
 

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2020 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 
Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, 
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 

Schelfhout, Leentje Van Laere en Jan Creve, raadsleden. 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

Raadslid Bjorn Vaerenbergh was afwezig en werd verontschuldigd.   
           

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

01.   Verslagen gemeenteraadszitting d.d. 17 en 27 december 2019 – goedkeuring.  

02.   Ontslag raadslid Bruno Stevenheydens + eedaflegging opvolger – goedkeuring.  

03.   Retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van Hof ter Saksen: zaal hoeve  

        en gelijkvloers kasteel (tot aanvang werken) – goedkeuring.  

04.   Rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 – kennisneming.  

05.   Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Beveren en vzw Gemeentelijk  

        Cultuurcentrum Beveren – goedkeuring.  

06.   Wegtracé aanvraag omgevingsvergunning Rosiers beheer, Klapperstraat 255-257 te Beveren -  

        goedkeuring.  

07.   RUP Ropstraat - 3e definitieve vaststelling – goedkeuring.  

08.   Vaststelling lastvoorwaarden tot het bouwen van een klassenblok voor het Gemeentelijk  

        Technisch Instituut – goedkeuring.  

09.   Groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein houden van straten en pleinen door de  

        Wase Werkplaats in 2020 – goedkeuring.  

10.   Verkoop perceel openbaar domein De Brownestraat Beveren – goedkeuring.  

11.   Verkoop perceel grond Pastoor Steenssensstraat Beveren – goedkeuring.  

12.   Voorstel tot wijziging bijlagen bij het arbeidsreglement – goedkeuring.  

13.   Voorstel tot wijziging rechtspositieregeling – goedkeuring.  

14.   Wijziging samenstelling beheersorgaan bibliotheek – goedkeuring.  

15.   Lid gemeenteraadscommissies Beveren 2020 – kennisneming.  



16.   Ten verzoeke van Beveren 2020: kerkhof Doel - funerair erfgoed – advies.  

17.   Ten verzoeke van Groen: Fietsstraten in Beveren – advies.  

18.   Ten verzoeke van Groen: parkings voor deelauto's – advies.  

19.   Ten verzoeke van Groen: Regenboogzebrapad in centrum van Beveren én alle deelgemeenten     

          - advies.  

20.   Ten verzoeke van Groen: vraag naar sensibilisering en visie omtrent 2/2 activiteiten met  

        open vuur – advies.  

21.   Ten verzoeke van Groen: plastic challenge – advies.  

22.   Ten verzoeke van sp.a: betonrot voormalig zwembad – advies.  

23.   Ten verzoeke van sp.a: sociale woningen aangepast voor rolstoelgebruikers – advies. 

 
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 van de gemeenteraadszittingen van  

17 en 27 december 2019 voor. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de ontwerpverslagen  van de 

gemeenteraadszittingen van 17 en 27 december 2019. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil namens haar fractie een mededeling doen. De raadsleden hebben 

allemaal meningen en ideeën en de ideologieën liggen soms ver uit elkaar en soms iets minder ver uit 

elkaar. Maar ze denkt dat er in de laatste verslagen een paar keer een stuk te lezen is waarvan zij vindt 

dat het respect ver te zoeken is. Ze wil oproepen om op een respectvolle manier met elkaar om te 

gaan. De meerderheid met de oppositie en in beide richtingen. Haar oproep is om vanaf nu, mocht 

men het gevoel hebben dat er niet respectvol met elkaar wordt omgegaan, om de schorsing te vragen 

aan de voorzitter om duidelijk te maken dat er een grens is overschreden. 

 

De voorzitter geeft aan dat dit ook is besproken op de fractievergadering. Er zal worden bekeken hoe 

het in het huishoudelijk reglement een plek kan krijgen. 

 



02. Bij  schrijven van 7 januari 2020 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, meldt de 

heer Bruno Stevenheydens dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van 

het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het 

ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

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

zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Bruno Stevenheydens als 

raadslid. 

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

vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 169 

van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de 

gemeenteraad. 

De heer Jan Creve fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop de heer Bruno 

Stevenheydens werd verkozen. 

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jan Creve, 

nl. of hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat hij de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

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

De raad hecht algemeen goedkeuring aan de geloofsbrieven van de heer Jan Creve. 

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Jan Creve in openbare vergadering de eed afleggen 

in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

De heer Jan Creve legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af. 

Door deze eedaflegging wordt de heer Jan Creve ambtsbevoegd.  Hij volgt de heer Bruno 

Stevenheydens op als gemeenteraadslid. 

De heer Creve wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 

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

als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

 

 

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

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een vraag die hij enkele jaren geleden al eens gesteld heeft 

naar aanleiding van de mobiliteit rond het ziekenhuis, om een kruis aan te brengen op het rijvak 

zodat er niet meer gestationeerd kan worden. Toen werd het gezegd dat een dergelijke ingreep 

voor het gewest was. Misschien dat, nu de werkzaamheden aan het ziekenhuis beëindigd zijn, dat 



nog eens opnieuw gevraagd kan worden. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat hij toen heeft geantwoord dat dat de bedoeling was, en dat is nog 

steeds zo. Bedoeling is om die hele zone opnieuw her in te richten en de markeringen anders te 

voorzien. Het is meer dan een jaar geleden op de provinciale verkeerscommissie afgevoerd omdat 

er een aantal technische opmerkingen waren van de kant van de gemeente, naar onder andere de 

bereikbaarheid van de OCMW-site. Sedertdien is het stil gebleven. Maar hij zal de collega’s bij AWV 

nog eens proberen wakker te schudden. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, had vorig jaar enkele schriftelijke vragen gesteld. Ze mankeert 

nog altijd antwoorden op vier schriftelijke vragen. Ze vraagt of ze een schriftelijke vraag moet 

stellen om die antwoorden te krijgen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er gisteren en eergisteren een aantal vragen zijn 

binnengekomen. Er was de verlofperiode, dus ze moet de administratie ook een beetje tijd geven. 

Maar hij denkt dat de administratie toch wel probeert om de vragen tijdig te beantwoorden. Hij 

weet dat de vragen die worden opgesteld naar het college gaan en dat er een aantal klaarliggen 

om verzonden te worden. Daarbij zullen waarschijnlijk vragen zijn van vorig jaar. Hij heeft gezien 

dat er in de tussentijd in 2020 nog een paar zijn binnengekomen. De algemeen directeur geeft die 

direct door aan de diensten met de vraag om er een antwoord op te formuleren. Men probeert om 

kort op de bal te spelen. 

 

Raadslid De Graef zegt dat het gaat om een vraag van augustus 2019. 

 

De algemeen directeur zegt dat ze ondertussen eens had kunnen vragen naar de stand van zaken. 

Er kan altijd iets mislopen. Het zou goed zijn om dan in de tussentijd eens een herinneringsmail te 

sturen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, wil eerst benadrukken dat Bruno Stevenheydens 25 jaar lang zijn job 

als gemeenteraadslid gedaan heeft. Men moest het niet altijd met hem eens zijn, maar men moet 

erkennen dat hij een zeer waardevol en integer raadslid was die het bijzonder goed voor had met 

de gemeente en de regio.  

Hij heeft ook een actuele vraag. Men heeft deze week mogen vernemen van het telecombedrijf 

Orange dat zij van plan zijn om samen met de Port of Antwerp en het chemiebedrijf Borealis het 



5G-netwerk uit te rollen als een proefproject binnen het havengebied. Dat zou het eerste op 

zichzelf staande 5G-netwerk zijn op Belgisch grondgebied. Dat gebeurt op een moment dat men 

kan vernemen dat vooral bij artsen in dit land ongerustheid is over mogelijke implicaties van dat 

5G-netwerk. Er is ook een aanbod aan internationale studies. Naar verluidt zou dit ook impliceren 

dat er 300 GSM-masten bij moeten komen. Hij vraagt in welke mate de gemeente op de hoogte is 

van deze plannen en hoe het college daar denkt concreet mee om te gaan. Hij vraagt ook wat het 

college gaat doen om zich te informeren over de mogelijke impact op de gezondheid van de 

bewoners, vooral in de dorpen die grenzen aan het havengebied. Hij vraagt ook op welke manier 

het college daarover denkt te gaan communiceren naar de bewoners. 

