
 

 

Gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 om 20 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   

 

Schepen Filip Kegels  was afwezig en werd verontschuldigd. 
             

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

Openbare zitting. 
 

D 01 01.  Goedkeuring van de verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 
18 december 2018, 28 december 2018 en installatievergadering d.d. 03 januari 

2019. 
 

D 03 02.  Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie tot raadslid van mevrouw Kristien 

Hulstaert en vaststelling rangorde. 

 
D 13 03.  Aktename goedkeuring jaarrekening 2017. 

 

D 32 04.  Advies principieel akkoord “Ropstraat 9N” te Haasdonk. 

 
D 31 05.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst veiligheidscoördinatie bij heraanleg 

doortocht N70 te Melsele. 
 

“ 06.  Vaststelling lastvoorwaarden aanstelling ontwerper aanleg parking op domein 
Fort Liefkenshoek te Kallo. 
 

“ 07.  Overdracht groenonderhoud en reinhouden straten en pleinen aan Wase 

Werkplaats gedurende 2019. 

 
“ 08.  Kosteloze grondverwerving Berghoekwegel te Melsele. 

 
Punt bij hoogdringendheid: Verkoop KMO-bedrijf DOEWA bvba, KMO-zone 

Doornpark te Beveren. 
 
 

Punt 08 bis: Ten verzoeke van Groen-sp.a-fractie: 

a) Grondenruil Vrasene – Haasdonk; 
b) Behoud van de brievenbussen van Bpost 



 

c) Tegengaan van affakkelen. 

 
D 01 09.  Vaststelling mandaten IGS Westlede en goedkeuring agenda bijzondere 

algemene vergadering d.d. 19 maart 2019. 

 
“ 10.  Vaststelling mandaten Interwaas. 

 
“ 11.  Vaststelling mandaten Intergem en goedkeuring agenda buitengewone 

algemene vergadering Intergem d.d. 21 maart 2019. 
 

“ 12.  Vaststelling mandaten Ibogem. 
 

“ 13.  Vaststelling mandaten Maatschappij Linkerscheldeoever. 

 

“ 14.  Vaststelling mandaten De Watergroep. 

 
“ 15.  Vaststelling mandaten Erfpunt. 

 
“ 16.  Vaststelling mandaten interlokale vereniging Burensportdienst Waasland. 

 
 

Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aan de algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest de ontwerpverslagen voor van de gemeenteraadszittingen van 

dinsdag 18 december 2018, vrijdag 28 december2018 en donderdag 03 januari 2019 voor. 

 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de ontwerpverslagen  van 

de gemeenteraadszittingen van 18 en 28  december 2018 en 03 januari 2019. 

 

 

De voorzitter vervolgt met een bijzonder punt. Ze heeft van de fractie Groen-Sp.a een brief 

ontvangen in verband met hun fractie. Ze laat mevrouw Vermeulen dit zelf toelichten. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat ze inderdaad zonet een brief heeft overhandigd waarbij 

wordt gevraagd of de naam van hun fractie gewijzigd mag worden van Groen-sp.a naar Groen. 

De vraag is gesteld aan het schepencollege.  

 



 

 
 

Raadslid Maes, Groen, heeft een vraag over de nieuwe fietsenstalling aan het station 

van Beveren. Die ziet er al mooi uit. Hij denkt dat ze bijna voltooid is. Hij vraagt zich af 

wanneer het systeem van de deelfietsen van start gaat en of er al een keuze gemaakt is 

met welk systeem er gewerkt gaat worden. Dat is hem nog niet bekend. Hij denkt dat 

dit misschien het moment is om van het station een volwaardig mobiliteitsknooppunt 

te maken waarbij er een rechtstreekse aansluiting is op De Lijn, waar deelfietsen 

gebruikt worden, ook deelauto’s en oproep. Als laatste vraagt hij hoe het staat met de 

camerabewaking. Hij heeft opgemerkt dat er meer in- en uitgangen zijn dan 

oorspronkelijk aangekondigd werd. Hij vraagt of de camerabewaking nog doorgaat.  

 

De voorzitter meent begrepen te hebben dat dit op het college besproken is en dat het college 

daarmee akkoord gaat. Ook volgens Binnenlands Bestuur zal dat geen probleem zijn als alle 

fractieleden daarmee akkoord gaan. Ze heeft een brief ontvangen waar ieders handtekening 

op staat, dus zij stelt dat de gemeenteraad daar alleen maar akte van kan nemen. De 

gemeenteraad heeft vanaf nu dus een fractie Groen. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat het voor zich spreekt dat hij niet in de fractie Groen zal/kan 

blijven zetelen. Hij wil bij deze aankondigen dat nu de naam is veranderd naar Groen hij de 

fractie zal verlaten en als onafhankelijke zal zetelen. Hij wil daarbij wel vragen of het mogelijk 

is om in de notulen en het verslag de naam van partij, Sp.a,  te gebruiken. In de vorige 

legislatuur  is dit ook gebeurd, er is dus een precedent. 

 

De voorzitter neemt akte van zijn ontslag uit de fractie en vraagt de gemeenteraad of akkoord 

gegaan kan worden met de vraag  van de heer Benali om voortaan te zetelen als Sp.a.   Voor 

alle duidelijkheid, in de verdeling van de verschillende fractiemandaten, bijvoorbeeld in de 

bibliotheekcommissie e.d., zal de oorspronkelijke samenstelling van de fractie behouden 

blijven. De aanwezige leden gaan akkoord. 

 

 

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

 



 

De voorzitter licht toe dat in het vragenkwartier wordt geprobeerd actualiteitsvragen 

aan bod te laten komen. Ze doet de oproep echte actualiteitsvragen te stellen. 

Uitgebreidere vragen kunnen altijd per mail gesteld worden aan de bevoegde schepen 

of via een agendapunt op de raad. Dat zal op een later punt nog worden besproken 

met de fracties. 

 

Schepen Van Roeyen deelt de bedenkingen van de voorzitter. Hij begrijpt dat het 

raadslid enthousiast is om zijn zorgen mee te delen aan de raad. Hij moet wel 

meegeven dat de vraag veelomvattend is en inderdaad niet echt een vraag is voor het 

vragenkwartier. Kort antwoordend, op dit moment zijn er contacten met NMBS en het 

systeem Blue-bike. Daarover zijn een aantal overlegmomenten geweest, maar de 

conclusies daarvan moeten nog voorgelegd worden aan het college. De diensten 

moeten dat nog verder opnemen. Het idee was in die richting naar een project te gaan. 

Wat de fietsenstalling betreft, op dit moment is die inderdaad quasi af. Men is nog met 

een aantal werken bezig in de omgeving. In samenspraak met Infrabel wordt ook de 

bestrating en de verharding verder afgewerkt. Wat de camerabewaking betreft, wordt 

voorzien om precies alle ingangen inderdaad ook in beeld te krijgen. Dat is ook een 

kwestie geweest van gebruiksvriendelijkheid. Een of twee ingangen bleek, gelet op de 

configuratie, niet zo makkelijk te zijn, dus dat wordt op die manier meegenomen. Het 

knooppunt is een zeer moeilijk verhaal. Toen gedebatteerd werd over de doortrekking 

van de tram, was het standpunt van de gemeente Beveren altijd om aan het station 

alle openbare vervoersmodaliteiten te verbinden. Op dit moment is dat door de 

beslissingen die op bovenlokaal vlak door De Lijn zijn genomen, verlaten. Dat wil niet 

zeggen dat men niet moeten blijven ijveren om daar toch wat beweging in te krijgen. 

Maar op dit moment ligt daar niets concreets of tastbaars van voor.  

 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een vraag over het inschrijvingsbeleid. Ze heeft 

vastgesteld dat er wat onrust is bij sommige mensen. Ze denkt dat er een dappere 

keuze gemaakt is door de gemeente en de scholen, maar ze voelt dat er heel wat 

onjuistheden de ronde doen op dit moment. Haar fractie zou het fijn vinden als er 

duidelijke info beschikbaar zou zijn. Ze weet dat die gaat komen, maar ze zou daarbij 

willen vragen of het ook mogelijk is om te motiveren waarom het college gekozen 

heeft voor het systeem en wat de voordelen ervan zijn. Dat maakt het makkelijker voor 



 

iedereen om met de juiste argumenten aan de slag te gaan en het positieve verhaal in 

de kijker te zetten en om de negativiteit die er nu hangt en de onrust voor een deel 

weg te kunnen nemen. Dus het is de vraag of er zo snel mogelijk duidelijk 

gecommuniceerd kan worden. 

 

Schepen Claus zegt dat men volop bezig is met de revisie van de onderwijsbrochure. 

Deze wordt eerstdaags verspreid binnen de scholen en op de website geplaatst. Hierin 

staat duidelijk  wat er te gebeuren staat. Een commissievergadering onderwijs is 

gepland op 18 februari aanstaande. Het college wist dat er wel wat commotie zou 

ontstaan en hoopt erop voorbereid te zijn. Daar wordt in ieder geval volop op 

voorbereid. De info komt zo snel mogelijk nadat alles klaar is.  

 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, stelt een tweede vraag. Ze vindt het fantastisch dat er heel 

wat steden en gemeenten zijn die bij de eerste gemeenteraad een bestuursakkoord 

voorleggen waardoor de oppositie en de burger kunnen zien wat de afspraken zijn die 

zijn gemaakt binnen de huidige coalitie. Ze weet dat het college beleidsnota’s zal 

uitwerken. Die worden vermoedelijk in april of mei voorgelegd.  Haar fractie vraagt 

zich af of het mogelijk is om iets vroeger een kader of een soort raamplan te krijgen 

van wat het bestuursakkoord inhoudt, welke keuzes gemaakt zijn en welke lijnen zijn 

uitgezet. In het kader daarvan memoreert ze aan de twintig punten die de 

meerderheid naar voren heeft geschoven in de vorige legislatuur. Ze is benieuwd of 

het college zelf een analyse gemaakt heeft, aangezien de coalitie dezelfde is als 

daarvoor en eventueel een evaluatie van wat wel mogelijk was en wat niet.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Beveren in goed gezelschap is. Hij weet niet welke 

gemeenten en steden er nog geen bestuursakkoord volledig hebben uitgeschreven. Hij 

denk dat dat er nog wel heel wat zijn. Hij denkt dat het belangrijk is om de tijd te 

nemen om het document grondig voor te bereiden en ervoor te zorgen dat er een 

degelijk  document op tafel ligt. Ook financieel zijn er verschillende zaken die erg 

belangrijk zijn. De provincie heeft ook nog geen bestuursakkoord. Daar wordt ook 

volop aan gewerkt. Dat zal ook niet voor de eerste weken zijn. Dus in die zin zit 

Beveren in goed gezelschap. Het is een beetje moeilijk om tijdens de inhoudelijke 

discussies die nu in het college gevoerd worden en die daarna ook in eerste instantie 



 

met de fracties van de meerderheid moeten gevoerd worden, dan al direct in het 

publiek alles kenbaar te gaan maken. Hij denk dat dat moeilijk is. Hij wil gewoon de 

tijd nemen om inhoudelijk op de verschillende departementen beleidszaken naar 

voren te brengen. Als dat alles rond is, zal dat in de gemeenteraad en in de commissies 

worden besproken.  

Het is wel de bedoeling om dit nog voor de verlofperiode af te ronden.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft twee vragen. Aangezien de bevoegde schepen, de 

heer Filip Kegels, afwezig is, zal hij deze vraag schriftelijk stellen aan de bevoegde 

schepen.  

Vervolgens heeft het raadslid een vraag over mobiliteit. 

Hij neemt waar dat er vorige week een eerste regionale infoavond over mobiliteit is 

gehouden. Hij kon jammer genoeg niet aanwezig zijn. Op die agenda stond de 

toelichting van het routeplan 2030 en de samenhang van 

toekomstverbond/haventracé. Zeer interessant omdat de gemeente Beveren vorig 

jaar is toegetreden als effectief lid van de Vervoerregio Antwerpen en omdat Beveren 

de opstart van de Vervoerregio Waasland als waarnemer volgt. Hij veronderstelt dat de 

gemeente zeker en vast aanwezig was met haar diensthoofd. Hij weet niet of er andere 

raadsleden aanwezig konden zijn. De vraag is of er inhoudelijk interessante dingen 

besproken zijn en in die mate interessant genoeg om daar een commissie rond te 

organiseren. 

 

Schepen Van Roeyen vindt het uitleggen van het hele verhaal van de vervoerregio en 

het routeplan 2030 in een vragenkwartier te hoog gegrepen. Maar hij gaat het raadslid 

hopelijk een klein beetje gelukkig maken. Hij is het 100% eens met zijn idee dat er 

misschien eens een commissie gegeven moet worden en kijken of er mensen van de 

vervoerregio willen komen om dit verhaal op dat forum toe te lichten. Het is inderdaad 

een zeer complex en heel veelomvattend iets. Hij wil zich engageren om te zien of hij 

met degenen die daar in de vervoerregio over gaan een commissie over kan beleggen. 

de 

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor de toelichting. Hij weet niet wat de 

actieradius van die vergaderingen is. Het kan zijn dat er misschien een aantal 

maanden nodig is om een tweede vergadering te krijgen. Het nu vandaag in vijf 



 

minuten uitleggen, wordt niet gevraagd. Dat is zeker niet van toepassing, maar dat is 

de suggestie dan toch. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat wat vorige week gebeurd is,  gewoon past in een 

inspraakronde kandie die instantie organiseert. Waarschijnlijk gaan er nog dergelijke 

vergaderingen komen. Dat is een procedure en dat zijn werktafels om zo veel mogelijk 

mensen mee te betrekken bij gans het gegeven om uiteindelijk tot conclusies te 

komen. Het raadslid moet zich wat hem betreft verheugen dat men zo breed en 

democratisch mogelijk inspraak geeft aan mensen.  

 

 

Raadslid Benali, Sp.a, memoreert eraan dat er op de laatste gemeenteraad van vorig 

jaar een toegevoegd punt was over het Zorgbedrijf. Hij had toen wat kritiek op het feit 

dat dat pas zo laat op de agenda stond, maar er werd toen beloofd een commissie te 

organiseren om dat toch toe te lichten. Hij vraagt wanneer die commissie zal 

plaatsvinden omdat hij nog geen uitnodiging heeft ontvangen.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het inderdaad zo is dat dat afgesproken werd. Hij zal 

die belofte zeker nakomen. Het is de bedoeling dat het samen met de vier partners in 

het Zorgpunt georganiseerd wordt, waarin ook aan de nieuwe gemeenteraadsleden de 

info zal meegegeven worden over het Zorgpunt, zodanig dat het een volledig verhaal 

wordt. Het college vond het wat raar om dat enkel voor Beveren te organiseren, dus 

voor de vier samen en dan ineens het Zorgpunt voorstellen aan alle 

gemeenteraadsleden die daarvoor geïnteresseerd zijn. In de loop van februari wordt 

daarvoor een datum gezocht.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat er op 15 januari een brief bij de burgers is 

toegekomen van Ibogem betreffende de verandering van de gft-containers. Er is nogal 

wat commotie over geweest, vooral bij oudere mensen die geen computer hebben. Er 

staat in dat voor het chippen de adresgegevens doorgegeven moeten worden, dus 

men moet zich wenden tot een mailadres. Hij vindt het erg dat er in deze tijd aan een 

hele groep mensen voorbijgegaan wordt. Vooral oudere mensen werden ongerust, 

want sommigen hebben geen computer. Hij vindt  dat de communicatie op dat punt 

beter kan.  



