er wordt echt alles aan 

gedaan om mensen die dikwijls nieuwkomers zijn of niet die ervaring hebben, om die toch in dat 

verhaal mee te krijgen.  

 

Raadslid De Munck twijfelt daar ook niet aan. Hij heeft dat ook niet willen zeggen. Het gaat ook 

niet alleen om de nieuwkomers. De doelgroep is heel ruim. Vandaar dat het heel belangrijk is dat 

die actieve inzet misschien toch een beetje moet uitgebreid worden.  

 

De heer Heirwegh, voorzitter Ibogem, zegt dat er inderdaad gedurende enkele maanden een 

overgangsfase is geweest omdat beseft werd dat het in die wijk zeer moeilijk van start zou kunnen 

gaan. Ibogem heeft de huisvuilzakken laten meenemen gedurende enkele maanden. Dit is 

inmiddels gestopt want men kan niet blijven dubbellopen met de containers en tegelijkertijd het 

signaal geven dat als je de vuilnisbakken toch nog buiten zet ze evengoed meegenomen worden. 

Dat kan op langere termijn niet volgehouden worden. Dus dat is ondertussen gestopt.  
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Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

26. De gemeente Beveren is aangesloten bij de projectvereniging Wase Cultuurcentra 

Overlegplatform (WACCO). 

De vereniging heeft tot doel: de zorg voor en de communicatie rond cultuurspreiding, bevordering 

van gemeenschapsvorming en participatie van cultuurgoederen in de meest ruime betekenis. 

Om zich in regel te stellen met het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt de vereniging haar 

statuten (artikels 16, 19 en 20). 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde statutenwijzigingen van 

WACCO. 

Bij geheime stemming en met 29 ja-stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij 5 blanco 

stembiljetten wordt Ingeborg De Meulemeester aangeduid als stemgerechtigd bestuurder voor de 

raad van bestuur van WACCO. 

Bij geheime stemming en met 28 stemmen tegen 1 stem voor Roger Heirwegh bij 6 blanco 

stembiljetten wordt Karolien Weekers aangeduid als plaatsvervangend stemgerechtigd 

bestuurder voor de raad van bestuur van WACCO. 

Met 29 stemmen tegen 6 stemmen voor Marijke De Graef wordt Issam Benali bij geheime 

stemming aangeduid als niet-stemgerechtigde afgevaardigde voor de raad van bestuur van 

WACCO. 

Met 21 stemmen tegen 12 stemmen voor Marijke De Graef, 1 stem voor André Buyl bij 1 blanco 

stembiljet wordt Ann Vermeulen bij geheime stemming aangeduid als plaatsvervangend niet-

stemgerechtigde afgevaardigde voor de raad van bestuur van WACCO. 

 

 

27. De gemeente Beveren is aangesloten bij de interlokale vereniging Drugpunt Waas. 

Het is de missie van Drugpunt Waas om te investeren in het welzijn en de gezondheid van de 

algemene bevolking. Enerzijds door het individu en de samenleving verantwoord en kritisch te 

leren omgaan met genotsmiddelen en anderzijds door problemen als gevolg van middelengebruik 

te voorkomen en door ondersteuning te bieden aan beginnende gebruikers en hun omgeving. 

In samenspraak met het beheerscomité werden de statuten en het huishoudelijk reglement van 

Drugpunt Waas aangepast. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde 
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statutenwijzigingen van Drugpunt Waas. 

Bij geheime stemming en met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als vertegenwoordiger voor het beheerscomité van Drugpunt Waas. 

Met 31 ja-stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij 3 blanco stembiljetten wordt Katrien Claus 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het beheerscomité van Drugpunt Waas. 

 

28. Conform artikel 7 van de statuten van PEVA vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren bestaat de 

vereniging uit volgende stemgerechtigde leden die samen de algemene vergadering vormen: 

- De gemeente Beveren, als lid vertegenwoordigd in de algemene vergadering door de schepen 

van cultuur die door de gemeenteraad uit zijn leden wordt verkozen en voorgedragen 

- 17 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, voorgedragen door 

de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Beveren 

- 18 vertegenwoordigers van het culturele middenveld die worden voorgedragen door de 

gemeentelijke cultuurraad van Beveren. 