 

Burgemeester Van de Vijver kan niet op alle vragen een antwoord geven, want de gemeente is er 

niet door gevat. Bij zijn weten is er momenteel niemand gecontacteerd binnen de gemeente over 

deze evolutie. Hij zal het eens navragen. Dan kan het college zijn standpunt bepalen. Het raadslid 

kan hem niet kwalijk nemen dat hij nu geen uitspraken gaat doen over iets waarvan hij de 

implicaties niet kent. Hij wil eerst eens informeren wat juist de bedoeling is van de Port of Antwerp 

en Borealis en wat eventueel de impact zou kunnen zijn voor de gemeente. Hij zal de vraag 

meenemen en het bekijken. 

 

Raadslid Creve neemt aan dat de burgemeester ook de pers volgt. Het was de afgelopen dagen in 

de pers te lezen. Hij denkt dat dan in Beveren de alarmbellen moeten afgaan. Het is de Port of 

Antwerp en Borealis ligt in Kallo. Dan kan men vermoeden dat Beveren ermee te maken gaat 

krijgen. Hij begrijpt dat de burgemeester er nog niet direct een antwoord op kan formuleren, maar 

de vraag was ook hoe het college ermee denkt om te gaan. Het is toch niet niks.  

 

De voorzitter onderbreekt raadslid Creve. In het vragenkwartier is het de bedoeling om korte 

vragen te stellen met daarop korte antwoorden. Dit is al meer een inhoudelijke discussie. Dan 

hoort dat niet thuis in het vragenkwartier. 

 

Raadslid Creve dacht dat hij nog kort kon repliceren. 

 

De voorzitter geeft aan dat dat mag, maar ze denkt dat het antwoord van het college duidelijk is en 

dat er eigenlijk nog geen standpunt over ingenomen is. Dat zal vervolgd worden. 

 



Raadslid Benali, sp.a, zegt dat er vorige week woensdagnacht in de Wilhelmietenlaan in Beveren 

een auto volledig is uitgebrand. Deze is op tijd geblust zodat het vuur niet oversloeg naar de 

huizen, maar het heeft toch wel wat met zich meegebracht in die straat. Het gaat om een verdachte 

brand waarvoor een branddeskundige is aangesteld en een onderzoek is ingesteld. Hij vraagt of er 

al iets meer bekend is van dat onderzoek en vooral of het gaat over een geïsoleerd feit of dat men 

hier eerder te maken heeft met georganiseerde misdaad. De mensen zijn toch wel ongerust, dus 

het is goed om te weten waarover dit gaat. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er geen enkele indicatie is dat het geen geïsoleerd feit zou zijn. 

Maar, voor zover hij inhoudelijk op de hoogte mocht zijn van het onderzoek, kan hij hierover geen 

informatie meedelen. Hij kan er geen details over geven. Het is de taak van het parket en van de 

politie om dat te onderzoeken. Dat zal op een grondige manier gebeuren. Maar hij heeft geen 

enkele indicatie dat er linken zijn, zeker niet wat betreft de familie die getroffen is. Er zijn 

vermoedens dat het eventueel de verkeerde wagen was, maar hij kan er verder niets over zeggen. 

Het onderzoek zal het moeten uitwijzen. Maar er is geen vermoeden dat er eventueel nog 

dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan. 

 

Raadslid Benali denkt dat opgevolgd moet worden wat het parket in dit onderzoek vindt. Mocht 

het toch om georganiseerde misdaad gaan, dan moet de gemeente zien welke maatregelen het 

zelf kan nemen. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, heeft via sociale media een aantal keer het Speelplein Bartje zien 

verschijnen en ze stelt dat het daar toch wel een donkere omgeving is. Ze vraagt of dat wordt 

opgevolgd vanuit de gemeente. Her en der zijn toch nog wel wat plaatsen zoals het plein in 

Kieldrecht, het marktplein, de Vrasenestraat…..waar de verlichting niet goed is. Ze vraagt of er 

verder nog aan wordt gewerkt. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat niet alles kan worden verlicht. Indien er pleinen en hoeken 

zouden zijn waar dingen gebeuren die de donkerte opzoeken, dan is het al gebeurd dat er 

verlichting wordt gezet. Hij wil wel natrekken bij de politie of er reden toe is, maar tot hier toe is 

hem dat niet bekend. Hij wil het dus wel natrekken, maar men kan niet overal verlichting plaatsen. 

Dan zou bijvoorbeeld ook in Cortewalle iets moeten gebeuren. Daar wordt ook door de politie 

gepatrouilleerd. Maar men kan moeilijk in het park overal volledige verlichting plaatsen. Men zet 

vooral verlichting langs wegels en paden waar veel mensen passeren. Het is niet de bedoeling en 

praktisch ook niet haalbaar om elk plaatsje te verlichten. 



 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het schip Bahri Yanbu onderweg is naar de Waaslandhaven. Die 

gaat aanmeren in februari, aankomende op kade 12.25 of kade 12.27. De vzw Vredesactie kon 

achterhalen dat deze Saudische rederij de afgelopen maanden aanmeerde voor het inladen van 

munitie van FN Herstal. Officieel weigert Vlaanderen al sinds 2014 de wapenuitvoer naar Saudi-

Arabië. Het toekennen van wapenlicenties is in België een regionale bevoegdheid en de controle 

op export is een federale materie. Het is de douane die daarvoor verantwoordelijk is. De vzw 

Vredesactie en nog een aantal andere NGO’s richtten hun pijlen onlangs nog in de pers op de 

bevoegde minister Alexander de Croo. Zijn vraag is of het gemeentebestuur op de hoogte is van 

deze wapenuitvoer in de Waaslandhaven en ten tweede of er over deze materie overleg is met de 

bovenlokale overheid. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er een misvatting is. Het gaat niet over export van wapens. 

Het zijn geen Belgische wapens die uitgevoerd worden. Het zijn gewoon transporten waarbij de 

haven een tussenpunt is. Die worden aan wal gebracht en terug verder getransporteerd naar 

andere landen. Zoals dat in het verleden nog gebeurd is, krijgen dan  bepaalde stukken van 

bedrijven, kades… bij wijze van spreken een ander statuut. Op een gegeven moment is het geen 

Belgisch grondgebied meer. Hij denkt dat het over Amerikaanse transporten gaat. Hij weet dat er 

momenteel in het havengebied een stuk is omgevormd tot Amerikaans grondgebied. Dit om te 

vermijden dat ze in een ander land komen met alle papieren van dien. Als hij het goed beluisterd 

heeft, gaat het hier om transport en niet over export. Met andere woorden, de Vlaamse regering is 

er niet door gevat. De federale regering is bevoegd om een vergunning te geven aan Belgische 

bedrijven om wapens te mogen exporteren naar bepaalde landen, maar dat is hier niet van 

toepassing. Het gaat gewoon over transporten die hier de haven aandoen om verder 

getransporteerd te worden. Maar hij wil het wel een keer natrekken. 

 

Raadslid De Munck dankt de burgemeester voor het korte antwoord. Hij gaat het punt hier ook niet 

verder bespreken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij wel op de hoogte wordt gebracht, bijvoorbeeld door het 

bedrijf waar een stuk van de kade tijdelijk Amerikaans grondgebied geworden is. Maar het is niet 

de bevoegdheid van de gemeente. Dat wordt op een hoger niveau beslist. Dat gebeurt gewoon om 

de transporten te vergemakkelijken. Dat is in het verleden nog gebeurd, zonder dat de gemeente er 

een advies over moet geven. 