 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt ook dergelijke opmerkingen ontvangen te hebben. Hij 

heeft direct contact opgenomen met de directeur van Ibogem en met de voorzitter. 

Inderdaad, oudere mensen waren een beetje in paniek over de vraag hoe dit moet. Het 

schijnt dat er een zin is vergeten in datgene dat opgesteld moest worden. Maar de 

voorzitter is er inhoudelijk bij betrokken.  

 

Raadslid Heirwegh en tevens voorzitter van Ibogem zegt dat de ontwerpbrief werd 

overlegd alvorens deze te verdelen. Door het directiecomité is uitdrukkelijk gezegd dat 

er iets voorzien moet zijn voor mensen die geen pc hebben. Men is er soms over 

verbaasd hoeveel mensen dat medium toch nog niet gebruiken. Blijkbaar is door een 

communicatiefout binnen Ibogem die zin niet opgenomen. Er is ook al via een 

persbericht geprobeerd om aan de mensen duidelijk te maken dat daar een fout is 

gebeurd en dat het zeker niet zo is dat Ibogem niet aan die grote groep van mensen 

zonder pc gedacht heeft. Dat was dus wel degelijk het geval. Namens Ibogem 

verontschuldigt hij zich daarvoor. Op dit moment kan er niets aan veranderd worden. 

Hij hoopt dat de mensen toch zo snel mogelijk zelf telefonisch contact opnemen, zoals 

ook werd meegdeeld in het persbericht, om dan de zaak zo vlug mogelijk te regelen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er ook contact vanuit Ibogem is geweest met de 

drie gemeenten. Mensen die aan de balie zitten krijgen er ook soms opmerkingen over 

van mensen die in paniek zijn omdat ze geen pc hebben. De drie betrokken gemeenten 

zijn op de hoogte en kunnen de informatie geven dat mensen gewoon contact moeten 

opnemen met Ibogem en dat alles dan wordt geregeld.  

 

Ondertussen wordt Ibogem natuurlijk een beetje overstelpt met telefoontjes.  Mensen 

moeten niet ongerust zijn als ze een paar keer moeten proberen. Er zit een ploeg van 

zes à zeven mensen toch dagelijks de telefoonoproepen te beantwoorden. Dus men is 

duidelijk bezig van ’s morgens tot ’s avonds met de problemen van de mensen en dat 

wordt opgelost.  

 

Raadslid De Schepper stelt een vraag over het geboortebos naast Hof ter Welle. Hierin 

ligt een wegel met de naam Pillekesdreef. Deze wegel wordt veel gebruikt door 

wandelaars en fietsers. Ze vraagt of het mogelijk is om verlichting te plaatsen zodanig 



 

dat de fietsers en de wandelaars deze wegel ook ’s morgens en ’s avonds kunnen 

gebruiken op een veilige manier. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het niet zo is dat aan alle trage verbindingen die er in 

Beveren bestaan zullen worden overopenbare verlichting gezet wordt. Het is ook een 

kwestie om lichtvervuiling en dergelijke een beetje te belemmeren. Hij wil de vraag 

wel onderzoeken, maar op dit moment zijn er in ieder geval geen plannen om dat te 

doen en om langs heel dat traject verlichting te zetten. De vraag is gesteld en hij wil die 

wel voorleggen, maar dit is zeker geen verhaal voor morgen. 

 

 

Raadslid Vaerenbergh, Vlaams Belang, heeft vorige week een melding gedaan over het 

defect en loshangende verkeerslicht ter hoogte van het Verheyenplein te Verrebroek. 

Zijn vraag is wanneer het hersteld gaat worden daar de veiligheid van de passerende 

voetgangers niet meer gegarandeerd wordt door het feit dat de vasthechting van de 

lichten aan de reeds scheefstaande paal met tape is vastgemaakt.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het probleem met het licht gekend is. Het moet 

alleen nog worden doorgegeven en dan zal het hersteld worden. Op termijn is het de 

bedoeling om die lichten te vervangen, maar dat is een kwestie van middelen voorzien 

in de begroting. Dat zit in een aantal ruimere posten die te maken hebben met 

mobiliteit en signalisatie. De bedoeling is dus om op zo kort mogelijke termijn ze te 

vervangen. Het is een heel dossier, maar de vervanging staat in de planning.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee actuele vragen. Vorige week 

vernam hij via de pers dat de burgemeester opgenomen zal worden in de raad van 

bestuur van het havenbedrijf. Dit ten koste van de Antwerpse oppositie die uit het 

havenbedrijf wordt verwijderd. Zo heeft men dat toch gezegd in de pers. Het 

Antwerpse college heeft het al goedgekeurd. Het zou nog moeten bekrachtigd worden 

door gemeenteraad en raad van bestuur, volgens datzelfde artikel. Voor kersvers 

havenschepen Annick De Ridder zou opname van de burgemeester in de raad van 

bestuur van het havenbedrijf de eerste stap zijn naar het eengemaakt havenbedrijf 

voor zowel linker- als rechteroever. Dat het Antwerpse stadsbestuur en vooral de 

havenschepen de burgemeester in een eengemaakt havenbestuur willen, is al 



 

geweten van eind vorig jaar wanneer het Antwerpse bestuursakkoord werd 

voorgesteld. Men heeft daar veel meer werk voor een bestuursakkoord, maar in 

Antwerpen is het er al. Daar wil hij het niet over hebben, maar hij wil het wel hebben 

over de reactie van de burgemeester en het college. Hij vraagt of de burgemeester het 

spel van Antwerpen mee gaat spelen om de Maatschappij Linkerscheldeoever en de 

invloed van het Waasland aan banden te laten leggen. Als men ziet hoe men het 

havenbedrijf samenstelt en hoe de oppositie daar werd verwijderd.  Er wordt iemand 

anders toegevoegd en men zegt dan ook dat de burgemeester de oppositie is. CD&V is 

niet in het Antwerpse stadsbestuur vertegenwoordigd. Hij vindt toch wel dat men daar 

aan touwtjes trekt. Hij vraagt of men hier vanuit Beveren en het Waasland dat spel zo 

maar mee gaat spelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat hij niet de gewoonte heeft om spelletjes te 

spelen, dat heeft hij in geen enkel bestuur waar hij tot hiertoe in gezeten heeft gedaan. 

In het verleden had het Waasland, twee à drie jaar geleden, met de hervorming van het 

havenbestuur twee zitjes. Dat waren voor de voorzitter van de Maatschappij en de 

voorzitter van Interwaas. Dat is een aantal jaren zo geweest. Op een gegeven moment 

is dat veranderd in een zitje, alleen nog voor de voorzitter van de Maatschappij. Met de 

hervorming van het havendecreet heeft men in Antwerpen geoordeeld om niemand 

meer op te nemen vanuit het Waasland of Beveren. Beveren behoort tot het Waasland. 

Er was enorm scherpe kritiek vanuit het Waasland om te zeggen dat dat dus niet kan. 

De haven speelt zich af langs twee kanten, enerzijds op rechteroever, maar ook op 

linkeroever. Het Waasland is dus altijd vragende partij geweest en ook gebleven om 

ook een zitje te hebben en dus ooken de kans te hebben om de stem van het Waasland 

te laten horen in het havenbedrijf. Die kans werd de burgemeester geboden. Hij heeft 

daar bedenktijd voor gevraagd. De voorzitter van het havenbedrijf heeft hem erover 

gebeld. Hij heeft ook duidelijk gezegd in de pers dat het niet aan hem is om te 

oordelen over die beslissing.  De pers heeft hem ook gevraagd of hij oppositie gaat 

voeren in het havenbedrijf. Hij heeft in zijn politieke carrière het voorrecht gehad om 

tot hiertoe nog nooit oppositie te hoeven voeren en hij is niet van plan om nu in het 

havenbestuur oppositie te gaan voeren. Nu is er een kans vanuit Beveren en vanuit het 

Waasland de verzuchtingen  in verband met de verdere uitbreiding van de haven te 

laten horen en eventueel om daar de standpunten mee te geven. Dat is zijn bedoeling 

en verder moet er niets achter gezocht worden. Als een voorstel op tafel gelegd wordt 



 

dan zal dat bekeken worden en zal er een standpunt rond bepaald worden. Er is niet 

afgesproken om tot een eenheidsstructuur te komen. Dat staat in het bestuursakkoord 

van Antwerpen dat trouwens ook nog niet volledig uitgeschreven is. Er zijn een aantal 

punten die goedgekeurd zijn. Dat is hetzelfde dat in het vorige stond en het vorige. Hij 

heeft zich laten vertellen dat het zelfs iets summierder is. In de vorige 

bestuursakkoorden van zes en twaalf jaar geleden was het uitgebreider. In die zin 

staat het er alle keren in dat men wil komen tot een eenheidsstructuur. Daar zullen de 

nodige instanties langs deze kant en langs de andere kant van de Schelde mee 

akkoord moeten gaan. Dus in die zin ligt er momenteel niets op tafel om eventueel tot 

een eenheidsstructuur te komen. Men heeft geoordeeld in het bestuur dat het 

wenselijk was en dat er dan iemand in de oppositie van Antwerpen voor heeft moeten 

wijken, is niet aan hem. Hij gaat daar geen oordeel over vellen. Dat is de keuze van 

Antwerpen. Het havenbestuur bestaat momenteel uit twaalf mensen. Zes leden uit de 

politiek en zes externen. Bij die zes zitten, als hij niet mis is, iemand van de socialisten 

die behoren tot de meerderheid en er zit iemand van de liberalen in die ook tot de 

meerderheid behoren, alsook drie leden van de N-VA. Men heeft geoordeeld om dat 

andere mandaat dat in de vorige legislatuur schijnbaar aan de socialisten vanuit de 

oppositie was toebedeeld nu aan de linkeroever te geven en vandaar heeft men ook 

geoordeeld dat CD&V die wel sterk staat op linkeroever en minder op rechteroever, om 

dat op die manier toe te bedelen. De burgemeester hoopt nadrukkelijk de kans te 

krijgen om de stem daar te laten horen namens het Waasland. Niet namens de 

gemeente Beveren. Hij heeft geen mandaat vanuit de gemeente Beveren. Maar het 

Waasland was dus vragende partij. Indien dat niet het geval zou zijn dan hoort hij dat 

graag.  

 

Raadslid Stevenheydens geeft aan dat hij zich heeft beperkt tot de feiten. Dus hij zoekt 

niet ergens iets achter. Hij kan wel zeggen dat zijn fractie ongerust is, ook al is het 

misschien zo dat zes jaar geleden dat het ook in het bestuursakkoord van Antwerpen 

heeft gestaan of twaalf jaar geleden, nu schenkt men er toch wel opvallend veel 

aandacht aan. Ook de toetreding van de burgemeester heeft men als argument 

aangehaald. Ook al heeft de burgemeester daar niks mee te maken en speelt de 

burgemeester dat spel zoals hij zegt niet mee, men stelt het wel. Het is hier niet het 

moment om het debat te voeren, maar hij wil toch zijn ongerustheid meedelen. 

Volgens zijn informatie heeft er toch wel een plan op tafel gelegen voor een 



 

eengemaakt havenbestuur dat nog niet gevolgd is geweest en nog geen realiteit is 

geworden. Het debat wordt in ieder geval achter de schermen toch wel gevoerd. 

Daarom is hij ook ongerust en hij zou graag in een commissie, ook voor de nieuwe 

raadsleden, een toelichting krijgen.  

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat geen probleem. Hij denkt dat het belangrijk is 

om alles wat er rondhangt, maatschappij en havenbedrijf en de concessies, om dat 

gans ingewikkelde spel een keer toe te lichten. Dus daar gaat hij volledig mee akkoord 

in die zin. Ten eerste heeft hij  geen plan gezien en ten tweede heeft hij de voorbije 

maanden een aantal interviews gegeven waarin men vragen heeft gesteld over een 

eventuele ééngemaakte structuur. Hij wil die bezorgen. Hij heeft duidelijk gezegd, 

vooraleer men de schoenen afgeeft moet men zorgen dat er een nieuw paar schoenen 

is. Met andere woorden, het is soms beter veel te vertellen over weinig, dan weinig 

over veel. Dat is de essentie die hij heeft willen bezorgen. In die zin is hij niet van plan 

om het Waasland en de belangen, zowel wat betreft besluitvorming, maar ook 

financieel die enorm zijn en die naar de toekomst zullen toenemen, zomaar te grabbel 

te gooien.  

 

Raadslid Stevenheydens stelt een tweede vraag. Volgens hem zal het college gisteren 

of komende week een advies formuleren over het voorontwerpvoorkeursbesluit extra 

containercapaciteit Antwerpen, het zogenaamde plan Weijts. Hij vraagt of het college 

al zo ver is en of het dan geen tijd wordt, in navolging van zijn vorige vraag, dat de 

raadsleden over heel dat plan en ook over het standpunt van het college geïnformeerd 

worden via een commissievergadering. Er zijn al een aantal zaken in de pers geweest. 

Schepen Vlegels heeft gezegd dat het college tegen bewoning in Doel een zeer 

kritische houding heeft. Hij vindt dat spijtig. Het is uiteindelijk een advies aan de 

gemeente die het college moet geven. Hij vraagt nogmaals of het niet tijd wordt voor 

een commissievergadering om dit allemaal eens in zijn algemeenheid te bespreken, 

maar ook met een aantal externen. Het zijn de mensen van Doelland die al enkele 

jaren bezig zijn met allerlei voorstellen en die zijn te nemen of te laten, maar die zijn 

wel heel interessant. Om die mensen eens uit te nodigen op een 

commissievergadering en die daar toelichting laten geven over hun plannen waar ze 

heel veel energie insteken. Recent werden voorstellen nog voorgesteld geweest in de 

kerk. Een commissievergadering zou voor de nieuwe raadsleden ook wel zeer 



 

interessant kunnen zijn om dat voor te stellen, naast de informatie die het 

gemeentebestuur en ambtenaren ons daarover kunnen geven.  

 

Burgemeester Van de Vijver meldt dat er inderdaad gisteren in het college over is 

gesproken. Het advies is nog niet geformuleerd. Er is een eerste bespreking geweest. 