De 17 leden, afgevaardigd door de politieke fracties in de gemeenteraad, zetelen in eigen naam in 

de algemene vergadering. Zij worden aangeduid door en evenredig verdeeld over de fracties 

waaruit de gemeenteraad van Beveren is samengesteld en waarbij alle fracties zijn 

vertegenwoordigd. 

Na berekening via het proportioneel stelsel geeft dit de volgende samenstelling voor de leden 

voor de algemene vergadering voor deze legislatuur: 

CD&V 6 

N-VA 5 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 2 

Beveren 2020 1 

Open Vld 1 

Totaal: 17 

Conform artikel 27 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur 

benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar, gelijklopend met de 

gemeentelijke legislatuur. 

De raad van bestuur bestaat uit minstens 21 en maximum 25 bestuurders, zodat het aantal 

bestuurders steeds kleiner is dan het aantal leden van de algemene vergadering. 

Het aantal bestuurders afgevaardigd door de gemeente Beveren is altijd één meer dan het aantal 
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bestuurders afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad. 

Na berekening via het proportioneel stelsel geeft dit de volgende samenstelling voor de leden van 

de raad van bestuur voorgedragen door de gemeenteraad voor deze legislatuur: 

CD&V 4 

N-VA 4 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 1 

Beveren 2020 1 

Open Vld 1 

Totaal: 13 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de voorgelegde lijst en de 

aanduiding van  de 17 kandidaat-leden voor de algemene vergadering van PEVA vzw 

Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren. 

Tevens met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de voorgelegde lijst en de 

aanduiding van de 13 kandidaat-leden voor de raad van bestuur van PEVA vzw Gemeentelijk 

Cultuurcentrum Beveren. 

 

29. Overeenkomstig art. 5 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare 

bibliotheek wordt het beheersorgaan samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zag bij een punt dat er burgers voorgedragen worden en ze vraagt 

zich af of daar apart over gestemd moet worden. 

 

De voorzitter geeft aan dat de burgers worden voorgedragen vanuit de algemene vergadering. 

 

Raadslid Vermeulen zag dat er bepaalde profielen tussen zaten die op een lijst stonden van een 

politieke partij bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. Er staat duidelijk beschreven dat er 

rekening wordt gehouden met de ideologie van die mensen. Zij vindt het dan ook wel raar dat er 

mensen staan die op de lijst stonden van een partij enkele maanden geleden die daar nu tussen 

zitten als neutrale burger. Ze zou de oproep willen doen om rekening te houden met het feit dat er 

geen mensen worden opgenomen in die lijst die recent aan de gemeenteraadsverkiezingen 

hebben meegedaan op een lijst van een politieke partij. 
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Burgemeester Van de Vijver zegt dat iedereen vrij is mee te doen. Mensen die op een lijst hebben 

gestaan kunnen de partij bij wijze van spreken al verlaten hebben. 

 

Raadslid Vermeulen ziet wel duidelijk dat er vanuit een bepaalde hoek veel kandidaten zijn. Er is 

een verdeling vanuit wat er democratisch beslist is tijdens de verkiezingen. Dan zie je, als je gaat 

kijken naar de burgervertegenwoordiging, dat bepaalde partijen opvallend meer mensen 

vertegenwoordigd hebben door die burgers. Dat vindt ze op zijn minst opmerkelijk. Als het 

wettelijk niet anders kan, dan kan het niet.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet afgedwongen kan worden en de gemeenteraad moet 

er niet over stemmen. 

 

Het beheersorgaan bestaat uit 24 leden, als volgt bepaald: 

 12 afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige 

vertegenwoordiging van de strekkingen in de gemeenteraad 

 12 vertegenwoordigers van gebruikers, rekening houdend met de filosofische en 

ideologische strekkingen aanwezig in het cultureel veld van de gemeente 

 De man-vrouw verhouding is dusdanig dat elk geslacht vertegenwoordigd is door 

minimaal 1/3 van de afgevaardigden. 

De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. 

Elk lid van het beheersorgaan heeft één stem.  

Conform artikel 7 moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad het beheersorgaan 

opnieuw worden samengesteld uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar waarin de nieuw 

verkozen gemeenteraad zitting neemt. 

Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengestelde 

beheersorgaan is geïnstalleerd. 

De verdeling volgens de proportionele berekeningswijze ziet er voor deze legislatuur als volgt uit: 

CD&V 5 

N-VA 3 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 1 

Beveren 2020 1 

Open Vld 0 
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Totaal: 12 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde lijst en de 

aanduiding van de 12 kandidaat-leden voor het beheersorgaan bibliotheek. 

Tevens wordt met algemeenheid van stemmen akkoord gegaan met de voorgelegd lijst en de 

aanduiding van de 12 kandidaat-leden namens de gebruikers voor het beheersorgaan 

bibliotheek. 

 

30. De gemeente Beveren is lid van de vzw Centrum voor Informatica, afgekort Cevi vzw. 

Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening 

i.v.m. informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die 

door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.  

De raad van bestuur wordt bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering, op 

voordracht van de leden.  

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 6 jaar.  

De raad van bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 38 leden. 

De mandaten in de raad van bestuur van Cevi vzw zijn opgedeeld in categorieën op basis van het 

bewonersaantal. 

Met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten wordt bij geheime stemming Inge 

Brocken aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw. 

Met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Joke Van Bogaert 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw. 

Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten wordt Inge Brocken 

aangeduid als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Cevi vzw. 

 

31. De gemeente Beveren is aangesloten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

Elke aandeelhouder wordt jaarlijks uitgenodigd op de gewone algemene vergadering. Deze vindt 

plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur. 

De gemeenten worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe aangestelde gevolmachtigde 

(burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, …). 

De deelname aan de algemene vergadering is onbezoldigd en de verplaatsingskosten vallen ten 

laste van de aandeelhouder. 

Het is wenselijk dat onze gemeente vertegenwoordigd wordt op de algemene vergaderingen van 
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deze maatschappij. 

Bij afzonderlijk gehouden stemmingen worden volgende personen aangeduid: 

*   Raf Van Roeyen met 32 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten als effectief  

     vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse  

     Vervoersmaatschappij De Lijn 

*   Dirk Van Esbroeck met 29 ja-stemmen tegen 1 neen stem, 1 ongeldig stembiljet 

     en bij 4 blanco stembiljetten als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de  

     algemene vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

 

32. De gemeente Beveren is lid van een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met 

beperkte aansprakelijkheid opgericht met als naam “Linieland van Waas en Hulst, EGTS met 

beperkte aansprakelijkheid”. 

De vereniging heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas 

en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van 

samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, 

mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid. 

De EGTS heeft een Linieraad die bestaat uit één afgevaardigde van elke deelnemer. 

Elke deelnemer heeft op de Linieraad recht op één stem. 

Bij geheime stemming en met 29 ja stemmen tegen 1 stem voor Raf Van Roeyen, 1 stem voor 

Ernest Smet, 1 stem voor Jens De Wael, bij 1 ongeldig stembiljet en 2 blanco stembiljetten wordt 

Marc Van de Vijver aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de Linieraad van EGTS 

Linieland van Waas en Hulst.  

Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen tegen 1 stem voor Dirk Van Esbroeck , 1 stem voor 

Jens De Wael, 1 stem voor Ernest Smet bij 2 blanco stembiljetten wordt Filip Kegels aangeduid 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Linieraad van EGTS Linieland van Waas en 

Hulst. 

 

33. De gemeente Beveren is lid van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw. 

De vereniging heeft tot doel alle nodige en nuttige initiatieven te nemen met het oog op de 

opvang, begeleiding en behandeling van minder-valide personen, alsook het vorderen van de 

participatie van betrokkenen in de hiertoe opgerichte voorzieningen. 

algemene vergadering 
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Inherent aan de jaarlijkse investeringstoelage die de gemeente Beveren aan de voorziening 

verleent, kan een stemgerechtigd lid afgevaardigd worden voor de algemene vergaderingen van 

de vereniging.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt overgegaan tot de aanduiding van:  

 Dirk Van Esbroeck met 32 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten als effectieve 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het 

Veer vzw 

 Ingeborg De Meulemeester met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Therapeutisch 

Kinderdagverblijf Het Veer vzw  

 Dirk Van Esbroeck met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als afgevaardigde voor de 

raad van bestuur van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw (periode 2021-2022). 