 

Raadslid De Munck zegt dat de burgemeester spreekt over transport van en naar de Verenigde 

Staten van Amerika. Hij zal zijn vraag nog verder uitwerken en er een schriftelijke vraag van maken, 

maar de reden van de urgentie is de datum van 1 februari. Hij vindt het wel belangrijk om te weten 

te komen of de gemeente Beveren daar wel van op de hoogte is en wat de kijk op die zaak is. Het 

gaat wel degelijk over export van wapens naar Saudi-Arabië. De reden van het dispuut is dat zij in 

een bloedig conflict zitten met Yemen en toch al een aantal veroordelingen heeft gekregen, zowel 

van de Verenigde Naties als van andere Europese landen. De vraag is of de gemeente weet heeft 

van deze wapenexporten en of zij in overleg met de bovenlokale overheid tot een visie kan komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat exporten goedgekeurd moeten zijn door een bepaalde 

overheid. Anders zou het illegaal zijn. Hij denkt dat de bevoegdheden van de gemeente niet 

moeten worden overschat. Men kan een brief sturen, maar als de overheden die vergunningen 

goedkeuren dan denkt hij niet dat een brief veel impact zal hebben. Maar hij zal het verder 

bekijken. 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 

 

03. Het retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van Hof ter Saksen moet worden 

aangepast aangezien een aantal lokalen ondertussen niet meer kunnen gebruikt worden voor verhuur. 

Deze lokalen worden gebruikt door de Groendienst zelf als bureel of refter voor personeel. 

Enkel de zaal in de hoeve en het gelijkvloers van het kasteel kan gebruikt worden voor verhuur. Het 

gelijkvloers van het kasteel kan worden gebruikt tot aanvang van de werken. 

Met eenparigheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan het voorgelegd 

retributiereglement op het gebruik van infrastructuur van Hof ter Saksen: zaal hoeve en gelijkvloers 

kasteel. 

 

04. De voorzitter geeft toelichting bij het punt inzake rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het is opgesteld in de periode 8 januari tot 28 februari 2019. Het rapport 

werd ook in die periode geschreven. Ondertussen is men er mee aan de slag gegaan en zijn er intern al 

aanpassingen. Hij vraagt zich af waarom het zo lang geduurd heeft vooraleer dat hier op de raad komt. 

Hij vraagt of de raad het niet vorig jaar in maart al had kunnen krijgen. Het lijkt hem logisch dat het al 



in maart kon besproken worden en dat de gemeenteraad dan desnoods mee kan nadenken over 

verbeterpunten.  

 

De burgemeester zegt het de vraag van de dienst was om het in december te agenderen. De raad van 

december was echter al overbelast en de eindejaarsraad voldoet niet echt om dit punt daar op te 

zetten. Er moest ook nog een commissie over gegeven worden. Vandaar dat het is uitgesteld tot 

januari. Het zal waarschijnlijk ook te maken hebben met het feit dat het vorig jaar een bijzonder drukke 

periode was met het bestuursakkoord en alles dat moest opgestart worden. De reglementen moesten 

terug bekeken en hernomen worden in de loop van het eerste jaar van de legislatuur. Hij denkt dat de 

diensten ook met andere prioriteiten bezig waren en dat dit is blijven liggen. Het verschuiven van 

december naar januari is de verantwoordelijkheid van het college. Vooral de diensten die bezig zijn 

met beleidsondersteuning en dat soort zaken zijn vooral met andere zaken bezig geweest. Met de 

doelstellingen en de prioriteiten moest men terug van nul beginnen. Daar is wel heel wat werk 

ingekropen. 

 

Raadslid Benali zegt dat het is geschreven in januari/februari en in de eerste helft van 2019 is het 

gemeentebestuur al aan de slag gegaan met dat plan. Dat was eigenlijk een analyse. Hij vindt dat de 

analyse al naar de gemeenteraad doorgestuurd had kunnen worden vooraleer het bestuur met de 

verbeterpunten aan de slag ging. Dat laat de raad de kans om de analyse met het gemeentebestuur te 

bespreken en te kijken wat inderdaad verbeterpunten zijn. Het gaat inderdaad over personeel, maar 

het gaat uiteindelijk ook een stuk over dienstverlening. Hij denkt dat het voor een gemeenteraad 

interessant is om daarover mee te praten. Dus wat hem betreft, had het perfect in februari, nadat het 

gemeentebestuur ermee aan de slag was gegaan, naar de gemeenteraad doorgestuurd kunnen 

worden. Dat lijkt hem een logischere gang van zaken. Inhoudelijk heeft hij niet direct opmerkingen. 

 

De voorzitter kan het raadslid er een stuk in bijtreden. Het is een nieuw proces waar het 

managementteam zich in moet inwerken. Ze veronderstelt dat in de toekomst de rapportage naar de 

raad vlugger zal gebeuren. De voorzitter zegt dat men kennis neemt van dit punt als er verder geen 

vragen en opmerkingen zijn. 

 

De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 

organisatiebeheersing omschreven als volgt: 

De gemeente staat in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is het 



geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen 

over: 

1)      het bereiken van de doelstellingen 

2)      het beheersen van de risico’s 

3)      het naleven van wetgevingen en procedures 

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie 

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen 

6)      de bescherming van activa 

7)      het voorkomen van fraude. 

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 

managementteam. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. 

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 opgemaakt. 

Audit Vlaanderen is het agentschap dat minimaal één maal per legislatuur een externe audit uitvoert 

bij alle lokale besturen. Medewerkers, voornamelijk diensthoofden, werden uit alle diensten van 

OCMW en gemeente geselecteerd om deel te nemen aan de werkgroepen.  

De AS-IS situatie werd opgesteld in de periode 8 januari  2019 tot en met 28 februari 2019.  

De organisatie heeft inmiddels in de eerste helft van 2019 op veel vlakken gewerkt om haar 

organisatiebeheersing te optimaliseren, o.a. herwerking huishoudelijk reglement raadsleden, verdere 

implementatie E-besluit en MID-office, voorbereiding nieuw organogram, opmaak 

informatieveiligheidsplan,…   

Uit de interne evaluatie blijkt dat het lokaal bestuur Beveren een organisatie is in volle ontwikkeling. Er 

is een groeiend besef van het belang aan organisatiebeheersing.  

Het lokaal bestuur Beveren is vooral sterk in de thema’s personeelsbeleid, financieel management, ICT 

en informatie en communicatie.  

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019. 

 

05. De voorzitter geeft toelichting bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met GCC Ter Vesten. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil een aantal punten benoemen. De samenwerkingsovereenkomst is 

inderdaad niet zo veel gewijzigd ten opzichte van de vorige, wat positief is. De toelage van de 

gemeente aan de vzw blijft gewaarborgd, inclusief de jaarlijkse indexering van 2%. De Vlaamse 

middelen die vroeger naar cultuur gingen, maar nu in de grote gemeentelijke pot terechtkomen blijven 



ter beschikking van de vzw. Dat is een positief punt. Hij heeft echter nog een korte toelichting gekregen 

in verband met de argumentatie en de verwijzing naar het wegvallen van provinciale subsidies. Hij 

vraagt of daar heel kort iets over gezegd kan worden. Wat is de grootorde van de provinciale subsidies 

die weggevallen zijn. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat ze dat moet opzoeken. Dat weet ze niet van buiten. Ze zal het 

opzoeken en het schriftelijk laten weten. 