Commissiewerk kan er altijd rond gebeuren. Dat is altijd interessant. Naar Doelland 

toe, is er bij zijn weten geen enkele officiële opdracht gegeven door niemand. Hij denkt 

dat er veel groepen zijn die eventueel wel ideeën hebben of zouden kunnen hebben. 

Dat is gewoon een persoonlijk initiatief van een aantal mensen. Naar zijn weten 

hebben die nergens een officiële opdracht gekregen, noch van de Vlaamse regering, 

noch van een andere instantie, tenzij hij zich vergist. Hij hoort Doelland spreken over 

een nieuw dorp van drieduizend mensen. Dat heeft hij ergens gelezen. Het college zal 

ten gepaste tijd het rapport formuleren als overheid. Hij denkt niet dat het een 

probleem is om er een commissie rond te geven. Het is belangrijk voor de nieuwe 

raadsleden om eens een keer een stand van zaken te geven omdat dat ook wel een 

materie is die niet zo eenvoudig is. Het is iets van voorbije decennia. Om dat kort een 

keer uit te leggen en volledig mee te zijn, dat is interessant. 

 

Raadslid Stevenheydens stelt dat dat ook datgene is dat hij vraagt. Wat Doelland 

betreft, het gaat er niet om of een instantie wel of geen opdracht heeft gekregen van 

de overheid, dat ze geen interessante ideeën kunnen hebben. Iedereen, voor of tegen, 

zal het niet ontgaan zijn dat die mensen, vanuit de universiteit, er al enkele jaren mee 

bezig zijn en al enkele malen op het terrein aanwezig zijn geweest met hun voorstellen 

en dat er bij de bevolking toch al heel wat belangstelling is gewekt. Men moet daar niet 

helemaal in meegaan, maar het kan wel interessant zijn. Als hij zich niet vergist, dan 

hebben die mensen al eens een schrijven gericht aan het college om op een 

commissievergadering eens een forum te geven. Er zijn in het verleden ook al eens 

instanties geweest die ook geen officiële adviezen moesten geven en die ook al eens 

een forum hebben gekregen op een gemeenteraad of op een commissievergadering.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Doelland een zeer uitgesproken mening heeft die 

aansluit bij sommigen hun mening. Of er massaal draagvlak voor is, daar heeft hij zijn 

bedenkingen bij. Hij denkt dat er op dat moment een verschil van mening is, maar dat 



 

er zeker en vast een commissie komt. Maar of dat Doelland moet zijn, hij denkt dat dat 

een andere discussie is.  

 

Raadslid Van de Vyver heeft een vraag naar aanleiding van de bekendmaking van het 

college aangaande een aantal speerpunten bij de aanpak van zwerfvuil en 

sluikstorten. De mooimakers, de samenwerking van OVAM en de VVSG organiseren een 

driejarig coachingtraject voor de aanpak. Ze voorzien ook een financiële tussenkomst 

door aankoop van materiaal en een deel van de personeelskost. Ze vraagt of het 

college van plan is, na een derde oproep, om nu wel in te gaan op de oproep of dat het 

college zelf daar andere plannen voor heeft.  

 

 

Burgemeester Van de Vijver constateert dat de betrokken schepen er niet is. Het is 

inderdaad één van de speerpunten. Gisteren is het besluit genomen om twee mobiele 

camera’s aan te kopen. Enerzijds preventief, maar anderzijds moet het ook een keer 

repressief. Dus om twee camera’s aan te kopen om op die manier het sluikstorten een 

stuk tegen te gaan. De concrete vraag van het raadslid zou aan de dienst gesteld 

moeten worden. De komende termijn zullen nog verder stappen worden gezet. In 

bepaalde gebieden ziet men ook bij de installatie van ondergrondse containers dat 

iedereen dat toch niet zo nauw neemt. Sommige mensen deponeren het liever tegen 

de containers dan in de containers en dat is niet de bedoeling.  

 

Raadslid Van de Vyver stelt dat het niet alleen naast de containers wordt gedumpt, 

maar ook in de grachten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat ook zeker niet kan. Het is wel het gedrag van 

de mensen. Hij begrijpt sommigen niet goed. Een televisie die je gewoon kan 

meegeven als je een nieuwe koopt, en toch zijn er mensen die dus toch wel het 

karakter hebben om dat in de auto mee te nemen en dan ergens onderweg te 

dumpen. Hij begrijpt dat niet. Er is het risico van een zware boete en het kan gewoon 

gratis meegegeven worden. Hij begrijpt dat dus niet. 

 

Raadslid Van de Vyver vraagt of er dan nog gekeken wordt om toch deel te nemen aan 

dat coachingstraject. Er kan ingeschreven worden tot 15 februari. 



 

 

De voorzitter geeft aan dat het genoteerd wordt en rond hier het vragenkwartiertje af. 

 

 

 

02. Op de installatievergadering van de gemeenteraad legden de verkozenen voor de 

gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid, nadat hun geloofsbrieven werden 

goedgekeurd. 

Mevrouw Kristien Hulstaert, verkozen bij de verkiezing van 14 oktober 2018 voor de 

vernieuwing van de gemeenteraad op de lijst Groen-sp.a, heeft zich verontschuldigd 

voor deze vergadering en dient bijgevolg in toepassing van artikel 6§5 van het 

decreet lokaal bestuur de eed af te leggen in huidige zitting. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Kristien Hulstaert blijkt dat zij zich 

niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of 

aanverwantschap in de verboden graad bestaat. 

Er wordt dan ook aan de raad gevraagd goedkeuring te hechten aan de 

geloofsbrieven van mevrouw Kristien Hulstaert. 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van 

mevrouw Kristien Hulstaert. 

Vervolgens legt mevrouw Kristien Hulstaert haar eed af in handen van de voorzitter 

van de gemeenteraad “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen.” 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Kristien Hulstaert ambtsbevoegd.  

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt naar aanleiding van deze 

eedaflegging opnieuw vastgesteld als volgt: 

 

NR. NAAM ACTIEF VANAF AANTAL 

NAAMSTEMMEN 

01 Boudewijn VLEGELS 03.01.1977 1120 

02 Roger HEIRWEGH 03.01.1989 430 

03 Marc VAN DE VIJVER 03.01.1995 5854 

04. Katrien CLAUS 03.01.1995 1977 



 

05. Bruno 

STEVENHEYDENS 

03.01.1995 1030 

06 Raf VAN ROEYEN 03.01.1995 t/m 31.12.2000 + 

vanaf 31.5.2005 

1514 

07 Werner MAES 03.01.2001 711 

08 Johan SMET 03.01.2001 653 

09. Dirk VAN ESBROECK 03.01.2001 t/m 28.12.2012 1525 

10 André BUYL 03.01.2007 848 

11 Ernest SMET 03.01.2007 650 

12 Marijke DE GRAEF 03.01.2001 t/m 28.12.2012 356 

13 Kristien HULSTAERT 24.06.2008 t/m 02.06.2009 + 

vanaf 29.09.2009 

599 

14 Veerle VINCKE 29.06.2010 647 

15 Ingeborg DE 

MEULEMEESTER 

27.07.2010 1228 

16 Filip KEGELS 02.01.2013 2667 

17 Ann COOLS 02.01.2013 841 

18 Issam BENALI 02.01.2013 733 

19 Lien VAN DOOREN 02.01.2013 549 

20 Jens DE WAEL 02.01.2013 521 

21 Dominique TIELENS 02.01.2013 514 

22 Jan VAN DE PERRE 02.01.2013 436 

23 Karolien WEEKERS 03.01.2001 t/m 30.05.2006 654 

24 Stijn DE MUNCK 26.01.2016 611 

25 Ann VERMEULEN 03.01.2019 1284 

26 Laura STAUT 03.01.2019 741 

27 Inge BROCKEN 03.01.2019 645 

28 Jeroen VERHULST 03.01.2019 628 

29 Koen MAES 03.01.2019 482 

30 Lientje DE SCHEPPER 03.01.2019 419 

31 Kasper Dierckx 03.01.2019 376 



 

32 Heidi WERRENS 03.01.2019 368 

33 Annick VAN DE VYVER 03.01.2019 331 

34 Kathleen DE 

SCHEPPER 

03.01.2019 268 

35 Bo VAERENBERGH 03.01.2019 206 

 

 

 

03. Na vaststelling van de jaarrekening 2017 door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 

2018, werd conform art. 173, §1 Gemeentedecreet een afschrift bezorgd aan de 

provinciegouverneur.  

De jaarrekening 2017 werd op 3 december 2018 door de heer waarnemend gouverneur 

goedgekeurd zonder inhoudelijke opmerkingen. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 

van de gemeente door de heer waarnemend gouverneur. 

 

 

 

04. Op 6 december 2018 ontving de gemeente van de Deputatie van de Provincie Oost-

Vlaanderen een vraag om advies over de aanvraag tot Principieel Akkoord (PriAk). Deze 

werd voorgelegd door Studiegroep IRTAS bvba uit Beveren, namens Mevrouw Rita 

Janssens uit Haasdonk. Betrokkene stelde deze vraag in het kader van  het ontwikkelen 

van een duidelijk afgebakend deel van het niet-geordende Woonuitbreidingsgebied 

"Ropstraat".  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, begrijpt dat dit de huidige werkwijze is, maar dat 

het eigenlijk gaat om een plan dat er al veel langer is. Er gaan in dit gebied een aantal 

woningen bijkomen, maar bij de mensen die er wonen is er veel ongerustheid over de 

straat. Er is de belofte gedaan dat deze binnenkort heraangelegd zal worden. Hij vraagt 

wat binnenkort is. Hij hoopt dat de straat vlugger klaar zal zijn dan dat deze hele 

procedure achter de rug is en er nieuwe huizen staan terwijl de straat nog in slechte 

toestand is.  

 



 

Schepen Van Roeyen stelt dat samen met de collega’s daarover in de komende weken de 

meerjarenplanning wordt vastgelegd en daar zal onder andere ook wat de 

wegenisprojecten betreft een bepaalde lijn uitgezet worden. Om het verhaal niet 

helemaal breed te maken, er moeten inderdaad een aantal dingen na elkaar worden 

gedaan. In Haasdonk staat op dit moment de Melselestraat op het programma. Dat is 

voor op korte termijn en de Ropstraat zal in de planning opgenomen worden. Er zal over 

samen gezeten worden en er zal over middelen en mankracht gesproken worden in het 

kader van de meerjarenplanning. De bedoeling is inderdaad om het dossier te activeren. 

Er zijn reeds een hele tijd geleden plannen gemaakt na heel wat bevraging bij de 

bevolking en toen is het traject van de N485 sneller gekomen dan verwacht. Daardoor is 

het plaatje Ropstraat wat achteruit geschoven, maar het zal uiteraard terug opgenomen 

worden, maar uiteraard binnen een plan dat het college zal vastleggen. 

 

Raadslid Stevenheydens begrijpt dat en hij begrijpt ook de uitleg dat er een vertraging is 

opgetreden, maar dat kan nu toch niet zijn. Hij zou denken dat het huidige bestuur het 

vorige bestuur is. Hij denkt dat er geen geheimen verteld worden als er in het vorige 

bestuur ook al afspraken zijn gemaakt rond de Ropstraat. Hij zou het heel spijtig vinden 

als die woningen er al gaan staan voordat die bouw uiteindelijk zal aangepakt worden. 

Gewoon naar de mensen ook toe, dat dat zulke zaak wat sneller kan terwijl het geen 

straat betreft die nu ineens uit het niets komt vallen. Er wordt al lang gesproken over de 

slechte toestand van de straat daar.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er in Beveren 600 km wegen is. Op dit moment zitten er 

een aantal hele grote projecten in de pijplijn. Centrum Beveren, de N70, de N450, 

Snoekstraat en Fabriekstraat zijn al aanbesteed. Er zijn een aantal grote 

fietsverbindingen. De gemeente heeft mensen die dat moeten opvolgen en het is een 

verhaal van dit inderdaad ook te verwerken. Hij denkt ook aan de Molenstraat, de 

Merodestraat, ... Dus het is in dat traject dat dat ook een plaats zal moeten krijgen. Het 

lijkt hem niet meer dan redelijk en hij probeert dat ook in alle redelijkheid te beoordelen.  

 

Schepen Vlegels wil het raadslid er wel op wijzen dat het hier om een priak gaat voor een 

huis en niet voor een ganse wijk.  

 



 

Raadslid Stevenheydens had gelezen dat het voor een gebied was, maar dat er in het 

dossier stond dat er op termijn tien woningen konden komen. Hij heeft het hele dossier 

genomen want dat stond niet in de toelichting. Dan begrijpt hij niet dat dit in het 

uitgebreid dossier staat. In eerste instantie had hij ook gelezen dat het over een perceel 

gaat. Het plan is ook heel onduidelijk. Hij excuseert zich voor zijn vergissing, maar hij had 

gelezen dat het uiteindelijk een perceel zou zijn dat men in tien stukken zou kunnen 

opdelen. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat het over een perceel gaat dat langs de Ropstraat ligt en 

dat nog niet ingevuld is. Het maakte vroeger deel uit van een verkaveling en is intussen 

vervallen. Nu wordt daar een priak voor opgemaakt waar een advies over moet worden 

gegeven, om dat ene stuk in het woonlint te gaan opvullen. Iets anders is het RUP voor 

de Ropstraat, dat is in voorbereiding. Voor de nieuwe procedure is er een eerste 

vergadering geweest. Er komt nu een eerste inspraakmoment rond het RUP zelf en dat is 

dus iets om binnen de twee jaar te realiseren. Men is nog niet 100% zeker of daar op die 

manier onmiddellijk woningen zullen bijkomen, omdat daar nogal wat tegenstand is van 

hogere instanties.  

 

Raadslid Stevenheydens stelt dat het in de toelichting over een perceel ging, maar in het 

uitgebreide dossier sprak men over tien woningen. Hij leest ook maar wat hij leest. Het 

plan dat in het dossier stak, is het plan van het hele RUP. Om daar iets uit op te maken, 

tijdens de fractievergadering heeft zijn fractie zich over het dossier gebogen en was het 

een en al onduidelijkheid. In de toelichting staat ook niet een woning, maar een perceel. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het gaat om een perceel voor een woning. 

 

Raadslid Stevenheydens kan begrijpen dat het dossier voor een schepen van 

stedenbouw en ruimtelijke ordening zeer duidelijk is, maar voor een raadslid, ook al zit 

die al een paar jaar in de raad, kan dat soms heel onduidelijk zijn. Dat is een subjectief 

gegeven.  

 

 

Het gebied omvat slechts één kadastraal perceel met adres Ropstraat 9N, dat kadastraal 



 

gekend is als Beveren, 10e afdeling (Haasdonk), sectie A, nummer 767S.  

Indien de Provincie het PriAk goedkeurt, moet voor dat gebied binnen het jaar een 

Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) worden opgemaakt door de gemeente.  