 

34. De gemeente Beveren is lid van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert, kortweg IGP 

LvR. 

Het samenwerkingsverband stelt zich onder andere tot doel: promotie van het Land van Reynaert,  

het verhaal “Van den Vos Reynaerde”, afstemmen van de grote verscheidenheid aan initiatieven 

m.b.t. Reynaert. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen en telkens met 32 ja-stemmen bij 3 blanco 

stembiljetten worden Inge Brocken en Ernest Smet aangeduid als vertegenwoordigers namens de 

gemeente Beveren voor de ledenvergadering van het Intergemeentelijk Project Het Land van 

Reynaert. 

 

35. De gemeente Beveren is lid van Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

De vereniging heeft tot doel op te treden als: 

-representatieve organisatie van lokale openbare besturen of verenigingen opgericht door of op 

initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse 

Gemeenschap 

-pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs. 

algemene vergadering 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemming wordt overgegaan tot de aanduiding van: 

 Katrien Claus met 33 ja-stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael en 1 blanco stembiljet 
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als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van OVSG 

 Ingeborg De Meulemeester met 29 ja-stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij 5 

blanco stembiljetten als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van OVSG.  

 

36. De gemeente Beveren is aangesloten bij de vereniging Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, 

afgekort RATO. 

De vereniging beoogt de ontwikkeling van een systematische en gecoördineerde uitvoering van 

muskusrattenbestrijding en eventueel van andere rhodentia. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en heeft jaarlijks plaats in 

mei. 

Bij geheime stemming en met 33 ja-stemmen bij 2 blanco stembiljetten wordt Bert Vertenten 

aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van RATO vzw.  

Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten wordt Marc Van de Vijver 

aangeduid als  plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van RATO 

vzw. 

 

37. De gemeente Beveren is werkend lid van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

De vereniging heeft als missie het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking 

van het toeristisch aanbod binnen haar werkingsgebied. Haar taken weerspiegelen deze missie. 

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. 

Elk werkend lid heeft recht op één stem in de algemene vergadering.  

De leden worden vertegenwoordigd door 1 natuurlijke persoon, aangeduid door het daartoe 

wettelijk of statutair bevoegd orgaan. 

De raad van bestuur bestaat uit minimum 21 en maximum 25 stemgerechtigde bestuurders, allen 

natuurlijke personen, met dien verstande dat het aantal bestuurders in elk geval altijd lager moet 

zijn dan het aantal werkende leden.  

Onze gemeente kan zich kandidaat stellen voor een ambt van bestuurder in de categorie steden 

en gemeenten. 

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt overgegaan tot de aanduiding van: 

 Inge Brocken met 29 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als 

effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen 
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vzw  

 Laura Staut met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw  

 Inge Brocken met 31 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten als kandidaat 

voor de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

 

38. De gemeente is lid van vzw Toerisme Waasland. 

De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van het toerisme, onder al zijn vormen, in het 

Waasland.  

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. 

Elke aangesloten gemeente wordt vertegenwoordigd door maximum 2 vertegenwoordigers. 

Voor de aangesloten gemeenten eindigt het mandaat van hun vertegenwoordigers van 

rechtswege om de 6 jaar bij een algehele vernieuwing van de gemeenteraden naar aanleiding van 

de gemeenteraadsverkiezingen. Een vertegenwoordiger wiens mandaat eindigt, kan opnieuw 

worden voorgedragen. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, verkozen uit en benoemd door de 

algemene vergadering. 

De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door 1 bestuurder per gemeente. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 6 jaar.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen worden Inge Brocken met 30 ja-stemmen tegen 1 

neen-stem bij 4 blanco stembiljetten en Elfriede De Puysseleyr met algemene stemmen 

aangeduid als  effectieve vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van vzw Toerisme 

Waasland 

Bij geheime stemming en met 34 ja-stemmen bij 1 blanco stembiljet wordt Elfriede De 

Puysseleyr aangeduid als bestuurder voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Waasland. 

 

39. De gemeente Beveren is aangesloten als werkelijk lid van de vzw Vereniging Voor Openbaar Groen 

(VVOG). 