 

Raadslid De Munck vindt dat prima. Hij vraagt ernaar omdat het in de toelichting werd omschreven. Hij 

vindt het heel interessant te weten waar dat dan komt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de meeste subsidies naar Vlaanderen zijn gegaan en dus niet naar 

de gemeente. Hij heeft vorige week nog een discussie gehad over de fanfares bijvoorbeeld. Die kregen 

vroeger subsidiëring van Vlabo. Dat is opgedroogd. Deze gelden zijn niet naar de gemeenten gekomen. 

Daar is wat misverstand over. Maar er zijn heel wat subsidiëringen naar Vlaanderen gegaan en die zijn 

niet doorgestort. 

 

Raadslid De Munck heeft er geen orde van grootte op kunnen vastpinnen. Vandaar zijn louter 

informatieve vraag. 

 

Artikel 5 van de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren stelt dat ter realisatie van 

de doelstellingen een samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te worden met de gemeente, 

waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst 

dient uiterlijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad afgesloten te 

worden. Zolang er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst is afgesloten blijft de bestaande 

samenwerkingsovereenkomst van kracht. 

Het  ontwerp van samenwerkingsovereenkomst zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van de 

vzw en goedgekeurd door het college in zitting van 9 december 2019 wordt voorgelegd. Een aantal 

termen zijn aangepast conform het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 23 

maart  2019 en het Decreet Lokaal Bestuur, zonder dat dit invloed heeft op de inhoud van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

De Raad van Bestuur van de vzw vraagt enkel om artikel 16 § 5 - dat betrekking heeft op het excedent - 

aan te vullen als volgt: 



“Het eventueel positief saldo dat groter is dan de jaarlijkse toelage van de gemeente en teruggestort 

wordt naar de gemeente, wordt cultureel geoormerkt en kan door de vzw en/of de gemeentelijke 

diensten ingezet worden voor extra impulsen op projectmatige basis voor culturele activiteiten in de 

gemeente.”. 

De vereniging dient de opgebouwde reserve aan te wenden in het kader van de doelstellingen van de 

vereniging. 

Het oormerken van het excedent voor culturele doelstellingen is de voorbije jaren reeds in de praktijk 

toegepast.  

Met algemeenheid van stemmen wordt het voorstel samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 

en de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren goedgekeurd. 

 

06. Er werd door Rosiers Beheer een aanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning en 5 

woningen met ondergrondse garage, Klapperstraat 255-257 in Beveren.  

 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt wat de motivatie van het bestuur is om naar vier verdiepingen te 

gaan en niet naar drie. Hij is van mening dat niet alle wensen van een bouwpromotor gevolgd moeten 

worden. Ten tweede vraagt hij wanneer de raad van het bestuur een vernieuwde visie op 

meergezinswoningen kan verwachten en of er een stand van zaken te geven is. Ten derde, de aanvraag 

voorziet ook meer dan 50 ondergrondse parkings. Er wordt in de toelichting ook omschreven dat er 

overwogen wordt om een stuk van de Klapperstraat tot aan de Glazenleeuwstraat in te richten als een 

eenrichtingsstraat. Hij vraagt hoe dit idee past in een breder plan. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de verdiepingen afgelezen kunnen worden uit de stedenbouwkundige 

verordening. Men gaat in de onmiddellijke omgeving kijken wat de hoogtes van gebouwen daar zijn en 

dan kan men daar ook diezelfde hoogte krijgen. De tweede vraag over de meergezinswoningen, het 

college is daaraan aan het werken. Men heeft al een paar keer rondgereden in Beveren om te kijken 

hoe dat in de praktijk kan worden verwoord. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. De afspraak is dat de 

verordening rond meergezinswoningen dit jaar in orde komt. Dat had waarschijnlijk geen verschil 

gemaakt voor deze plaats in de Klapperstraat. De schepen wenst van het raadslid te vernemen wat 

juist zijn vraag is over de ondergrondse parkings en het éénrichtingsverkeer. 

 

Raadslid De Munck stelt dat in de toelichting staat dat men wil overwegen om het stuk van 

Klapperstraat-Glazenleeuwstraat éénrichting te maken. 



 

Schepen Vlegels denkt dat het raadslid dit verwart met een bezwaar dat is ingediend. Die vroeg om dat 

te overwegen. Dat is hier niet van toepassing. Het is een suggestie van een bezwaarindiener die vraagt 

of men er in de toekomst geen éénrichtingsstraat van kan maken. Dat is geen standpunt van het 

college. 

Raadslid De Munck zegt dat dat de reden is waarom hij het vroeg. Raadslid De Munck vraagt stemming. 

 

Schepen Vlegels wil nog opmerken dat het hier over het wegentracé gaat en niet over de bouw zelf. Het 

wegentracé bestaat erin dat er een voet-fietsweg wordt gerealiseerd zolang de bouw duurt. Hij vindt 

dat een goede zaak. Het is niet aan de gemeenteraad om over het bouwproject zelf een uitspraak te 

doen. 

 

Het project voorziet de aanleg van een doorsteek voor voetgangers en fietsers tussen de Drie 

Lindekens en de Klapperstraat. De zone van de doorsteek zal overgedragen worden naar het publiek 

domein. Ter hoogte van de Drie Lindekens wordt op eigendom van de gemeente de trage weg 

doorgetrokken tot aan de huidige wegenis. De bestaande gracht wordt verstevigd zoals besproken met 

de gemeentelijke technische dienst. De wegenis varieert in breedte naargelang het tracé. Het eerste 

deel van de wegenis wordt eveneens gebruikt als brandweg voor de hulpverleningszone Waasland. De 

wegenis wordt smaller aangelegd ter hoogte van de woningen. 

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 19 november 2019 tot 18 december 2019. 

Er werden 11 bezwaarschriften, in totaal ingediend door ongeveer 40 bezwaarindieners. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a) bij  5 onthoudingen (Groen, Beveren 

2020) wordt goedkeuring gehecht aan het wegtracé van de nieuwe wegenis, van de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning en 5 woningen met 

ondergrondse garage te Klapperstraat 255-257, 9120 Beveren (het project voorziet de aanleg van een 

doorsteek voor voetgangers en fietsers tussen de Drie Lindekens en de Klapperstraat) met bijhorende 

modeldwarsprofielen zoals op de plannen ingetekend goed te keuren op voorwaarde dat de weg over 

de volledige lengte minstens 3,55 meter breed is en breder uitloopt tot 4 meter richting de 

Klapperstraat. 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij de definitieve vaststelling van het RUP Ropstraat te Haasdonk. 

 



Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de gemeente nu tot driemaal toe het RUP probeert vast te stellen 

en goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd waar de 

bovenlokale overheid steeds naar heeft verwezen. Zijn fractie heeft daar keer-op-keer naar verwezen. 

Hij is blij dat nu een aantal van die zaken zijn opgenomen. Dit is een dossier dat de gemeente zeer veel 

tijd en centen heeft gekost. Dat had vanaf het begin misschien een betere start kunnen hebben. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat het een dossier is dat blijkbaar al heel lang aansleept en waarbij 

van de kant van de gemeente keer-op-keer de schorsing door de hogere overheden opnieuw is 

bestreden. Hij stelt zich dan toch de vraag dat, als er wordt gesuggereerd dat een herbestemming naar 

agrarisch gebied een logischere bestemming is, waarom dat in dit dossier dan niet wordt 

meegenomen. 