Het gaat om slechts één perceel dat zich tussen twee bebouwde percelen situeert en aan 

een voldoende uitgeruste weg ligt.  

Het perceel vormde lot 1 van de op 21.06.1972 vergunde verkaveling "JANSSENS René" 

voor 5 loten OB en 12 loten HOB. Die vergunning dateert met andere woorden van vóór 

de vaststelling van het Gewestplan bij Koninklijk Besluit van 07.11.1978.  

Een door een verkaveling aangesneden deel van een woonuitbreidingsgebied heeft in 

principe al het statuut van woongebied, omdat de door artikel 5.1.1 van het 

Inrichtingsbesluit 1972 vereiste ordening aanwezig is.  

Bovendien wordt het gebied "HaAa - Ropstraat", waar het perceel deel van uitmaakt, 

zowel door het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als de gewijzigde 

Woonbehoeftestudie aangewezen als prioritair/op korte termijn te ontwikkelen.  

De raad verleent bijgevolg algemeen gunstig advies over de aanvraag tot Principieel 

Akkoord voor het ontwikkelen van het niet-geordende woonuitbreidingsgebied 

“Ropstraat 9N” te Haasdonk. 

 

 

 

05. De realisatie van de werken aan de doortocht van de N70 te Melsele is een samenwerking 

tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Beveren. 

Voor het verrichten van de veiligheidscoördinatie werd een ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld door de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-

Vlaanderen van de Vlaamse Overheid.  

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde 

samenwerkingsovereenkomst voor de veiligheidscoördinatie bij de heraanleg van de 

doortocht N70 te Melsele. 

Het college van burgemeester en schepen wordt de opdracht gegeven deze 

overeenkomst af te sluiten. 

 

 

06. Ten behoeve van het Fort Liefkenshoek dient een parking te worden aangelegd.  Bij 



 

gebrek aan een goed alternatief wordt in de berm geparkeerd wat tot  

onveilige en vaak chaotische situaties leidt bij activiteiten. 

 

Raadslid De Munck, Groen, moet zich bevragen of het goed te keuren. Een wordt een 

principiële beslissing gevraagd tot het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van 

een parking. Allereerst was het zijn fractie niet duidelijk hoe groot men dat eigenlijk 

wenst in te kleuren. Hij vraagt of het een parking is voor vijf auto’s, voor twintig of voor 

honderd. Ergens zal het toch moeten gebaseerd zijn op een soort mobiliteitsplannetje 

dat alles in kaart zal moeten brengen van mobiliteitsvraagstukken van en naar Fort 

Liefkenshoek. Dus zijn eerste vraag is of daar een mobiliteitskijk op is dat dan in kaart 

kan brengen hoe groot dat de parking moet zijn. De tweede vraag is wie bij realisatie van 

de parking eigenlijk eigenaar wordt. Hij vraagt of de gemeente de grond waarop de 

parking wordt gerealiseerd in beheer heeft of dat het grond blijft van het agentschap. Hij 

vraagt wie aansprakelijk en verantwoordelijk is. Een derde vraag gaat over de nieuwe 

waterverbinding tussen Linker- en Rechterscheldeoever. Als heel wat mensen vanuit de 

linkerkant naar de rechterkant wensen een beweging te maken, dan parkeren ze daar op 

de parking en nemen de fiets met de waterbus naar rechteroever. In hoeverre wordt dan 

het doel voorbijgeschoten om mensen die het fort wensen te bezoeken een volle parking 

gaan krijgen? Ook dat moet een keer bekeken worden naar de grootte van de parking.  

 

Raadslid Benali, sp.a, stelt zichzelf de vraag in hoeverre dat mobiliteit in zijn geheel 

wordt bekeken, ook voor fietsen en fietstoeristen vooral in de zone. Dat er niet gekeken 

moet worden of de fietsenstallingen daar nu vol staan en of die ruimte daar opnieuw 

voor benut kan worden. In december heeft de raad de discussie gehad over het 

horecapunt. Er is lang gediscussieerd over de prijs. Nu komt een maand daarachter dit 

punt terug wat ook in het kader gesteld wordt van onder meer dat nieuwe horecapunt. 

Het had beter op zijn minst vermeld kunnen worden toen de raad de vorige keer aan het 

praten was over het horecapunt en dat dat ook wel noodzaakt dat er een parking bij zou 

moeten komen. Als hij zich het goed herinnert is dat niet aan bod gekomen. Dat had op 

zijn minst vermeld kunnen worden. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, is er vorige maand zowel op commissie als op 

gemeenteraad over tussengekomen. De parking zelf is genoemd geweest, maar de 



 

kostprijs niet. Vandaag ook geen benadering. De vraag is of het goed is, eerst een 

horecapunt van meer dan een miljoen en dan zou het toch wel goed zijn wat betreft de 

financiële plannen te weten wat deze parking gaat kosten. Hij heeft de vraag gesteld wie 

dat gaat betalen. De parking wordt nu ingepland op de plaats van de brug naar het 

horecapunt, maar de meeste mensen gaan aangemoedigd worden om helemaal rond te 

wandelen naar de voorkant van het Fort Liefkenshoek omdat men natuurlijk de 

hoofdingang moet nemen. Hij begrijpt de moeilijkheid met de vorige inplanting van de 

parking waar men zo veel jaren mee bezig is geweest en waarvoor men eigenlijk geen 

goede oplossing heeft gevonden. Nu schuift men deze locatie naar voren. Men kan 

zeggen dat als men het fort gaat bezoeken, dat men tijd heeft en dat men kan 

rondwandelen. Daar valt iets voor te zeggen. Als de bezoekers die enkel naar het 

horecapunt gaan wel onmiddellijk de brug mogen gebruiken dan geeft dat toch wel een 

moeilijke situatie. Hij vindt het vooral spijtig voor de mensen die de waterbus gaan 

nemen. Die gaan soms gebonden zijn aan tijd. Als men de waterbus gaat nemen voor 

woon-/werkverkeer en men parkeert de auto op de parking, het plannetje zit in het 

dossier, dan moet men daar gaan rondwandelen om dan de waterbus te gaan nemen. 

Mensen die gaan werken, weten allemaal hoe kostbaar een minuut dan eigenlijk is. Dan 

leg je nog een hele afstand te voet af. Het is dus spijtig dat die parking voor de waterbus 

niet wat dichter bij de waterbus is gelegen. Hij vraagt of men daar eigenlijk wel rekening 

mee heeft gehouden.  

 

Schepen Vlegels wil beginnen met de inplanting zelf. De schepen is na jarenlange 

besprekingen tevreden met het resultaat.  Er  is heel wat aan voorafgegaan met ook 

hogere overheden en waterwegen en zeewegen en met een onderzoek erfgoed en ook 

met natuur en bos. Voor die parking had hij ook liever een andere inplantingsplaats 

gehad, maar men kwam vooral in conflict met natuur en bos. Nadat het college een 

aantal studies en rapporten heeft laten uitvoeren over de veiligheid en over de noodzaak 

van de parking en de noodzaak van die brug, heeft men gelukkig geopteerd voor een 

plaats waar er toch een parking zou komen. In eerste instantie was dat bijna een 

onmogelijke zaak om daar iets te brengen. Dat heeft ook weer te maken met natuur. De 

verplaatsing van de parken naar achter het fort, tussen industrie en fort, heeft te maken 

met de mogelijkheid om de natuurontwikkeling te voorzien op de plaats waar de 

gemeente eerst de parking wilde. Er wordt nu een ontwerper aangesteld. Een aantal 



 

zaken die de raadsleden vragen, worden uiteraard tijdens het ontwerp opgelost of een 

oplossing voor gesuggereerd. Het voorziene perceel zal naar schatting ongeveer 

honderd parkeerplaatsen voorzien. Er zal uiteraard ook plaats zijn voor fietsen en 

dergelijke. Hij denkt dat de parking ook noodzakelijk is om het feit dat er nu wild 

geparkeerd wordt in de ringen rond het fort, wat nogal wat voor problemen zorgt. Het 

was dus noodzakelijk dat te doen. Er wordt nu ook een onderzoek gedaan omdat 

Waterwegen bezig is met de sigmaverhogingen rond het fort Liefkenshoek. Men gaat in 

2019 een aanbesteding doen, waarschijnlijk voor de dijkverhogingen. Men gaat de 

nieuwe Sigmadijk rond het fort aanbrengen. Het fort zal dus niet achter de Sigmadijk 

liggen, maar de dijk vooraan zal versterkt worden, waar de steiger ligt en er zal een 

nieuwe dijk daar rond komen. Om reden van veiligheid zal er dus ook een nooduitgang 

gemaakt worden door middel van een brug. Men doet nu het ontwerp omdat in het 

kader van die werken, die Waterwegen plant om de Sigmadijk te verhogen, ook rekening 

gehouden zou worden met de aanleg van de parking zodat men daar al een aantal 

grondwerken zou kunnen doen zodat de parking eenvoudig op die plaats gelegd kan 

worden. Dat is allemaal in functie van de werken die het komende jaar of tegen 2020 

zeker zullen gebeuren rond het fort. Hij denkt, wat de verantwoordelijkheid van de 

uitbating betreft, er nog een akkoord gemaakt moet worden met Waterwegen. Daar zijn 

vroeger al gesprekken over geweest waar principieel toch al een aantal zaken zijn 

afgesproken die dan zullen leiden tot een goede uitbating van de parking.  

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor de toelichting. Het is uiteraard Natuur en Bos 

die daar de beheerder is. Hij vraagt of die op een of andere manier dan toch nog wordt 

gecompenseerd. Hij kan begrijpen dat er dan een parking wordt gerealiseerd van 

honderd units.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het van Waterwegen en Zeewegen is.  

 

Raadslid De Munck stelt dat het aan die organisatie is. De vraag is of er gecompenseerd 

wordt. Men neemt iets in dat eigenlijk niet voorzien was om in te richten als 

parkeerplaats.  

 

Schepen Vlegels geeft aan dat Natuur en Bos met deze inplanting principieel akkoord 



 

zijn gegaan. Ongeveer 2 jaar is er gediscussieerd en ook over het archeologisch punt.  Er 

is gekozen voor een parking waarvoor men niet in de grond moet gaan. Vandaar dat er 

een akkoord is bekomen inzake archeologie.  Natuur en bos is naderhand akkoord 

gegaan met deze locatie.  

 

De voorzitter sluit hierbij de tussenkomst over dit punt en geeft vervolgens het woord 

aan raadslid Maes.  

 

 

Raadslid Maes had nog een vraag willen stellen bij agendapunt 5. Hij krijgt van de 

voorzitter alsnog de kans. Hij vraagt zich af of er een officiële communicatie is voorzien 

betreffende het uitstel van de werken op de N70. De tweede vraag is of er de 

mogelijkheid is om, gezien de werken uitgesteld zijn, om daar een aantal maatregelen te 

nemen om de veiligheid van de trage weggebruiker te verbeteren. 

 

Schepen Van Roeyen is verbijsterd over deze tussenkomst en  vraagt wie hem heeft 

wijsgemaakt dat er uitstel is.  

 

Raadslid Maes denkt dat dat gecommuniceerd is in de krant. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de timing voor de N70 heel duidelijk werd vastgelegd. Wat 

er in kranten staat, interesseert hem niet veel. De werkelijkheid van het dossier is wat 

telt. Het traject dat vandaag goedgekeurd is, is een onderdeel van dat traject om de 

werken aan de N70 te starten zoals voorzien in 2020. Dat is de timing die de minister, op 

bezoek recent in Beveren, nog zeer expliciet heeft uitgesproken. De budgetten zijn 

vastgelegd en die zijn vastgepind op een bepaald jaar. Dat is zeer concreet. Alles wat de 

gemeente nu doet is in functie van het opstarten in 2020. De veiligheidscoördinatie is een 

onderdeel daarvan. In eerste fase heeft het raadslid daar waarschijnlijk in het najaar van 

2018 een aantal dingen zien gebeuren, alsook  dat er proefsleuven zijn gegraven. De 

eerste acties die nu gaan komen voor heel dat traject, zijn de nutsvoorzieningen die het 

komende jaar al hun leidingen verplaatsen en overkoppelen. In de marge zitten daar op 

twee fronten nog twee dingen die ook van belang zijn. De minister heeft bevestigd dat de 

N450, het fietspad naar Kallo vanaf de Koolputstraat dit jaar wordt aangelegd en 



 

uiteraard klaar moet zijn voor men start aan de N70. De gemeente is zelf volop bezig met 

het dossier Snoekstraat. Dat is in aanbesteding voor uitvoering nog voor de aanvang van 

de andere werken. Hij heeft geen glazen bol, maar op dit moment is er geen enkel 

objectief element in heel dit dossier en bij geen enkele instantie waar principieel iets is 

uitgesteld. Het traject moet doorlopen worden en als de nutsmaatschappijen twee 

maanden langer werken, dan moet men daar uiteraard op wachten, maar de principes 

zijn zeer duidelijk.  

 

De voorzitter sluit hierbij de tussenkomst bij punt 5 en gaat over tot stemming van punt 

06 “vaststelling lastvoorwaarden aanstelling ontwerper aanleg parking op domein Fort 

Liefkenshoek Kallo”. 

 

Recent werd de realisatie van een nieuw horecapunt ten zuiden van het Fort vergund. Als  

voorwaarde bij dit project werd vanuit de veiligheidsdiensten opgelegd om een tweede  

ontsluiting over de walgracht te voorzien, met een stelplaats voor hulpdiensten aan de  

zuidzijde van de walgracht. Dit is een ideale gelegenheid om de (nood)brug mee te 

integreren in een ruimer ontwerp van parking en ontsluiting van het Fort. 

Algemeen wordt principieel beslist tot de aanstelling van een ontwerper voor de aanleg 

van een parking op het domein Fort Liefkenshoek en dit overeenkomstig het 

voorgelegde lastenboek. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 

gekozen. 

 

 

 

07. De gemeente Beveren is lid  van de Wase Werkplaats en zodoende kan zij beroep doen 

op bepaalde vormen van dienstverlening, zoals groenonderhoud en onderhoud van 

straten en pleinen in het algemeen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft gemerkt dat er een deel is bijgekomen ten opzichte van vorig 

jaar, namelijk onderhoud landelijke wegen op afroep. Hij vraagt of daar wat toelichting 



 

bij gegeven kan worden over wat dat exact inhoudt. Het gaat hier tenslotte over een 

bedrag van 10 000 EUR. Ergens in het dossier wordt vermeld dat dat er is bijgekomen. In 

vergelijking met vorig jaar is dat te zien. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er waarschijnlijk een aantal dingen moeten 

gebeuren op die landelijke wegen. Het is nogal logisch dat men dan de mensen van de 

beschutte werkplaats gaat inschakelen. 