De vereniging heeft tot doel de bevordering, behartiging en de sensibilisering van: 

-  het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin 

-  het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal 

-  de gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het  

    groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubeheer 
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De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties. 

De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die gemiddeld 3 keer per jaar vergadert. 

Met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Raf Van Roeyen 

aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Vereniging voor 

Openbaar Groen vzw.  

Met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Lientje De Schepper 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 

Vereniging voor Openbaar Groen vzw.  

Bij geheime stemming en met 34 ja-stemmen bij 1 blanco stembiljet wordt Filip Kegels aangeduid 

als kandidaat voor de raad van bestuur van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw. 

Met 32 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Filip Kegels 

aangeduid als kandidaat  voor het financieel comité van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw. 

 

40. De gemeente Beveren is lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort VVSG. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, vraagt bij de mandaten waarvoor raadsleden worden 

gekozen of het mandaten zijn waarvan men zich op voorhand kandidaat had moeten stellen. Bij 

een schepen kan hij begrijpen dat het verbonden is aan het ambt. Hij vraagt dit bijvoorbeeld bij 

punt 40 waar de raad alleen ja of nee kan zeggen en niet elk raadslid kan afvaardigen. 

 

De algemeen directeur zegt dat het verschil tussen de stemmingen die worden voorgelegd met 

alle raadsleden en degenen die enkel ja- of nee-stemmen ligt in dat het voor de een verplicht is om 

raadsleden te nemen en voor de ander niet. De meerderheid mag altijd een voordracht doen. Het 

is in Beveren traditie dat dit gebeurt met algemene stembrief met alle raadsleden, maar dat hoeft 

wettelijk gezien eigenlijk totaal niet.  

 

Raadslid Stevenheydens vraagt wat gebeurt als het afgekeurd wordt en of het dan opnieuw naar 

de raad moet komen. 

 

De algemeen directeur bevestigt dit. 

 

De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun 
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beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen. 

Eind 2018 werden de aangepaste statuten unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering 

van VVSG. De vereniging besliste haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer 

participatief ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook 

verschillende bestuurlijke commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.  

VVSG vraagt ons een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering. 

De raad van bestuur bestaat voortaan uit 20 leden. 

De bestuurders worden formeel aangesteld door de algemene vergadering die in juni 2019 

bijeenkomt. 

Bij geheime stemming en met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten wordt Karolien Weekers 

aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de VVSG.  

Met 30 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Roger Heirwegh 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 

VVSG.  

Karolien Weekers wordt bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten 

aangeduid als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de VVSG. 

Alsook wordt Karolien Weekers bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 5 blanco 

stembiljetten aangeduid als kandidaat-lid voor een bestuurlijke commissie van de VVSG. 

 

41. De gemeente Beveren is lid van vzw Wase Werkplaats. 

De Wase Werkplaats verschaft duurzame tewerkstelling voor personen met een beperking. 

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden.  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 4 bestuurders die lid zijn 

van de vereniging. De duur van hun mandaat wordt bepaald op 6 jaar. 

Met 30 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt 

Ingeborg De Meulemeester aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van vzw Wase Werkplaats.  

Bij geheime stemming en met 32 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw 

Wase Werkplaats.  

Alsook wordt Dirk Van Esbroeck bij geheime stemming en met 32 ja-stemmen bij 3 blanco 

stembiljetten aangeduid als afgevaardigde voor de raad van bestuur van vzw Wase Werkplaats. 
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42. Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid regelt het integraal waterbeleid 

in Vlaanderen, de samenstelling en de werking van de bekkenbesturen. 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) coördineert het integraal waterbeleid op 

Vlaams niveau.  

Het bekkenbestuur coördineert het integraal waterbeleid op lokaal niveau. 

Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens. De gemeente Beveren 

maakt deel uit van het Benedenscheldebekken. 

Met 27 ja-stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael, 3 stemmen voor Werner Maes bij 4 blanco 

stembiljetten en bij geheime stemming wordt Marc Van de Vijver aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur Benedenscheldebekken.  

Bij geheime stemming en met 28 stemmen tegen 3 stemmen voor Marc Van de Vijver, 1 stem voor 

Jan Van de Perre, 1 stem voor Jens De Wael bij 2 blanco stembiljetten wordt Filip Kegels 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur 

Benedenscheldebekken. 