 

Schepen Vlegels heeft al een paar keer de ganse uitleg gedaan. Het is inderdaad al drie keer in de 

gemeenteraad geweest en nu is er de definitieve vaststelling. Hij begrijpt raadslid De Munck niet goed 

die zegt dat er een aantal aanpassingen zijn geweest. Het dossier is grotendeels hetzelfde gebleven. Er 

is een klein stuk, een soort veldweg, uitgehaald omdat dat op een andere manier gerealiseerd kan 

worden. Maar de discussie blijft. Ook dit dossier kan eventueel naar een schorsing gaan. De discussie is 

namelijk dat in het buitengebied van de gemeente waar Haasdonk toe behoort en ook Kieldrecht, 

Kallo en Vrasene toe behoren. Daar mag de gemeente van de hogere overheid op dit moment geen 

woonuitbreidingsgebieden aansnijden. Dit is in tegenspraak met de woonbehoeftestudie van de 

gemeente. Het college is van oordeel dat de kernen in het buitengebied leefbaar gehouden moeten 

worden. Dat betekent dat men woningen moet bij voorzien, want gezien de gezinsverkleining, als men 

geen woningen bij voorziet dan gaat de bevolking achteruit en komt alles onder druk: de verenigingen 

en de middenstand en schoolbevolking. Het college vindt het ook een goed voorbeeld van een 

herbestemming van een woonuitbreidingsgebied. Twee derde ervan is groen gemaakt en samen met 

groenvoorzieningen voor de school. Slechts een derde wordt ontwikkeld als woongebied. Dit is een 

goed voorbeeld, de gemeente laat twee derde laat vallen en toch is er grote weerstand. Hij wijst 

daarbij op de huidige manier van werken. Als men een andere aanvraag zou doen, zou het 

woonuitbreidingsgebied volledig kunnen worden ontwikkeld als woongebied en kan de provincie 

weinig inbrengen. Met een groepswoningbouwproject zou dat kunnen. Dat is hier met opzet niet 

gedaan. Men heeft gezegd dat twee derde een andere bestemming moet krijgen. Toch wordt de 

gemeente teruggefloten en is er een dispuut met de provincie en de Vlaamse overheid. Maar het 

college denkt het te moeten doen omdat het heel belangrijk is voor het buitengebied, dat zijn toch 



geen gehuchtjes. En dat die deelgemeentes toch in stand moeten gehouden worden en qua bevolking 

zelfs lichtjes moeten kunnen toenemen als het mogelijk is. Wat het agrarisch gebied betreft, daar is 

een landbouwer die op termijn wenst te stoppen op die plaats. Die zit in het midden van het dorp, 

heeft een milieuvergunning en wil nog een aantal jaren verder doen, maar die is  akkoord dat de 

gemeente er woongebied van maakt als hij daar nog een aantal jaren verder landbouwer kan zijn. Als 

het door de gemeente vandaag wordt bestemd naar agrarisch gebied, dan is hij de waarde van zijn 

boerderij die nu deels in het woongebied ligt, kwijt. In die zin wil het college dat absoluut niet doen. 

Dat zou een vraag van de overheid zijn die er echt over is. 

 

Raadslid Creve volgt het doemscenario niet dat men de deelgemeenten blijvend zou moeten 

volbouwen omdat het anders niet zou kunnen voldoen aan behoeften die er lokaal kunnen bestaan. 

Hij denkt dat men ook niet blind moet zijn voor het aanzuigeffect dat men daarmee creëert, vooral van 

de andere kant van de Schelde, waardoor men uiteindelijk van Beveren een stuk voorstedelijk gebied 

maakt. Het is ook niet zonder reden dat de hogere overheid ingrijpt in dit soort dossiers en de 

suggestie heeft om te herbestemmen naar agrarisch gebied. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat wat hier wordt voorgesteld de wand van een straat afwerken 

betreft. De Ropstraat is volgebouwd. Dit is de kant langs het centrum. Als de kerktoren met een beetje 

wind omver waait, dan ligt deze erop. Het is gewoon absurd dat dat niet afgewerkt kan worden. De 

schepen zei al dat heel het binnengebied ontwikkeld geweest zou kunnen zijn, maar er is bewust voor 

gekozen om dat niet te doen. Er zou een straat getrokken kunnen zijn en dat is niet gebeurd. Maar dit is 

gewoon de straatwand afwerken. Dat is 80% volgebouwd. Hiervan wordt dan gezegd dat het terug 

naar agrarisch gebied moet. Hij vraagt zich ook af wie de schadevergoeding gaat betalen als dat 

morgen wordt omgezet. De ambtenaar van de Vlaamse overheid kan dat dus wel zeggen, maar de 

Vlaamse overheid gaat de planschade niet betalen. Men spreekt momenteel over woonuitbreiding. Als 

men dat morgen omzet naar landbouw, dan is dat een groot prijsverschil. Zoals de schepen zegt, het is 

een beetje absurd. Voor andere gebieden, als het meer buiten het centrum gelegen is, dan gaat die 

redenering wel voor een stuk op. Maar hier is dat midden in een centrumstraat.  

 

 

 

Het ontwerp RUP Ropstraat werd behandeld in plenaire vergadering op 17 mei 2018. 

Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf, woonuitbreidingsgebied sinds 1978, uit het 



plangebied te schrappen omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een 

woonbehoeftenstudie of Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Daarbij maakt men geen onderscheid 

tussen percelen die al of niet gelegen zijn langs een uitgeruste weg. 

Het college heeft beslist om het landbouwbedrijf toch in het plangebied te laten zoals oorspronkelijk 

voorzien. 

De deputatie heeft in zitting van 20 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 26 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juli 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een 

toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 

plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan een tweede keer definitief 

vastgesteld. 

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 18 november 2019 het RUP Ropstraat 

geschorst. 

De deputatie heeft in zitting van 21 november 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 

De gemeente heeft nu 90 dagen om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. De 90 dagen gaan in op 

de dag na de verzending van het schorsingsbesluit. De 90 dagen van de departement omgeving 

verlopen op 17 februari 2020, die van deputatie op 19 februari 2020. 

Op vrijdag 29 november 2019 is een overleg geweest met deputatie, departement omgeving, 

burgemeester en schepen Vlegels. 

Het college heeft in zitting van 2 december 2019 beslist om opdracht te geven aan studiebureau Antea 

om het RUP Ropstraat aan te vullen en aan te passen. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord het ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een 

toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 

plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan (voor de derde keer) definitief 

vast te stellen op basis van de aanpassingen en overwegingen. 

 

08. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “vaststelling lastvoorwaarden tot het bouwen van een 

klassenblok voor het Gemeentelijk Technisch Instituut”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat in de bijlage bij hoofdstuk 3 over dakwerken geen omschrijving 

voor een groendak staat. Hij vraagt naar de reden voor de keuze van het college om dit niet uit te 

voeren, mogelijk omdat ze eventueel zonnepanelen willen leggen. In september 2018 heeft zijn fractie 

dat bij de herstelwerkzaamheden aan het dak van het Gemeentelijk Technisch Instituut ook al 



gevraagd. De combinatie van groendak en zonnepanelen is een bestaande combinatie. Hij vraagt of 

het college overweegt om daar wel op in te zetten of niet. 

 

Schepen Claus zegt dat het college zich heel erg heeft moeten haasten om dit dossier nog klaar te 

krijgen voor 1 december. Tegen dan moest het worden ingediend. Gelukkig mocht de raadsbeslissing 

wat later worden ingediend. Nu mag men het agenderen en nog opsturen. Het dossier komt 

binnenkort op de raad van bestuur van AGION. Vandaar dat men heel snel moest zijn en achteraf 

kunnen er nog wel dingen worden toegevoegd aan het dossier. Ze denkt dat er nu wel zonnepanelen 

voorzien zijn. Ze zal de vraag nog stellen aan de architect. 

 

Raadslid De Munck wil toch die suggestie maken omdat de combinatie bestaat. Het is een win-win-

situatie. 

 

Schepen Claus wijdt het aan het haastig werk dat moest worden geleverd om het nog op tijd in te 

dienen. 

 

Raadslid De Munck heeft begrepen dat de schepen het meeneemt en het eventueel alsnog kan 

uitgevoerd worden. 