 

Raadslid Benali vermoedt dat de trage wegen nu mee onderhouden worden door 

beschutte werkplaatsen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat trage wegen hierin niet verwerkt zitten. Het gaat over 

landelijke wegen in de polder of het buitengebied, waar zij ook opdrachten uitvoeren 

zoals zij dat in de centrumsteden voor bepaalde delen doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er veel gebeurt. De bermen van de landelijke wegen 

worden gemaaid. De beschutte werkplaats maait het gras rond de bomen met een 

bosmaaier.  De burgemeester woont in landelijk gebied en ziet de mensen 2 maal per 

jaar het gras rond de bomen maaien.  Dit gebeurt zowel in het voor- als najaar.  

 

Raadslid Benali stelt de vraag waarom dat er nu is bijgekomen in dit  contract. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het waarschijnlijk uitgebreid zal zijn en misschien 

op een andere manier uitgevoerd wordt. Hij vindt dat de mensen van de beschutte 

werkplaats schitterend werk verrichten en dat kan dan uitgebreid worden. 

 

Raadslid Benali is het daar mee eens. Hij is een fan van de sociale economie, maar hij 

vindt wel dat als er iets aangepast wordt, hij ernaar mag vragen. Volgens het raadslid zou 

het gaan om indexering. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt waarom de heer Benali altijd dingen zoekt die er niet 

zijn. Hij roept het raadslid op gewoon eens constructief te zijn. De gemeente wijst de 

opdracht toe en de diensten hebben dat neergeschreven, zodat de raad weet op welke 



 

manier er gewerkt wordt. Er kan nagekeken worden waarom er eerst iets op een andere 

manier ging. Er zal wel een reden toe zijn, maar belangrijk is dat het werk verricht wordt 

en dat die mensen dat doen op een goede manier.  

 

Raadslid Benali vindt dat men open moet zijn over werken die verricht worden in dienst 

van de gemeente. Het moet duidelijk zijn waarover het gaat. Dus hij mag op de 

gemeenteraad de vraag stellen en het is de taak van het college en de ambtenaren om 

ervoor te zorgen dat in het dossier alle elementen zitten. Als er ineens 10 000 EUR extra 

wordt uitgegeven, dan weet hij dat graag. Hij is tevreden dat het naar de sociale 

economie gaat. Hij vindt dat heel goed, maar het is nog altijd zijn taak om dat te 

controleren en dat hier te zeggen op de gemeenteraad.  

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het er gewoon om gaat dat de opdracht werd 

uitgebreid, niet meer of minder. 

 

Raadslid Benali vraagt dan wat er gebeurd is. Het blijkt dat het moeilijk is om daarop te 

antwoorden, dus dan stelt hij zich er nog altijd vragen bij. Maar hij is tevreden dat het 

naar de sociale economie gaat. Twee jaar geleden heeft hij dezelfde opmerking gemaakt 

omdat er prijsverhogingen waren. Dat werd ook niet gemeld in het dossier. Het raadslid 

heeft dat ook goedgekeurd en had er geen enkel probleem mee. Hij wou wel de reden 

van prijsverhoging kennen. Dat was ook omdat er taken waren bijgekomen en ook 

omdat het dossier niet volledig was. Het is structureel dat de dossiers niet in orde zijn.  

 

Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2019 door de Wase Werkplaats 

kunnen worden uitgevoerd: 

 uitvoeren van natuurzorgwerken in het kader van milieu-/natuurprestaties  

 groenonderhoud verschillende sportzones 

 groenonderhoud centrum Beveren (Cortewalle,…) 

 groenonderhoud verschillende begraafplaatsen 

 groenonderhoud rond speeltuigen op speelpleinen 

 reinhouden straten en pleinen 

 onderhoud landelijke wegen op afroep. 

De uurprijs voor één arbeider bij de Wase Werkplaats bedraagt vanaf 1 januari 2019 



 

19,88 EUR inclusief btw.  

In uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 gaat de raad algemeen akkoord 

om de bevoegdheid van voormelde opdracht voor het jaar 2019 over te dragen aan de 

Wase Werkplaats vzw uit Temse als een in-house-opdracht. 

 

 

 

08. Aan de Berghoekwegel in Melsele werd een verkaveling gerealiseerd voor 3 woningen 

met voorliggend voetpad/groenzone. 

In uitvoering van de verkavelingsvergunning vraagt de verkavelaar nu voormeld 

voetpad/groenzone over te nemen voor opname in het openbaar domein van de 

gemeente. 

De raad stemt algemeen in om het perceel grond, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie 

C nummer 150R4 (voorheen deel van nummer 150T2) met een oppervlakte van 

221,73 m³ kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein.  

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd ontwerp van akte. 

 

 

 

 De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord om volgend punt toe te voegen 

aan de agenda van deze raadszitting “Verkoop KMO-bedrijf KOEWA bvba, KMO-zone 

Doornpark te Beveren”. 

 

De bvba DOEWA kocht op 16 juli 2003 een perceel KMO-grond van de gemeente in de 

KMO-zone Doornpark. Het betreft nu een magazijn met woonst op en met grond, 

Doornpark 106. Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummers 1303B 

en 1303C en heeft een totale oppervlakte van 2 143 m². 

In voormelde akte is opgenomen dat de gemeente, na getroffen raadsbesluit, enerzijds 

toelating kan geven om het goed binnen de 20 jaar terug te verkopen en anderzijds haar 

voorkooprecht al dan niet kan uitoefenen. 

 

In mail van 23 januari 2019 laat Notaris Van Roosbroeck uit Merksem weten dat er tussen 

de bvba DOEWA en de bvba AMARANT een verkoopsovereenkomst werd ondertekend 



 

onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. De akte 

tussen beide bvba's is voorzien op 30 januari 2019. 

De raad gaat algemeen akkoord om afstand te doen van het voorkooprecht op het KMO-

bedrijf DOEWA, Doornpark 106 in Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C 

nummers 1303B en 1303C met een totale oppervlakte van 2 143 m². 

Vervolgens gaat de raad akkoord met de verkoop door de bvba DOEWA aan de bvba 

AMARANT. 

Notariskantoor Van Roosbroeck uit Merksem wordt van deze beslissing op de hoogte 

gebracht. 

 

 

08. 

Bis 

A 

Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting “Grondenruil Vrasene – Haasdonk”. 

Raadslid Stijn De Munck, Groen, geeft hierbij toelichting. 

 

Op de gemeenteraad van oktober 2018 verleende de gemeenteraad goedkeuring tot een 

grondruil. Een weiland met een poel in de Vijverstraat in Vrasene werd geruild tegen 

akkerland, Melselestraat in Haasdonk. Zijn fractie had hierop al een tussenkomst 

gemaakt met de opmerking dat er een opmerkelijk verschil in oppervlakte werd 

vastgesteld. Een grond, privé eigendom, van om en bij de 3 500 m2 wordt  geruild  voor 

een perceel grond in Vrasene, eigendom van de gemeente en met een oppervlakte van 

om en bij de 6 500 m2. Het raadslid vindt dit zeer opmerkelijk, maar toch stemde zijn 

fractie mee. De goedkeuring werd verleend op basis van de meegegeven toelichting in 

het dossier. Een toelichtingsdossier waarvan zijn fractie er altijd van uitgaat dat het 

correct en volledig is. In de toelichting was en is er geen sprake van een beschrijving van 

de toestand van de grond in Vrasene. Deze grond is door de gemeente aangekocht met 

middelen van de Vlaamse overheid in een duidelijk omschreven functie als 

natuurontwikkeling. Met deze subsidie werd de aankoop, de aanplant en het 

beheersplan mee gefinancierd. Na twaalf jaar besliste het voormalige college, maar met 

een zo goed als dezelfde bezetting als nu, om deze grondeigendom met 

natuurontwikkeling te ruilen voor een veel kleiner perceel  grond in Haasdonk. De grond 

in Vrasene ligt in het ruilverkavelingsgebied Sint Gillis Vrasene, waar de afgelopen jaren 

een bijzondere inspanning is geleverd om natuurontwikkeling en historische 



 

landschapselementen te beschermen en uit te breiden. De bewuste grond in Vrasene 

met daar een bloemenveld en houtkanten, is een ware oase van fauna en flora, met 

vlinders en andere zeldzame insecten. Dit is ook een van de zeer weinige plaatsen met 

broedende patrijzen. Kortom, dit is een belangrijke levensader voor het milieu, planten, 

dieren en het meest van al voor onszelf als mens. Zijn fractie vindt dat het agendapunt 

van oktober onvolledig en onjuist werd voorgesteld, zowel in de toelichting als op de 

gemeenteraad. Zijn fractie zou, omwille van de achtergehouden of ontbrekende 

informatie in de toelichting, deze grondruil niet goedgekeurd hebben. Hij vraagt of het 

voltallige college op de hoogte was van de toestand van de grond in Vrasene die 

daarvoor is aangekocht en ingericht als natuurontwikkeling. Hij vraagt ook waarom de 

informatie ontbrak dat die grond werd aangekocht en ingericht als natuurontwikkeling 

in de toelichting van het agendapunt. Tot slot vraagt hij waar het verlies van grond met 

natuurontwikkeling door de gemeente op een andere plaats evenwaardig in grootte en 

ecowaarde wordt gecompenseerd met de nodige middelen voor aankoop, aanplant en 

een opgesteld beheersplan.  

 

Burgemeester Van de Vijver vindt de eerste vraag nogal grof. In principe komen er geen 

punten op de gemeenteraad waar het college niet van op de hoogte is. Het raadslid 

suggereert dat er bepaalde mensen binnen het college dingen zouden doen waarvan de 

rest van het college niet op de hoogte zou zijn. Het voltallige college, is het college dat op 

dat moment bijeenkomt, ook al is er iemand afwezig. Het college is dan evengoed een 

voltallig college. De burgemeester kan het raadslid gerust stellen dat alle punten die op 

de gemeenteraad komen besproken werden in het college. Het is niet zo dat er wat 

gesjoemeld wordt en dat er dus bepaalde dingen gebeuren die de rest niet weet. Als de 

heer De Munck gelijk heeft, dan heeft hij gelijk. De collegenota en bijhorende 

documenten hadden erbij moeten zitten en dat is niet gebeurd. Als men de nota goed 

leest, dan staat hier dat het college in een zitting in augustus 2018 principieel akkoord 

ging met de ruil van weiland met poel in de Vijverstraat Vrasene tegen een perceel 

akkerland in de Melselestraat te Haasdonk. Eind augustus, begin september heeft de 

raad het verslag van die collegezitting kunnen lezen en moeten vaststellen dat het 

college dit heeft goedgekeurd. Dus het raadslid had gewoon de collegenota kunnen 

opvragen en dan had hij de documenten allemaal gehad. Dat is niet gebeurd, maar hij 

wist dat het college dit 20 augustus heeft goedgekeurd. De betrokken ambtenaar, die 



 

trouwens heel goed werkt verricht, heeft dat ruiterlijk toegegeven. Het is een kleinigheid 

en hij heeft dat dus niet gedaan. In de toekomst zal de ambtenaar hierop letten.  

De burgemeester kan over gans de ruil zeggen dat die voor de gemeente zeer belangrijk 

was omdat de gemeente op die manier over grond in de Melselestraat kan beschikken 

om het dossier van de Melselestraat te deblokkeren. In het kader van een aantal 

projecten in de Melselestraat/Heirbaan moet er een bufferbekken worden aangelegd en 

dat dossier heeft vertraging opgelopen omwille van het feit dat er oorspronkelijk een 

bufferbekken gerealiseerd moest worden op de Heirbaan op dure bouwgrond. De 

betrokken eigenaar is een procedure gestart en heeft dat ook gewonnen. Vandaar biedt 

dit de gemeente opportuniteiten om die grond te verwerven. Hij heeft dat trouwens ook 

in december toegelicht op de gemeenteraad. De opportuniteit om die grond te 

verwerven op een voor de gemeente vrij eenvoudige en dus ook goedkope manier in de 

Melselestraat, zodanig dat daar dat bufferbekken aangelegd kan worden en het dossier 

van de Melselestraat dus verder kan uitgevoerd worden. Er is in gans de procedure 

contact geweest met ANB en de VLM. De VLM is de instantie die de ruilverkaveling heeft 

begeleid. In het contract staat duidelijk dat binnen de eerste tien jaar het perceel niet 

van eigenaar mag veranderen. Dit is nu dertien jaar geleden en was er dus op dat vlak 

geen enkel probleem. ANB is er dus mee akkoord gegaan dat deze ruil zou gebeuren voor 

dat stuk in de Melselestraat, ondanks het feit dat dat kleiner is. Die houtkanten in de 

vijver en die bloemetjes zijn zeer ver te zoeken. Het raadslid heeft er op een zeer lieflijke 

manier een toelichting over gegeven hoe het eraan toe is en hoe dat eruitziet. Aan de 

zijkant staat een houtkant en die zal dus volledig en ruimschoots gecompenseerd 

worden in de Melselestraat en voor de rest is dat gewoon een schraal weiland, niet meer 

of minder. ANB en ook VLM gaat akkoord. De gemeente heeft de gronden laten schatten 

en die beide gronden zijn geschat voor een waarde van 52 000 EUR, zodanig dat die ruil 

kon gebeuren zonder opleg, omdat die gronden in de Melselestraat een meerwaarde 

hebben. Deze zijn door een onafhankelijke schatter geschat. Hij heeft dus beide gelijk 

geschat, vandaar dat de ruil op die manier gebeurd is. De burgemeester zou niet weten 

wat er mis is. Er wordt duidelijk in de nota verwezen naar de collegebeslissing van  

20 augustus 2018 en kan gerust het verslag erbij voegen. 

 

Raadslid De Munck dankt de burgemeester voor deze toelichting. Hij vindt het bijzonder 

jammer dat de burgemeester hem moet vragen om zijn huiswerk zo te moeten doen, 



 

terwijl het agendapunt van de raad van oktober heel duidelijk vraagt om een 

goedkeuring. De burgemeester had best zelf de stukken er kunnen insteken. Hij had heel 

graag de stukken wel als een toevoeging gekregen en de burgemeester mag ze nog altijd 

opsturen, want hij vindt dat het bijzonder snel moet gaan. Het raadslid beaamt dat in het 

collegeverslag van 19 november 2018 wordt vermeld dat het nivelleren van de hoekput 

aan de Vijverstraat te Vrasene dient opgenomen te worden in de 

omgevingsvergunningsaanvraag. Volgens het raadslid moet het nu wel allemaal heel 

snel gaan. 