 

43. De gemeente Beveren is vennoot bij de Waasse Landmaatschappij. 

De vennootschap heeft als doel: 

- de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een 

voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip 

van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale 

woonstructuur 

- bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of 

ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te 

vervangen 

- gronden en panden verwerven voor realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten en komt minstens éénmaal per jaar bijeen.  

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemming wordt overgegaan tot de aanduiding van: 

Heidi Werrens als  effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Waasse 
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Landmaatschappij en dit met 30 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 blanco stembiljetten; 

Roger Heirwegh als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 

Waasse Landmaatschappij en dit met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco 

stembiljetten. 

David Van de Vijver wordt bij geheime stemming en met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 

blanco stembiljetten voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de vertegenwoordiging in de 

raad van bestuur van de Waasse Landmaatschappij.      

 

44. Zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren zijn lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg 

Waasland, afgekort LOGO-Waasland. 

Logo-Waasland heeft tot doel het op centraal Vlaams niveau  geplande  preventiebeleid uit te 

voeren en het lokale gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raden dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden 

aangeduid. 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  

Ieder lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem. 

De raad van bestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximaal 18 leden, benoemd door de 

algemene vergadering. 

Bij geheime stemming en met 31 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering van Logo-Waasland vzw.  

Alsook bij geheime stemming en met29 ja-stemmen bij 6 blanco stembiljetten wordt Ingeborg De 

Meulemeester aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

van Logo-Waasland vzw.  

Vervolgens wordt bij geheime stemming en met 32 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 2 blanco 

stembiljetten Kirsten Heyrman aangeduid als  stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van 

Logo-Waasland vzw.  

 

45. In huidige zitting werd, voorafgaandelijk, het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld. 

Ingevolge artikel 34 e.v. van dit huishoudelijk reglement dienen er 6 raadscommissies te worden 

samengesteld en dienen hun voorzitters te worden verkozen.  

 

De fracties dienen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de 

gemeenteraad, de mandaten van stemgerechtigde leden in deze commissies toe te kennen.   
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De verdeling van de stemgerechtigde mandaten is als volgt: 

- CD&V: 4 leden 

- N-VA: 3 leden 

- Groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 

- Beveren 2020: 1 lid 

- Open VLD: 1 lid 

Voor elk kandidaat-commissielid dient tevens een plaatsvervanger te worden aangesteld.  

Daarnaast moeten ingevolge art. 36 van het huishoudelijk reglement de voorzitters worden 

verkozen van deze zes commissies. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen  van de samenstelling van de commissies conform de 

voordrachtsakten. 

Vervolgens wordt bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen overgegaan tot de aanduiding 

van de voorzitters van de 6 commissies: 

 1e commissie: Lien Van Dooren met 28 stemmen tegen  1 stem voor Jens De Wael, 1 stem 

voor Lientje De Schepper bij 5 blanco 

 2e commissie: Laura Staut met 29 stemmen  tegen  1 stem voor Jeroen Verhulst, 1 stem 

voor Jens De Wael bij  4 blanco stembiljetten 

 3e commissie: Karolien Weekers met 28 stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij  6 

blanco stembiljetten 

 4e commissie: Johan Smet met 28 stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael, 1 stem voor 

Ernest Smet bij 5 blanco stembiljetten 

 5e commissie: Jeroen Verhulst met 28 stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij  6 

blanco stembiljetten 

 6e commissie: Dominique Tielens met 28 stemmen tegen 1 stem voor Jens De Wael bij 6 

blanco stembiljetten. 

 

Er wordt gevraagd om in de toekomst zulke dingen op de een of andere manier elektronisch aan 

te pakken. Men weet niet of dit altijd met zoveel papier moet.  

 

De voorzitter zegt dat het in principe eenmaal om de zes jaar is en dat moet formeel. 

 

De voorzitter stelt voor dat morgen de mensen van de administratie de stembrieven tellen. Dan 
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zullen de resultaten van de telling meegedeeld worden.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng in sluit de vergadering. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 26 februari 2019 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 26 maart 2019 om 19.30 uur. 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                        de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