 

Op basis van de toegekende subsidies van de Vlaamse overheid voor de capaciteitsuitbreiding van het 

secundair onderwijs heeft het Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren recht op een 

capaciteitssubsidie van 1 072 458,00 EUR. 

Ten gevolge van deze subsidie wordt het deel "bouwen van een klassenblok" uit het "masterplan GTI" 

gelicht. Het bouwen van een klassenblok (12 klassen voor 25 plaatsen) kan apart en sneller worden 

aanbesteed. 

Door de ontwerper, Frans De Soomer, werd een definitief ontwerp opgemaakt. 

Conform het opgemaakt ontwerp door Frans De Soomer gaan alle raadsleden akkoord met de 

vaststelling van de lastvoorwaarden voor het bouwen van een klassenblok voor het Gemeentelijk 

Technisch Instituut. De raming van 2 188 591,00 EUR inclusief btw wordt goedgekeurd. Als 

gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

09. Omdat onze gemeente lid is van de Wase Werkplaats kan zij beroep doen op bepaalde vormen van 

dienstverlening, zoals groenonderhoud, natuurzorgwerken en onderhoud van straten en pleinen in het 



algemeen. 

Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2020 door de Wase Werkplaats kunnen 

worden uitgevoerd: 

 uitvoeren van natuurzorgwerken in het kader van milieu-/natuurprestaties (MINA) 

 groenonderhoud verschillende sportzones 

 groenonderhoud centrum Beveren (Cortewalle,…) 

 groenonderhoud verschillende begraafplaatsen 

 groenonderhoud rond speeltuigen op speelpleinen 

 reinhouden straten en pleinen 

 onderhoud landelijke wegen op afroep. 

In het kader van het nieuwe maatwerkdecreet zijn de werkingsmiddelen van de Wase Werkplaats 

gewijzigd. 

Eén van die maatregelen heeft een onmiddellijk effect op de prijszetting. In het nieuwe decreet worden 

de instructeurs niet meer ondersteund door middel van een loonsubsidie. 

Daarom stelt de Wase Werkplaats voor om in de toekomst met een gedifferentieerd tarief te werken: 

enerzijds een tarief per uur voor de instructeur en anderzijds een (lager) tarief voor de 

doelgroepmedewerkers. 

Dit resulteert in onderstaande prijszetting voor 2020: 

 tarief instructeur: 32 EUR/uur 

 tarief doelgroepmedewerker: 16 EUR/uur 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 

(in-house-opdracht) de bevoegdheid van het dossier "groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein 

houden straten en pleinen door de Wase Werkplaats in 2020" over te dragen aan de Wase Werkplaats 

vzw, Kapelanielaan 20 in 9140 Temse. 

 

10. Bij de plannen voor de heraanleg van de De Brownestraat in Beveren is gebleken dat een gedeelte van 

het openbaar domein op de hoek van de De Brownestraat ter hoogte van huisnummer 20 niet 

aangewend zal worden. 

De aanpalende eigenaar is vragende partij om deze zone aan te kopen om deze bij hun tuin te voegen. 

Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D zonder nummer. 

Aangezien zowel de groendienst als de dienst mobiliteit hiervoor al gunstig advies gaven, ging het 

college in zitting van 4 november 2019 principieel akkoord met deze verkoop. 

Algemeen beslist de gemeenteraad het perceel openbaar domein ter hoogte van De Brownestraat 20, 



kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D zonder nummer met een oppervlakte van 12,80 m², te 

verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

11. Het college ging in zitting van 18 februari 2019 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 

gemeentegrond aan de Pastoor Steenssensstraat voor samenvoeging bij het voorliggend perceel. 

Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 466T met een oppervlakte 

van 14,79 m². 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad tot de verkoop van het perceel 3de afdeling, 

sectie C deel van nummer 466T met een oppervlakte van 14,79 m² voor samenvoeging bij het 

aanpalende perceel in de Pastoor Steenssensstraat te Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

12. Het gemeentelijk arbeidsreglement werd vastgesteld door de raad in zitting van  

15 december 2015 en bevat in bijlage V een ICT-gedragscode. 

 

Raadslid Benali, sp.a, leest in de inhoudelijke toelichting dat het ontwerp ICT-gedragscode is 

voorgelegd, onder andere aan de vakbonden en ook positief werd geadviseerd. Hij begreep dat de 

notulen van het vakbondsoverleg bijgevoegd gingen worden in de bijlage. Hij heeft deze niet 

teruggevonden. Volgens zijn informatie zijn ook niet alle vakbonden akkoord met de ICT-gedragscode. 

Daarom wil hij daarbij toch graag een toelichting. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er vandaag overleg is geweest met de vakbonden. Dat is waarschijnlijk 

de reden dat het verslag van de vergadering nog niet in het dossier zat. Wat de gedragscode betreft zijn 

er inderdaad nog een paar wijzigingen aan gebeurd. Zo gaat de ingangsdatum naar 1 februari 2020. 

Het onderdeel over telewerken wordt geschrapt en in plaats daarvan wordt verwezen naar het 

reglement over telewerken zelf dat vroeger al is goedgekeurd. Er was ook een punt van discussie over 

de controle van informatiedragers. Daar wordt toegevoegd dat het enkel kan bij werkgerelateerde 

informatiedragers, bijvoorbeeld USB-sticks. Daarnaast wordt het stuk over cameratoezicht uit de tekst 

gehaald en wordt er verwezen naar een apart reglement dat zal worden opgesteld in het kader van 

camera’s op de werkplek of ergens anders. Hij denkt dat daarmee aan de meeste vragen van de 

vakbonden tegemoet gekomen is. Hij moet wel toegeven dat er vandaag maar één vakbond aanwezig 

was, want de andere vakbond was in Brussel. Maar die had wel op voorhand een aantal opmerkingen 



doorgegeven. Men is dus een eind op weg om ze tegemoet te komen. 

 

Raadslid Benali zegt dat het natuurlijk gevaarlijk is om op voorhand al in dat punt te zetten dat het 

positief geadviseerd is en dat de notulen in de bijlage toegevoegd gaan worden als de vergadering pas 

vandaag plaatsvindt. 

 

Schepen Van Esbroeck verontschuldigt zich want de vergadering werd een week uitgesteld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt voor alle duidelijkheid dat dat op vraag van de vakbonden zelf was. 

Raadslid Benali zegt dat dat was omdat ze niet akkoord waren met alles wat er in stond. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet het geval is. Wel omwille van agendaproblemen. Dat was 

ook de reden dat de burgemeester er niet bij was. Vandaar dat is afgesproken dat schepen Van 

Esbroeck hem zou vervangen om de vergadering toch voor de gemeenteraad door te laten gaan. De 

datum was een lange tijd geleden afgesproken en zij hadden agendaproblemen. Niet andersom. 

 

Raadslid Benali zegt dat het klopt dat de vergadering op vraag van een vakbond is uitgesteld. Een 

andere kon niet aanwezig zijn. Hij heeft ook contact opgenomen. Het blijkt inderdaad dat het nog niet 

in orde is en dat er nog heel wat opmerkingen zijn. Zoals de burgemeester weet, vindt zijn fractie het 

heel belangrijk om te weten of alle vakbonden akkoord gaan. Zijn fractie gaat zich onthouden omdat 

hij momenteel ook niet weet of hetgeen vandaag besproken is voor alle vakbonden voldoet. Hij vindt 

dat er in de toekomst enige voorzichtigheid aan de dag gelegd moet worden als wordt gezegd dat het 

al positief is geëvalueerd. Men kan nog altijd communiceren, op het moment dat het agendapunt aan 

de raad voorgelegd wordt, dat het punt ondertussen positief is geëvalueerd. Maar op het moment dat 

de agenda wordt opgemaakt was het nog niet positief geëvalueerd. Dat geeft toch wel het gevoel dat 

het allemaal besproken en in orde is. Dat vindt hij niet correct.  