Er is de ruil geweest van een perceel grond te Haasdonk met een perceel grond te 

Vrasene en nu moet in Vrasene blijkbaar alles eraan geloven. De poel wenst men gewoon 

te nivelleren, alsook de houtkanten. In Haasdonk is de ecowaarde niet hetzelfde. Met een 

bufferbekken of een bufferopvang kan niet hetzelfde worden gerealiseerd als wat er is 

gerealiseerd in Vrasene. Het raadslid maakt de vergelijking met een subsidie die wordt 

gegeven voor een jeugdlokaal. Na 10 jaar zegt men gewoon, proficiat met jullie 

verwezenlijking, maar nu gaan we het jeugdlokaal afbreken. Dat is net hetzelfde. In de 

ganse discussie die nu al weken en maanden gaande is, lokaal en bovenlokaal van 

klimaat en van milieu, is dit één van de kleine punten waar de gemeente heel slecht op 

scoort. Hij kan het totaal niet begrijpen en het college heeft bij het niet toevoegen van al 

die punten de raad een klein beetje misleid.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil er niet veel woorden meer aan vuil maken. Hij vindt het 

eigenaardig dat het raadslid wel de collegebeslissing van 19 november 2018 heeft 

kunnen achterhalen. Daar heeft hij wel de inspanning voor geleverd, maar die van  

20 augustus 2018 was blijkbaar iets te moeilijk. Hij heeft gezegd dat het er perfect bij had 

kunnen zitten. Voor alle duidelijkheid, de burgemeester stelt de dossiers niet samen. Dat 

zijn mensen van de diensten en de administratie.  

Voor alle duidelijkheid, de burgemeester zou niet durven de expertise van het raadslid in 

twijfel te trekken, maar het college heeft contact opgenomen met ANB en met VLM. Het 

college heeft moeten uitleggen wat de bedoeling was van die ruil en dat wel degelijk de 

natuurwaarden die in de Vijverstraat aanwezig zijn, overgebracht zouden worden naar 

de Melselestraat. Men is daar allemaal mee akkoord gegaan. Hij kan het bewijzen, want 

hij heeft de mails bij zich. Er was wel degelijk contact met de ambtenaar, mevrouw 

Christa Maes, die dit dossier begeleid heeft. Die landbouwer wou natuurlijk wel degelijk 



 

garanties, zodat  achteraf niet hierop niet teruggekomen kon worden. De landbouwer 

ging akkoord op de voorwaarde dat hij de houtkant mocht verwijderen en dat hij dat 

mocht toevoegen aan de rest van het perceel om dit volledig te nivelleren. Daar ging 

trouwens het college, ANB en alle instanties die erbij betrokken waren mee akkoord. Hij 

vraagt wat dan het probleem is. Er is geen probleem want de gemeente doet er zelfs nog 

een voordeel bij. Enerzijds blijven de natuurwaarden overeind, niet in Vrasene, maar in 

de Melselestraat in Haasdonk en anderzijds is een ander dossier dat nu geblokkeerd is, 

gedeblokkeerd. Dat bufferbekken kan aangelegd worden, zodoende is er vooruitgang in 

het dossier van de Melselestraat en de Heirbaan. Hij begrijpt niet goed wat het raadslid 

nu wil bewijzen. Hij doet of er dingen verloren zijn gegaan, maar dit is niet zo. Het 

raadslid trekt de expertise van de VLM precies in twijfel. Het college heeft zich daarop 

wel gebaseerd. Als VLM of ANB hadden gezegd dat er geen sprake van zou zijn, dan was 

het niet doorgegaan. 

 

Raadslid De Munck vindt dat de burgemeester iedereen tracht wijs te maken dat de  

6 500 m2 aan natuurontwikkeling ook kan gerealiseerd worden op 3 500 m2 in Haasdonk, 

wat eigenlijk ingekleurd wordt als een waterbufferbekken. Dat is niet dezelfde 

ecowaarde. Er is ook gesproken geweest over het feit dat de grond in Haasdonk ook voor 

een deel zal ingekleurd worden als recreatiegebied, waarschijnlijk voor de uitbreiding 

van gans het voetbalcluster. Anderzijds is de burgemeester wel politiek verantwoordelijk 

voor de administratie. Als dat niet in orde is, dan moet de burgemeester daar de 

verantwoordelijkheid voor dragen. Als de burgemeester zegt dat de verschillende 

diensten en administraties akkoord gaan met wat hier gezegd is, dan zou hij dat heel 

graag op papier willen hebben, zelfs na deze raad. Jammer genoeg heeft de fractie Groen 

hier een punt goedgekeurd, gebaseerd op elementen die ontbraken in het dossier. Zijn 

fractie had dat anders nooit goedgekeurd. Zijn laatste vraag is gericht aan de algemeen 

directeur in hoeverre er rechten zijn om een aantal zaken terug te herzien.  

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het punt alsnog met een meerderheid goedgekeurd 

zou zijn. Het punt van de recreatie is ergens uit de lucht gegrepen. Hij zou niet weten 

vanwaar dat komt. Er is geen sprake om er nog een stuk bij in te kleuren als recreatie. 

Verder ligt het bewuste perceel grond van 6 525 m2 in landbouwgebied, dat is geen 

natuurgebied. Het raadslid doet alsof dat hele gebied natuur is. Daar ligt een hoekput 



 

met een aantal houtkanten die een zekere natuurwaarde hebben. Die worden 

ruimschoots gecompenseerd, want er komt een bufferbekken en de rest van de grond 

zal op een natuurlijke manier worden ingericht. De natuurwaarden die daar aanwezig 

zijn alleen belangrijk. De rest is landbouwgrond. Ofwel tracht het raadslid  mist te spuien 

ofwel kent hij het dossier onvoldoende. Hij ging er toch van uit dat hij het nu wel kent. Er 

is dus gewoon een beslissing genomen op een correcte manier. Men kan alleen zeggen 

dat bepaalde documenten er best bij hadden gezeten. Er is duidelijk verwezen naar de 

beslissing die het college genomen heeft. De burgemeester is politiek verantwoordelijk. 

Het raadslid kan een klacht indienen bij de gouverneur als hij vindt dat zijn rechten 

miskend zijn. De gouverneur zal dat bekijken.  

 

De algemeen directeur geeft aan dat de betreffende stemming niet meer herzien kan 

worden.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil in de grond van het debat niet tussenkomen, 

maar wel wat de terbeschikkingstelling van de collegebesluiten betreft. Hij is het eens 

gaan nakijken, want hij houdt deze bij. Het collegebesluit van 20 augustus heeft de raad 

ontvangen op 21 september 2018. In de mail zaten 4 verslagen samen. Hij heeft het in het 

verleden al eens aangekaart. Het is heel interessant dat de raadsleden de 

collegebesluiten een week nadien, vanaf het moment dat ze zijn goedgekeurd, kunnen 

ontvangen. Als ze opgestapeld worden en bezorgd worden in een mail met vier 

collegebesluiten tezamen, dan weet hij dat de manier waarop hij door de 

collegebesluiten gaat een hoop sneller is omdat het met zo veel vertraging wordt 

ontvangen. De nieuwe legislatuur is nu gestart. Hij zou toch aan de algemeen directeur 

willen vragen of het mogelijk is de collegebesluiten onmiddellijk te bezorgen vanaf het 

moment dat ze zijn goedgekeurd.  

 

De algemeen directeur geeft aan dat in het nieuwe decreet lokaal bestuur is vastgelegd 

wanneer de collegebesluiten moeten volgen. Uiteraard moet het college eerst zijn 

verslag goedkeuren van de vorige zitting. Daarna kunnen die bezorgd worden. De 

bedoeling is inderdaad om die termijn te respecteren.  

 

Raadslid De Munck heeft nog een persbericht aangaande zijn tussenkomst. Het sluit af 



 

met wat de burgemeester zei. Men wil het bufferbekken zo natuurlijk mogelijk inrichten, 

zodat het ook een meerwaarde biedt voor de sportzone. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt of erin staat dat het recreatie moet worden. 

Natuurelementen zijn niet voorzien in de sportzone van Beveren. Houtkanten zijn een 

meerwaarde voor de sportzone.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

08. 

Bis 

B 

Ten verzoeke van Sp.a-fractie werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: “Behoud van de brievenbussen van Bpost”. 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat de meeste mensen wel op de hoogte zijn van de 

artikelen die hierover in de pers verschenen zijn. Ook in Beveren gaat Bpost drie rode 

brievenbussen verwijderen op volgende locaties: Keizer Karelstraat in Melsele, 

Stuurstraat in Haasdonk en Dorpstraat in Kieldrecht. Bpost beweert dat ze de minst 

gebruikte postbussen verwijderen, maar hij krijgt toch wel wat reacties van mensen die 

daar in de buurt wonen over het feit dat die postbussen wel degelijk regelmatig door hen 

gebruikt worden. Blijkbaar is er ook een verschil tussen stedelijke omgeving en 

landelijke omgeving, waarbij in de stedelijke omgeving op een afstand van 500 m 90% 

van de inwoners een rode brievenbus moet vinden. In landelijk omgeving is dat 1 500 m. 

Blijkbaar moeten inwoners in Beveren, die in een landelijke omgeving wonen, tevreden 

zijn met een mindere service van Bpost. Er zijn toch wel wat mensen in Beveren die 

wonen in een landelijke omgeving. Het is heel belangrijk dat iedereen de mogelijkheid 

blijft hebben om hun post in zo’n brievenbus te deponeren. Hij denkt daarbij ook vooral 

aan mensen die slecht te been zijn en aan ouderen die graag hun zelfstandigheid willen 

behouden. Hij wenst ook onder de aandacht brengen dat toen Bpost indertijd het 

postkantoor te Melsele sloot er een hele discussie is geweest over een vervangend 

postpunt. Er is lang gezocht geweest naar een postpunt in Melsele. Uiteindelijk werd 

hiervoor een locaties gevonden, maar ondertussen is er van het postpunt in Melsele al 

lang geen sprake meer. Indertijd was dat in de Easy Carrefour in Melsele en dat is 



 

ondertussen verschoven naar het tankstation vlak nabij Cortewalle als hij het niet 

verkeerd heeft. Dus in Melsele is er ook geen postpunt meer en is er nu een rode 

brievenbus minder. Ook de andere twee brievenbussen verdwijnen in  landelijk gebied. 

Hij denkt dat dat niet de goede weg is, zeker voor mensen die slecht te been zijn. Hij 

vraagt zich af of het college hier protest tegen gaat aantekenen. Dat gebeurt door heel 

wat gemeenten die in dezelfde situatie zitten. Er zijn heel wat burgemeesters die protest 

hebben aangetekend bij Bpost.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het geen verantwoordelijkheid is van de gemeente. 

Het is een tendens die dus niet alleen bij Bpost is, maar men ziet al jaren dat de 

dienstverlening een stuk afgebouwd wordt. De banken en zelfs de ziekenfondsen, 

bouwen hun dienstverlening af. In de vijftien speerpunten van de meerderheid staat 

duidelijk dat de meerderheid de permanenties in de verschillende deelgemeenten wil 

bewaren. Het college heeft besloten inderdaad een brief te sturen om hiertegen te 

protesteren. Voor mensen die minder mobiel zijn is dit natuurlijk een probleem, want die 

moeten verder gaan. Dit is het zoveelste in een trend die zich al jaren doorzet. Hij weet 

dat raadslid Benali nogal vrij goede contacten heeft in Brussel, zowel binnen de partij als 

daarbuiten. Die zou het raadslid ook eens kunnen aanwenden om die trend af te blokken 

en eventueel de verantwoordelijken te overtuigen. Misschien zit de sp.a terug in de 

volgende regering. 

 

Raadslid Benali hoopt dat en zegt dat de vaststelling wel juist is. Dat op banken, 

mutualiteiten, enzovoort de dienstverlening vermindert is tot daar aan toe, want dat zijn 

privéorganisaties. Als overheidsdiensten of semi-overheidsdiensten worden afgebouwd, 

dan kan de lokale overheid daar een zeker rol in spelen. Hij heeft een aantal voorbeelden 

gegeven. De Lijn, NMBS, nu Bpost, maar daarvoor ook al het belastingkantoor dat 

gesloten werd, de Werkwinkel waar de dienstverlening nog verder is afgebouwd en 

waardoor men nog meer naar Sint Niklaas moet. Hij heeft daar in het verleden eerder 

kritiek over gegeven en hij vindt dat de gemeente zich daar te weinig in geroerd heeft. Hij 

denkt dat CD&V en N-VA er meer een punt over kunnen maken naar deze regering, de 

toekomstige regeringen en overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven dat Beveren 

niet een klein dorp is. In Beveren wonen bijna 50 000 mensen en dus moet er wel een 

goede openbare dienstverlening zijn. Daar is er wel een rol te spelen natuurlijk als 



 

burgemeester. Hij is blij om te horen dat er een brief verstuurd zal worden naar Bpost en 

dat zijn vraag dus gevolgd wordt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de heer Benali op dat vlak niet te verbeteren is om 

te proberen toch maar de verantwoordelijkheid bij de gemeente Beveren en de 

burgemeester te leggen. Het is een nationale materie, naast alle instanties die 

beslissingen nemen. Het raadslid weet dat net zo goed. De eigen partij van de heer 

Benali en de ministers hebben misschien ook wel een grote verantwoordelijkheid in gans 

dit dossier. Hij denkt dat die dat in het recente verleden hebben ingezet omwille van 

besparingen waardoor de dienstverlening voor een goed stuk is afgebouwd. Dus 

vooraleer hij alles verwijst naar de gemeente en alle schuld op de schouders van het 

college legt, moet hij toch eens een keer in eigen boezem kijken en proberen correct te 

zijn.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

08.

bis 

C 

Ten verzoeke van Sp.a-fractie werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: “tegengaan van affakkelen”. 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat voormeld punt reeds uitvoerig werd gecommuniceerd via 

een krantenartikel. Ook de tussenkomst over volgend punt hebben de inwoners van 

Beveren zelf kunnen vaststellen. Het affakkelen door Total de voorbije weken en vooral 

ook de zwarte rook die daar deze keer mee gepaard ging, heeft toch wel veel mensen 

verontrust. Heel wat inwoners uit Beveren waren bezorgd over dat affakkelen. Volgens 

bekomen info zou een technisch defect hiervan de oorzaak zijn. Dit is niet de eerste maal 

en veel mensen zijn hierover bezorgd. Het raadslid verwijst in zijn agendapunt naar het 

gemeentelijk klimaatactieplan Beveren van 2016 dat geschreven werd door het 

gemeentebestuur. Hierin werd reeds het idee gegeven om de vlam van de firma Fina te 

doven en een oplossing te zoeken om het energieverlies door het affakkelen ter 

vermijden. Het was deze keer bij Total, maar het is ongeveer hetzelfde probleem. Veel 

mensen maken zich ongerust over de luchtkwaliteit. Er komt heel wat fijnstof vrij. 

Broeikasgassen en veel van dat fijn stof komt toch wel tot in de gemeente Beveren. Het 



 

raadslid  denkt dat toch wel eens gekeken mag worden of er oplossingen mogelijk zijn. 

Er is een aanzet gebeurd in dat klimaatactieplan door de inwoners uit Beveren. Het lijkt 

hem dat dat hier vastgepakt zou moeten worden. Hij heeft ook in de krant gemerkt dat 

de burgemeester hiervan zegt dat het aantal incidenten wel fors geminderd is. Ook dient 

dit eigenlijk een beetje geaccepteerd te worden, want een haven zoals deze in 

Antwerpen brengt toch heel veel economische welvaart met zich mee. Men heeft 

voordelen, maar men moet ook de nadelen erbij nemen. Dat lijkt hem iets te makkelijk, 

want eigenlijk is dit soort situaties te voorkomen. Het raadslid geeft een voorbeeld van 

een bedrijf in de Rotterdamse haven dat een systeem heeft om restgassen op te vangen 

en om te zetten in energie. Dat wordt ondertussen in heel veel landen ook gebruikt om 

dat affakkelen om te zetten in energie. Dit vergt natuurlijk wel wat investeringen en vaak 

zijn niet alle  bedrijven meteen bereid om daar zeer veel geld in te investeren. De 

burgemeester zit nu in het bestuur van het havenbedrijf en daarom leek het hem 

interessant om aan de burgemeester te vragen om dit punt mee te nemen en naar het 

eerstkomend overleg met het havenbedrijf.  Misschien kan in samenwerking met het 

havenbedrijf en de betrokken onderneming gezocht worden naar een alternatief voor 

dat affakkelen en kijken hoe daarin in geïnvesteerd kan worden al dan niet met publieke 

steun. Hij vindt het ook belangrijk dat het college inzage krijgt in het technisch defect dat 

aan de oorsprong ligt van dat affakkelen. Uiteindelijk heeft men toch maar al die weken 

met dat probleem gezeten terwijl er heel weinig geweten is van het defect zelf. Hij vraagt 

of dat nog kan plaatsvinden of dat het defect definitief van de baan is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zit niet namens de gemeente Beveren in het bestuur van het 

Havenbedrijf en het Havenbedrijf gaat niet over dergelijke dossiers. Hij geeft de raad om 

contact op te nemen met de collega’s van sp.a in het schepencollege van Antwerpen. Die 

gaan over milieuvergunningen en bouwvergunningen. Zij zouden iets meer kunnen 

doen. Dat is zeker niet de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf. Het is trouwens en 

hopelijk ook niet de bedoeling om de burgemeester iedere maand met een aantal vragen 

op te zadelen om voor te leggen aan het Havenbedrijf. Dit is zeker niet de functie van de 

burgemeester in het Havenbedrijf. 

Volgens raadslid Benali bestaat er een techniek waarmee dat affakkelen opgevangen kan 

worden, maar dat is niet correct. Het persartikel waarover het raadslid het heeft, dateert 

van 2004 en toen was er bijna constant het probleem van het affakkelen. Er moet 



 

afgefakkeld worden, maar er is wel een verschil tussen. Als er niet afgefakkeld moest 

worden, zou de installatie gewoon ontploffen. Dat heeft alles te maken met overdruk. Als 

er te veel overdruk is, moet er natuurlijk veel afgefakkeld worden. De burgemeester weet 

nog dat er in 2004 geregeld problemen waren. Er is contact opgenomen met het bedrijf. 

Zowel ambtenaren als mensen uit het politieke milieu hebben diverse bezoeken 

gebracht aan de firma. De burgemeester was ook een aantal maal aanwezig om ook zijn 

ongenoegen te uiten. Er werden een aantal serieuze investeringen doorgevoerd. Er zijn 

ook een aantal installaties gesloten en/of vervangen. Zo’n bedrijf is gewoon 

noodgedwongen te fakkelen en dat is soms een verlies van miljoenen. Dat is brandstof 

die gewoon opbrandt. Als ze dat niet zouden doen, zou gans de boel ontploffen. Men 

heeft dus de hele investering gedaan met het gevolg dat dat onder controle was. 

Normaal gezien moet er alleen serieus afgefakkeld worden bij een heropstart van een 

installatie. Nu schijnt er dus een technische fout geweest te zijn waar zij toch wel achter 

hebben moeten zoeken om die onder controle te krijgen. Dat heeft een aantal dagen 

geduurd. Uiteindelijk is dat dus gelukt met het feit dat nu alles terug onder controle is. 

Binnenkort komt er op rechteroever een installatie bij, ook met zo’n fakkel. Met andere 

woorden, het risico zal daar vroeg of laat ook wel een keer wezen dat daar een 

technische fout is en dat er dus gefakkeld zal moeten worden. Dat is nu eenmaal een 

noodingreep die moet gebeuren op het moment dat er problemen zijn. De burgemeester 

weet dat het bedrijf dat niet lichtzinnig zal doen. Het gaat wel degelijk om miljoenen die 

op dat moment verloren gaan. Dergelijke bedrijven proberen dit dus zo snel mogelijk te 

herstellen. Er zijn in het verleden dus serieuze investeringen gebeurd. Er zijn contacten 

met de verantwoordelijken van het bedrijf en deze brengen normaal gezien de gemeente 

altijd op de hoogte. Hier betrof het nu een technische fout. Na de heropstart van de 

installatie moet men toch even affakkelen met de nodige overlast tot gevolg. De 

burgemeester heeft vernomen dat er enorm veel reactie is  geweest op Facebook. Dus de 

mensen hebben toch wat ongenoegen omdat er ook wel mensen zijn die denken dat dat 

een bedrijf is die alle vuiligheid die ze ergens de afgelopen maand hebben opgeslagen 

gewoon een keer opbrandt. Dat is niet het geval. Het gaat hier om pure brandstof die op 

dat moment afgefakkeld moet worden. Er zijn goede contacten en als het nodig is zal de 

gemeente niet nalaten om terug met het bedrijf contact te nemen om, indien er 

regelmatig calamiteiten zijn, aan te dringen op nieuwe investeringen om de overlast tot 

een minimum te beperken.  



 

 

Raadslid Benali zegt dat het niet de laatste keer zal zijn dat hij tussenkomt over het 

havenbedrijf of dat hij een vraag stelt aan de burgemeester. Het havenbedrijf heeft de 

burgemeester gevraagd, omdat hij burgemeester van Beveren is, dus hij kan aan de tand 

gevoeld worden als de burgemeester van Beveren over wat hij doet in het havenbedrijf.  

 

Burgemeester Van de Vijver is niet van plan om in de gemeenteraad het beleid van de 

haven te komen uitleggen. 

 

Raadslid Benali zegt dat zij daar dan nog discussies over zullen hebben in de toekomst. 

Hij stelt verder dat het niet klopt dat het technisch niet mogelijk is om affakkelen te 

voorkomen. Total heeft zelf heel wat projecten overal ter wereld waarbij ze het 

affakkelen van gas vermeden hebben en dat hebben omgezet naar het maken van 

energie. Ze hebben projecten in Nigeria. Ze hebben daar beeldmateriaal van op hun 

website. Hij wil altijd de link wel eens doorsturen. Ze zijn ondertussen zo ver dat ze het 

kunnen omzetten naar LNG en waterstof en transporteren om het water ergens anders te 

gebruiken. Dus zeggen dat dit niet kan, dat klopt niet. Er is wel een verschil tussen 

bedrijven waar voortdurend afgefakkeld wordt en daar waar alleen afgefakkeld wordt bij 

problemen. Dat is iets waar het Rotterdamse bedrijf in gespecialiseerd is, dus die 

technologie bestaat wel. Natuurlijk kost dat miljoenen om dat in de lucht te laten gaan, 

maar het kost nog veel meer miljoenen om een energiecentrale te maken en dat is net 

het grote probleem natuurlijk. Hij heeft het ook aangekaart omdat de burgemeester 

onder andere in de media zegt dat de gemeente er in het verleden over is 

tussengekomen, want in 2004 was het nog voortdurend. Het is verminderd, onder 

andere dankzij de druk uit Beveren. De burgemeester denkt dat hij zelfs buiten het 

Havenbedrijf om de rol als burgemeester moet spelen en het gesprek aangaan met die 

onderneming om te zien wat er mogelijk is. Het is hem nog altijd niet duidelijk wat exact 

het incident is geweest en of dit zich in de toekomst kan herhalen.  Dat vindt hij wel 

belangrijk natuurlijk. Is dit een risico dat blijft of heeft het bedrijf hieruit geleerd? Daar 

heeft hij niet meteen een antwoord op gekregen. Hij gaat ervan uit dat de burgemeester 

het niet weet, maar het zou goed zijn voor de diensten om ervan op de hoogte te zijn of 

dit in de toekomst nog kan gebeuren.  

 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat een probleem altijd ieder moment kan ontstaan. 

Dat het bedrijf er de lessen uit trekt en probeert de nodige maatregelen te nemen om dat 

te voorkomen, dat is logisch. De gemeente neemt natuurlijk haar verantwoordelijkheid. 

Het was bij wijze van spreken een ganse tijd geleden dat er nog eens een probleem is 

geweest, maar het risico zal er altijd zijn. Dat is nu eenmaal zo met dergelijke 

bedrijvigheid, daar kan men niet buiten. In die zin kan hij andere gevaren opnoemen die 

er mogelijk zouden zijn. Er is geen 100% garantie dat dat kan worden voorkomen, maar 

alles moet gedaan worden om te proberen de risico’s zo klein mogelijk te houden. Er 

wordt hard aan gewerkt, maar niemand kan het garanderen dat dat morgen niet weer 

gebeurt. Er moeten lessen getrokken worden uit het verleden. Dergelijke bedrijven 

hebben er alle belang bij om dat soort toestanden tegen te gaan en de nodige 

maatregelen te nemen om dat te voorkomen. De gemeente houdt contact met de 

bedrijven.  Een jaar of twee geleden heeft hij het bedrijf nog eens bezocht. Toen werd  

tekst en uitleg gegeven, zowel aan de diensten als aan hemzelf, over de investeringen die 

er allemaal gebeuren om dat soort calamiteiten tegen te gaan. Maar er kan altijd een 

incident gebeuren en dat is nu gebeurd. Er worden lessen uit getrokken. Men kan dat 

niet volledig opvangen. Bij bepaalde incidenten zal men moeten affakkelen, dat kan niet 

anders. Als er een serieuze overdruk is, dan kan men niet anders dan affakkelen. Dan 

moet men gewoon kostbare brandstof opbranden. Hij en het raadslid hebben dezelfde 

doelstelling, maar de heer Benali probeert de verantwoordelijkheid wederom een stuk 

bij de burgemeester te leggen. 

 

Raadslid Benali vindt dat er een verschil is tussen de schuld geven aan en vragen om als 

burgemeester een proactieve rol op te nemen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

09. De gemeente Beveren is aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, 

afgekort IGS Westlede. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft hierbij een vraag. Er wordt zo dadelijk 

gestemd over acht zaken in intercommunale organisaties waarvoor een aantal mensen 



 

worden voorgedragen. Hij wil graag weten hoe dat gebeurt. Uiteindelijk staan de namen 

bij de meerderheid nu al vast. Bij bepaalde oppositiepartijen staan die ook al vast. Hij wil 

er toch een woordje uitleg over hoe dat in zijn werk is gegaan. Hij heeft het al halvelings 

aangesneden op de gemeenteraad van december. Er is verwezen naar de raden van zes 

jaar geleden. Hij is de verslagen daarvan nog eens gaan nakijken. Er zijn momenteel 

twaalf oppositieraadsleden. Zes jaar geleden waren dat er zeven. Hij kan tegelijkertijd 

ook al spreken over stemmingen die er volgende maand aan gaan komen, dan moet hij 

het maar één keer zeggen. Hij heeft zes jaar geleden, vanuit de meerderheid en dat was 

toen ook een onderdeel van het verkiezingsprogramma, voorgesteld dat wat de 

commissievoorzitters betreft, men dat net zoals op een aantal andere plaatsen zal doen 

volgens de getalssterkte van alle fracties en dat men die niet enkel en alleen zal verdelen 

in de meerderheid. Men zou ook de oppositie hierin betrekken. In de gemeenteraad van 

Sint Niklaas zijn er mensen uit de oppositie die commissievoorzitter zijn en ook in het 

Vlaams Parlement worden de commissievoorzitters verdeeld evenredig volgens de 

verkiezingsuitslag. Eigenlijk gebeurt dit dan volgens de getalsterkte in de raad. Dat wenst 

het raadslid ook voor te stellen. De raad gaat het volgende maand op de agenda krijgen.  

Het raadslid legt dit nu reeds voor zodat de oppositie daarin betrokken zou worden. De 

oppositie is qua aantal gestegen van 7 naar 12 leden. De oppositie brengt belangrijke 

zaken aan en de burgemeester zei de verkiezingsuitslag te volgen. Hij denkt dat als er in 

de geschiedenis van Beveren zo’n grote verandering is in de samenstelling van de 

gemeenteraad en dat de zittende meerderheid zo’n grote nederlaag heeft geleden, dat 

het toch wel normaal is de oppositie ook haar recht ergens te geven. Daar heeft de kiezer 

tenslotte om gevraagd.  