 

Raadslid Benali zegt dat het belangrijk is. Het toevoegen van de notulen van het vakbondsoverleg 

heeft een meerwaarde, maar als men nog niet zeker is dat het doorgaat, moet men voorzichtig zijn. 

 

De directeur zegt dat de vakbonden ermee akkoord waren dat dit vandaag op de raad gebracht zou 

worden. Daar was geen enkel probleem over. Het is op hun vraag dat alles is uitgesteld, anders was 

men ruim op tijd geweest. 



 

Raadslid Benali zegt dat men niet op voorhand wist dat het positief geëvalueerd zou worden. Dus dat 

moet er ook niet in worden gezet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het iets te vroegtijdig enthousiasme was. 

 

Raadslid Benali begrijpt dat, maar het sociaal overleg gaat niet altijd zo snel. 

 

Door diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste 

versie van dit document. 

Het ontwerp van de ICT-gedragscode werd voorgelegd aan het managementteam en het college/vast 

bureau en werd positief geadviseerd. 

Op 28 januari 2020 vond het hoog overlegcomité plaats waarbij door de vakorganisaties nog een 

aantal wijzigingen zijn voorgesteld. Deze werden opgenomen in het ontwerp. 

Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld, Beveren 2020) bij 2 onthoudingen 

(sp.a) keurt de gemeenteraad het gewijzigd – ICT gedragscode - gemeentelijk arbeidsreglement goed. 

 

13. In de rechtpositieregeling zijn de modaliteiten opgenomen met betrekking tot het functionerings- en 

evaluatiesysteem. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat hier niet gezegd werd dat het positief geëvalueerd is door de 

vakbonden, maar hij kan het toch niet laten om tegelijkertijd de vraag te stellen wat hiervan gevonden 

wordt. Hij merkt toch dat er een aantal punten zijn die weerstand bij de vakbonden oproepen, onder 

andere in verband met de opvolggesprekken, vervolgtraject en zo verder. Ook de functionerings- en 

managementtoelage die mensen kunnen krijgen wordt nog altijd als iets negatiefs gezien door de 

vakbonden. Zijn fractie vraagt hierover de stemming. 

 

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur werd een nieuw feedbacksysteem uitgewerkt. 

Het voorstel is positief geadviseerd door het managementteam en college/vast bureau en werd in 

december toegelicht op een raadscommissie. 

Op 28 januari 2020 vond het bijzonder comité plaats waarbij de vakorganisaties een aantal wijzigingen 

voorgesteld hebben. Er werd ter zake nog geen protocol ondertekend. Dit zal in een latere fase aan de 

beslissing toegevoegd worden. 



Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld, Beveren 2020) tegen 2 neen-

stemmen (sp.a) keurt de raad de gewijzigde modaliteiten met betrekking tot het functionerings- en 

evaluatiesysteem in de rechtspositieregeling goed. 

 

 

14. Overeenkomstig art. 5 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare 

bibliotheek wordt het beheersorgaan samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact. 

Het beheersorgaan bestaat uit 24 leden, als volgt bepaald: 

 12 afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige 

vertegenwoordiging van de strekkingen in de gemeenteraad 

 12 vertegenwoordigers van gebruikers, rekening houdend met de filosofische en ideologische 

strekkingen aanwezig in het cultureel veld van de gemeente 

 De man-vrouw verhouding is dusdanig dat elk geslacht vertegenwoordigd is door minimaal 1/3 

van de afgevaardigden. 

De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad en elk lid van het 

beheersorgaan heeft één stem. 

De N-VA-fractie laat weten dat Chantal Van Gassen ontslag wenst te nemen als lid van het 

beheersorgaan bibliotheek. 

Conform artikel 7 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare 

bibliotheek moet, indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, zo spoedig mogelijk in de 

opvolging voorzien worden door de gemeenteraad. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de aanduiding van  Michèle Heyndrickx 

ter vervanging van Chantal Van Gassen als lid van het beheersorgaan bibliotheek namens N-VA. 

 

15. Ingevolge het ontslag van de heer Bruno Stevenheydens als raadslid werd in deze zitting de heer Jan 

Creve aangeduid als nieuw raadslid namens Beveren 2020. 

Ingevolge hiervan neemt de raad algemeen kennis dat met betrekking tot de eerste, derde en vijfde 

gemeenteraadscommissie, dhr. Jan Creve wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en mevrouw Annick 

Van de Vyver als plaatsvervanger in plaats van ontslagnemend raadslid dhr. Bruno Stevenheydens en 

dit ingevolge tijdig ingediende en geldig ondertekende voordrachtsakten gericht aan de voorzitter van 

de gemeenteraad conform het huishoudelijk reglement. 

Wat betreft de tweede, vierde en zesde gemeenteraadscommissie blijft mevrouw Annick Van de Vyver 

stemgerechtigd lid conform de oorspronkelijke voordrachtsakten. 



 

 

16. Namens raadslid Annick Van de Vyver, Beveren 2020, werd volgend punt toegevoegd aan de agenda 

van deze zitting: “Kerkhof Doel – funerair erfgoed”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat de problematiek van het kerkhof van Doel anderhalf jaar 

geleden al eens ter sprake is gekomen. Er is toen op het ereperk van Doel, het perk dat voorbehouden 

is voor oud-strijders en oorlogsslachtoffers, een graf geruimd. Daar is door zijn voorganger Bruno 

Stevenheydens op de gemeenteraad over tussengekomen, maar blijkbaar was dan de dag voordien 

toch beslist dat dat graf zou verdwijnen. Gedane zaken nemen geen keer. Hij kan alleen maar hopen 

dat daar lessen uit getrokken worden, maar het punt is dat er momenteel op het kerkhof van Doel 

opnieuw een ruiming voorzien is. Dat zou voor zeer binnenkort zijn. Het betreft opnieuw een graf dat 

intussen bijna 100 jaar oud is. De problematiek gaat verder dan dat. Het kerkhof van Doel is historisch 

gezien vanuit het standpunt van funerair erfgoed een bijzonder interessant kerkhof. Maar daar is de 

afgelopen jaren op het vlak van onderhoud of herstel niets meer gebeurd. Hij denkt in de eerste plaats 

dat het volstrekt onnodig is dat daar nog graven geruimd worden. Er is een zeer beperkt aantal 

begravingen in Doel. Ten tweede is het gezien de meer recente inzichten toch wel aangewezen om in 

plaats van daar graven te ruimen van bijna 100 jaar oud, er alles aan te doen om wat daar nu nog 

aanwezig is minimaal te herstellen of in goede orde te behouden. Hij weet niet hoever het intussen 

staat met de inventaris van het funerair erfgoed. Maar in opdracht van de gemeente is in 2005 de 

opdracht gegeven om een inventaris te maken voor het waardevolle funeraire erfgoed op alle 

begraafplaatsen van Beveren. Dat was toen in opdracht van de schepenen Van Roeyen en Claus. Dat 

heeft dan geresulteerd in een aantal voorlopige inventarissen die zijn uitgegeven vanaf 2007-2008. De 

cultuurraad heeft dat gedaan samen met de heemkundige kring van het Land van Beveren. Dus men 

heeft dat materiaal. Hij heeft begrepen dat men daarmee aan de slag gaat. Hij hoopt dat men er 

ondertussen alles aan probeert te doen om ervoor te zorgen dat er niet nog meer van dat waardevol 

funerair erfgoed verdwijnt. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil vooreerst zeggen dat in de voorbije jaren, wat Doel betreft, de Vlaamse 

regering bij de gemeente Beveren en vooral ook bij de burgemeester er dikwijls op heeft 