Het raadslid  heeft de vorige legislatuur ook een pleidooi gehouden om de commissies in 

de intercommunales, meer bepaald de meeste met een raadgevende stem, om die te 

verdelen over de fracties zonder onderscheid en ook weer op basis van de 

verkiezingsuitslag. Het resultaat is niet geworden wat hij toen gewenst had. Open Vld, 

die toen ook een verkozene had, had een half mandaat in het OCMW. Vlaams Belang met 

twee verkozenen in de raad had een mandaat van zes jaar in de archeologische dienst 

Waasland dat momenteel Erfpunt noemt. Groen-sp.a-fractie, toen met vier raadsleden, 

hadden vertegenwoordigers binnen de culturele centra, Maatschappij 

Linkerscheldeoever en Ibogem. Dat was toen wel min of meer het respecteren van de 

verkiezingsuitslag. Die vertegenwoordigers met raadgevende stem kunnen de zittende 



 

meerderheid in zo’n orgaan niet in gevaar brengen. Het zou zelfs uitgebreid kunnen 

worden. Er zouden nog meer mandaten van de meerderheid naar de oppositie kunnen 

gaan zonder dat ergens een meerderheid in de intercommunale in gevaar wordt 

gebracht. Hij vindt het spijtig, want toen was er toch een bepaalde openheid. Toen is dat 

zelfs in debat geweest op de gemeenteraad. Toen is gezegd dat de volgende maand 

gestemd wordt, dus bekijk onder elkaar hoe men het ziet. Er wordt straks gestemd over 

acht mandaten. Hij heeft gehoord dat er een deal is geweest over Ibogem, maar officieel 

weet hij nog van niks. Hij denkt dat er al afspraken zijn gemaakt en dat zes 

oppositieraadsleden betrokken zijn en dat zes andere van niks weten. Hij vindt dat wel 

een spijtige gang van zaken. Uiteindelijk heeft de kiezer een oordeel gemaakt en het zou 

toch wel netjes zijn als die twaalf raadsleden van de oppositie op dezelfde wijze worden 

betrokken. Er zal wel iemand zijn die heel de regie heeft over de zaak en hij vraagt of dit 

de burgemeester is. Hij vraagt aan de burgemeester of hij een toelichting kan geven over 

datgene waarover gestemd gaat worden en hoe de voordrachten zijn ingediend. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er naar zijn weten geen voordrachten moeten 

worden ingediend. Dat is een geheime stemming en de voorzitter zal meedelen, zoals 

het gebruikelijk is, wie er namens de meerderheid wordt voorgedragen. Iedereen stemt 

naar eer en geweten. Hij denkt dat zes jaar geleden de commissievoorzitters allemaal 

naar de meerderheid zijn gegaan. Hij denkt dat de heer Stevenheydens een verhaal 

ophangt dat niet helemaal correspondeert met de waarheid en dat er dus ook volledig 

vanuit de meerderheid zaken zijn bekeken. Hij heeft toen inderdaad met Open Vld het 

OCMW verdeeld,  zodanig dat het Vlaams Belang toen geen zetel had in het OCMW. Hij wil 

de discussie over hoe het zes jaar geleden allemaal gelopen is niet voeren. Hij denkt dat 

er gewoon een stemming is zoals altijd. Er zal blijken wie een meerderheid haalt en wie 

niet. Er is geen voordracht. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt dat verschillen van mening kan, maar er moet wel naar 

elkaar worden geluisterd.  De burgemeester zegt dat zes jaar geleden op basis van het 

verkiezingsprogramma een aantal voorstellen gedaan zijn. Ook binnen de meerderheid, 

wat natuurlijk achter gesloten deuren gebeurt, zijn er een aantal personen die een 

bepaalde stemming niet gehaald hebben. Er werd ook naar verwezen dat de oppositie 

toen bijzonder klein was, wat ook correct is. Hij heeft het voorbeeld gegeven van zes jaar 



 

geleden. Er zijn een aantal zaken die toen niet zijn gerealiseerd, maar die nu misschien 

wel kunnen gerealiseerd worden. Als commissievoorzitters volgens de getalsterkte in 

andere gemeenten en op andere plaatsen wel kunnen, dan moet dat ook kunnen in 

Beveren. Vandaag wordt nog niet gestemd over de commissievoorzitters. Misschien 

volgende maand of over twee maanden, maar hij stelt de vraag om zich daar eens over te 

beraden. Gezien de getalsterkte van twaalf oppositieraadsleden zou het respecteren van 

de verkiezingsuitslag sterk geapprecieerd worden. In de verdeling van de 

commissievoorzitters de oppositie te betrekken, zou dat het debat tijdens de 

commissievergaderingen ten goede komen, ook de agendabepaling en dergelijke. Hij 

denkt dat iedereen daar nauwgezet in het belang van de gemeente zijn 

verantwoordelijkheid wel zal nemen. Als hij het goed begrijpt wordt er zo dadelijk 

gestemd en stelt elke fractie voor wie dat hij voordraagt.  

 

De voorzitter zegt dat het inderdaad een stemming is en als meerderheid stellen zij 

kandidaten voor.  

 

Raadslid Stevenheydens had vernomen dat het al duidelijk was en dat Open Vld 

bijvoorbeeld Ibogem zou krijgen in ruil voor de lijstverbintenis voor het sociaal comité en 

dat er ook al andere zaken waren afgesproken, maar als het niet zo is dan zal blijken hoe 

de stemming verloopt.  

 

 

De vereniging is samengesteld uit de oprichtende deelnemers alsmede de gemeenten 

van de provincie Oost-Vlaanderen die door de algemene vergadering als deelnemers 

werden aanvaard.  

Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of 

meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het 

grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 2018 dienen nieuwe leden te worden 

aangeduid. 

Bij geheime stemming en met 29 stemmen tegen 1 stem voor Bruno Stevenheydens bij 1 

ongeldig stembiljet en 3 blanco stembiljetten wordt Dominique Tielens aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS Westlede voor de 



 

volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Laura Staut 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

IGS Westlede voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Werner Maes 

aangeduid als  kandidaat  voor de raad van bestuur van IGS Westlede voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

Met 6 stemmen tegen 2 stemmen voor Issam Benali, 1 stem voor Stijn De Munck, 3 

stemmen voor Ann Vermeulen en 2 stemmen voor Koen Maes bij 20 blanco stembiljetten 

en bij geheime stemming wordt Bruno Stevenheydens aangeduid als lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van IGS Westlede. 

Ook hechten alle raadsleden goedkeuring  aan de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering van IGS Westlede op 19 maart 2019. 

 

 

 

10. De gemeente Beveren is aangesloten bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

van het Land van Waas, afgekort tot Interwaas. 

Deze dienstverlenende vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar 

aangesloten gemeenten van het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in 

de economische en sociale beleidsdomeinen. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 

deelnemers. Ieder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem.  

De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen voor de volledige duur van de 

legislatuur door de raden van de deelnemers aangewezen worden onder de 

raadsleden, de burgemeester en de schepenen voor de gemeenten.  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximum 15 leden door 

de algemene vergadering benoemd voor 6 jaar.  

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls het belang 

van de vereniging dit vereist en minstens viermaal per jaar.  

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 3 

rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met 

raadgevende stem.  



 

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Jeroen 

Verhulst aangeduid als effectieve vertegenwoordiger  voor de algemene vergadering van 

Interwaas voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij  3 blanco stembiljetten wordt Jan Van De 

Perre aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Interwaas voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemmingwordt Marc Van de 

Vijver aangeduid als eerste  kandidaat-bestuurder  voor de raad van bestuur van 

Interwaas. 

Met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Dominique 

Tielens aangeduid als 2e kandidaat  voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 27 stemmen bij 7 blanco stembiljetten wordt Koen Maes 

aangeduid als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur 

van Interwaas. 

 

 

 

11. De gemeente Beveren is aangesloten bij de Intercommunale Vereniging voor 

Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, afgekort Intergem. 

De vereniging beschikt over een algemene vergadering, een raad van bestuur en 

regionale bestuurscomités. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 

deelnemers.  

Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 

vergadering wordt bepaald door 2 criteria. 

De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten worden door de 

gemeenteraden aangeduid onder hun leden. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen 

het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van 

één van de andere organen.  

Intergem telt 2 regionale bestuurscomités: RBC Noord en RBC Zuid. Beveren valt onder 

RBC Noord. De leden van deze comités worden door de algemene vergadering 

benoemd onder de door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaten.  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximaal 6 leden die 



 

door de algemene vergadering benoemd worden op voordracht van de deelnemers.  

Er zijn dus maar slechts 6 onder 23 aangesloten gemeenten te begeven mandaten.  

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door 1 

afgevaardigde die lid is met raadgevende stem en als gemeenteraadslid verkozen is op 

een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester of schepenen.  

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Roger 

Heirwegh aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene 

vergaderingen van Intergem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Jeroen 

Verhulst aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergaderingen van Intergem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Veerle Vincke 

aangeduid als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Noord van Intergem 

vanaf de eerstvolgende zitting van het RBC tot aan de eerste algemene vergadering in 

het jaar 2025. 

Veerle Vincke wordt voor het RBC bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco 

stembiljetten voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van 

Intergem vanaf de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur tot aan de eerste 

algemene vergadering in het jaar 2025. 

De raad hecht algemeen goedkeuring  aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Intergem d.d. 21 maart 2019. 

 

 

12. De gemeente Beveren is aangesloten bij Ibogem. 

Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van afvalstoffen, zijnde 

de activiteiten die de (afval)voorkoming, de (afval)inzameling en de (afval)verwerking 

omvatten, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten van Ibogem. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 

aandeelhouders. 

De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit 12 

leden, waarvan de leden door de algemene vergadering worden verkozen onder de 

kandidaten voorgedragen door de deelnemers. 



 

Aan de vergadering van de raad van bestuur wordt tevens, behoudens voornoemde 

samenstelling, deelgenomen door maximum 3 afgevaardigden, leden met raadgevende 

stem, aangeduid bij gemeenteraadsbeslissing door de verschillende gemeentelijke 

deelnemers. Deze afgevaardigden zijn verkozen op een lijst waarvan geen enkele 

verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.  

De afgevaardigden met raadgevende stem dienen gemeenteraadsleden te zijn.  

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Lientje De 

Schepper aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 30 stemmen tegen 1 stem voor Werner Maes bij 3 blanco 

stembiljetten wordt Heidi Werrens aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Worden bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen aangeduid tot kandidaat-

bestuurders voor de raad van bestuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-

2024 : 

 Roger Heirwegh met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten als lid met raadgevende 

stem voor de raad van bestuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 Jens De Wael met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten als lid met raadgevende 

stem voor de raad van bestuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 Dominique Tielens met 30 stemmen tegen 1 stem voor Werner Maes bij 3 blanco 

stembiljetten als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Ibogem 

voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 Lien Van Dooren met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten als lid met raadgevende 

stem voor de raad van bestuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 Ernest Smet met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten als lid met raadgevende stem 

voor de raad van bestuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Kasper Dierckx wordt bij geheime stemming en met 23 stemmen tegen 3 stemmen voor 

Annick Van De Vyver, 1 stem voor André Buyl, 1 stem voor Koen Maes bij 1 ongeldig 

stembiljet en 5 blanco stembiljetten aangeduid als lid met raadgevende stem voor de 

raad van bestuur van Ibogem. 

 

 

13. De gemeente Beveren is aangesloten bij de Maatschappij voor het haven-, grond- en 



 

industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, afgekort Maatschappij 

Linkerscheldeoever. 

Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het grondbeleid voor het 

havengebied in het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de 

industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het 

subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en fasering van het havengebied in 

het Linkerscheldeoevergebied. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de 

aandeelhouders van de Maatschappij.  

De afgevaardigden kunnen voor de volledige duur van de legislatuur door de 

aandeelhouders worden aangeduid.  

De Maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 

bestuurders, door de algemene vergadering bij geheime stemming benoemd op 

voordracht van de deelnemers.  

Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de gemeente Beveren door en 

onder de leden van haar gemeenteraad.  

De gemeente Beveren en de gemeente Zwijndrecht hebben elk het recht om, bij 

gemeenteraadsbeslissing, één lid van hun gemeenteraad aan te duiden dat is verkozen 

op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen. Dit gemeenteraadslid heeft het recht om met raadgevende 

stem deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.  

Veerle Vincke wordt bij geheime stemming en met 30 stemmen tegen 1 stem voor Raf 

Van Roeyen bij 3 blanco stembiljetten aangeduid voor de algemene vergadering van de 

Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten en bij geheime stemming wordt Jan Van De 

Perre aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-

2024. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen worden volgende personen aangeduid 

als kandidaaat-bestuurder  voor de raad van bestuur van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024 : 

 Boudewijn Vlegels met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten 

 Laura Staut met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten. 



 

Ann Vermeulen wordt bij geheime stemming en met 19 stemmen tegen 9 stemmen voor 

Bruno Stevenheydens, 1 stem voor Koen Maes, 1 stem voor Kasper Dierckx bij 4 blanco 

stembiljetten aangeduid tot kandidaat-bestuurder  als lid met raadgevende stem voor 

de raad van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

 

 

 

14. De gemeente Beveren is aangesloten bij De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening) cvba. 

De maatschappij heeft tot doel de studie, de oprichting en de exploitatie van alle 

instanties die nodig zijn voor de openbare watervoorziening en de inzameling en 

zuivering van afvalwater. 

De algemene vergadering van de maatschappij is samengesteld uit alle vennoten van de 

maatschappij. 

De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering in principe op de eerste 

vrijdag van juni. 

De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een 

voorzitter en een even aantal andere leden dat ten minste 14 en ten hoogste 18 

bedraagt. 

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd door de Vlaamse Regering. 

Vanaf 1 januari 2019 werden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en 

werden de provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de 

drinkwaterdiensten en één aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het 

Riopactcomité genoemd.  

Deze aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie. 

Bij geheime stemming en met 30 stemmen tegen 1 stem voor Dirk Van Esbroeck bij 3 

blanco stembiljetten wordt Lien Van Dooren aangeduid als  effectieve 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

Met 31 stemmen bij  3 blanco stembiljetten wordt Roger Heirwegh aangeduid als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De 

Watergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024. 



 

Bij geheime stemming en met 30 stemmen bij 1 ongeldig stembiljet en 3 blanco 

stembiljetten wordt Dominique Tielens aangeduid als vertegenwoordiger voor het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep voor de volledige legislatuur 

2019-2024. 

 

 

 

15. De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt. 

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting 

van het onroerend erfgoed en het roerend archeologisch patrimonium op het 

grondgebied van de deelnemende gemeenten (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-

Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster), evenals daarbuiten, en dit in de meest ruimte 

betekenis. 

De vereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur 

Elke bestuurder beschikt over één stem. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met 

de duur van hun openbaar mandaat. 

Bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden blijven de aftredende leden van de raad 

van bestuur hun functie uitoefenen tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar van de 

verkiezingen. 

Bij geheime stemming en met 31 stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Johan Smet 

aangeduid als  afgevaardigde  voor de raad van bestuur van Erfpunt. 

Met 18 stemmen tegen 1 stem voor Bruno Stevenheydens, 1 stem voor Koen Maes, 1 

stem voor Kasper Dierckx en 10 stemmen voor Annick Van de Vyver en bij geheime 

stemming wordt Stijn De Munck aangeduid als  afgevaardigd lid met raadgevende stem 

voor de raad van bestuur van Erfpunt. 

 

 

16. Onze gemeente is aangesloten bij de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland, 

afgekort BSD Waasland. 

Deze vereniging heeft als doel het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de 

participanten (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 

Waasmunster, Moerbeke-Waas en Zwijndrecht) af te stemmen en te stimuleren. 



 

Het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke gemeente.  

De vertegenwoordigers van de gemeenten in het beheerscomité moeten steeds schepen 

bevoegd voor sport zijn.  

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de afvaardiging van mevrouw Katrien 

Claus, schepen bevoegd voor sport, als effectief vertegenwoordiger voor het 

beheerscomité van interlokale vereniging Burensportdienst Waasland. 

Bij geheime stemming en met 20 stemmen tegen 7 stemmen voor Katrien Claus, 4 

ongeldige stembiljetten en 7 blanco stembiljetten wordt Inge Brocken aangeduid als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het beheerscomité van interlokale 

vereniging Burensportdienst Waasland. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 26 februari 

2019 om 20 uur. 

 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de gemeentesecretaris,                                      de voorzitter, 

 

 

 
Jan Noppe      Veerle Vincke 