aangedrongen om het kerkhof van Doel te sluiten. De afgelopen decennia is dat verschillende keren 

gebeurd. De gemeente Beveren heeft altijd gezegd dat dat niet de verantwoordelijkheid is van de 

gemeente. Als de Vlaamse regering dat wenst te doen, dan moet ze dat zelf doen. De druk was vrij 



groot, maar de gemeente heeft dat in het verleden niet gedaan. Wat betreft het geval dat het raadslid 

nu aanhaalt, kan de burgemeester meedelen dat er nog geen beslissing genomen werd dat dit graf zal 

verwijderd worden. Vorig jaar heeft de familie gevraagd dat graf te verwijderen. Het graf is naar het 

schijnt ingevallen, dus dat is zeer bouwvallig. De procedure is ingezet en de ambtenaar heeft gewoon 

een bordje gezet, zoals dat wettelijk verplicht is. De procedure loopt tot februari van dit jaar. Dus 

volgende maand loopt die af. Iedere burger heeft de kans om bezwaar in te dienen en te zeggen dat 

om die en/of die reden het graf niet mag verdwijnen. Als de procedure is afgelopen komt het naar het 

college. Dan pas zal het college een beslissing nemen of dat graf al of niet verwijderd zal worden. Op 

basis van het voorval dat in 2018 is gebeurd, heeft het college beslist om wat betreft Doel geen enkel 

graf meer te ontruimen. Op andere kerkhoven gebeurt dit wel nog zoals in Prosperpolder, waar ook 

weinig begravingen zijn. Waarom zou men op die kerkhoven ontruimen en in andere deelgemeenten 

niet? Gewoonlijk is het zo dat wat betreft de kosteloze vergunningen, deze graven na 15 jaar ontruimd 

worden. Wat betreft de concessies die gegeven zijn, nu is dat 30 jaar, maar vroeger was dat 25 jaar en 

50 jaar, kan de burgemeester meedelen dat de concessievergoeding nog steeds hetzelfde is, maar dit 

alles werd omgezet. De families hebben allemaal de kans gehad om deze te verlengen. Dan wordt dus 

gekeken of het ontruimd wordt zoals in de meeste gevallen. Over de funeraire zones wordt een 

commissie gepland en is het de bedoeling dat dit dossier in februari naar de gemeenteraad komt met 

een reglement om eventueel het peterschap van zerken op te nemen of het gebruik over te nemen 

zodat er opnieuw begraven kan worden onder de conditie dat de zerk overeind wordt gehouden op 

kosten van de betrokkene die het overneemt. Dat komt dus allemaal op de gemeenteraad behalve 

voor Doel, omdat dat een specifieke situatie was. Nu is er ondertussen duidelijkheid gecreëerd. De 

Vlaamse regering, ook de nieuwe, heeft duidelijk beslist dat Doel zal blijven. Dat zorgt voor een nieuwe 

situatie en dat wil ook zeggen dat wat Doel betreft er ook een funeraire zone zal afgebakend moeten 

worden. Er zal nog een voorstel worden uitgewerkt wat naar de gemeenteraad zal komen. Op basis 

daarvan zullen die graven overgenomen moeten worden. Het raadslid zegt dat er in het verleden geen 

onderhoud is geweest van Doel, maar dat moet hij stellig ontkennen. Altijd voor 1 november gebeurt er 

wel degelijk onderhoud op alle begraafplaatsen. Maar wat betreft de restauratie van de zerken, die zijn 

allemaal particulier. De gemeente restaureert op geen enkel kerkhof een zerk. Dan zou de gemeente 

de rol van de familie gaan overnemen. Het is de familie zelf die de verantwoordelijkheid moet nemen. 

Vandaar dat nieuwe reglement. Indien de familie zegt dat het voor hen niet meer hoeft, dus dat de zerk 

mag verdwijnen binnen de funeraire zones, dan komt de zerk toe aan de gemeente en dan pas kan de 

gemeente deze in bruikleen of in peterschap geven om die zerk binnen de funeraire zone terug een 

nieuw leven te geven en zo  vermijden dat de zerk verdwijnt. Dus niet dat de kosten naar de gemeente 



worden toegeschoven, maar dat iedereen zijn steentje kan bijdragen indien men dat wil. Indien er 

niemand geïnteresseerd is en indien het overgekomen is naar de gemeente in eigendom, dan zal de 

gemeente moeten beslissen of ze die kosten zelf op zich neemt. Maar in het verleden heeft de 

gemeente dus nog nergens zerken gerestaureerd. Aan andermans eigendom mag de gemeente geen 

restauratie uitvoeren. Anders willen veel families dat en is er morgen een rij van het gemeentehuis tot 

aan de kerk. De procedure is dus ingezet en de ambtenaar heeft gehandeld op basis van de vraag van 

de familie. Nu zal het college een beslissing nemen. Hij denkt dat het college zal beslissen dat die zerk 

niet ontruimd zal worden en dat in Doel gewacht zal worden totdat er een nieuw voorstel over de 

funeraire zone naar de gemeenteraad komt.  

 

Raadslid Creve denkt dat het een goede zaak is dat er een commissie voor samenkomt. Wat het 

onderhoud van het kerkhof in Doel betreft, zegt het raadslid dat dit steeds correct werd onderhouden. 

Hij heeft het over verzakkingen van verschillende oude graven. Hij neemt aan dat dat niet echt iets is 

voor de familie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat wel het geval is, zolang ze niet toegekomen zijn aan de 

gemeente. De gemeente zet een procedure in. Dat wil ook zeggen dat er bordjes zullen verschijnen op 

het kerkhof van Doel, wat in het verleden niet is gebeurd. Wanneer er binnen een periode van een jaar 

niemand van de familie reageert, dan komt het toe aan de gemeente. Dan pas kan de gemeente 

eventueel beslissen om te investeren. In de meerjarenbegroting is er ook een budget dat jaarlijks 

wordt voorzien om oude graven die toekomen aan de gemeente en daardoor eigendom van de 

gemeente geworden zijn, te restaureren. Tot hier toe heeft de gemeente op geen enkel kerkhof zerken 

in eigendom. Vandaar dat de gemeente nog nergens, ook niet in Doel, heeft kunnen restaureren. Dat 

kan ook niet, want men mag andermans eigendom niet restaureren.  

 

Raadslid Creve wist niet dat de onderhoudsplicht zover ging. Hij denkt inderdaad dat het een goede 

zaak is. De graven waarop na 1 jaar geen reactie van de familie komt, komen dan onder de hoede van 

de gemeente. Als je alle kerkhoven samen neemt, zullen dat er toch snel veel zijn.  Dus op dat vlak kan 

er ook een echt erfgoedbeleid gevoerd worden, zoals dat ook gebeurt in andere gemeenten. Wat de 

financiële kant van de zaak betreft, de provincie Oost-Vlaanderen financiert dat soort projecten ook. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat ook de reden is dat de gemeente zich in het verleden heeft 

laten bijstaan door een erfgoedambtenaar die vrij goede contacten met de provincie heeft, zodanig 



dat men in overeenstemming het ganse ontwerp heeft uitgewerkt. Dat zal allemaal in de loop van 

februari in de commissie worden toegelicht. De burgemeester zegt dat Doel er dus nog niet zal 

bijzitten. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

17. Namens Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

“Fietsstraten in Beveren”. 

Door raadslid Vermeulen Groen, wordt toelichting gegeven bij dit punt. 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat de gemeente ondertussen een achttal fietsstraten telt. Daar is ze 

heel blij mee. Toch hoort ze geregeld een aantal opmerkingen over de handhaving van die fietsstraten. 

Er komen ook een aantal vragen bij haar in verband met de uitbreiding. Ze vraagt zich ook af of de 

signalisatie eventueel beter, anders of opvallender kan en of er een evaluatie gemaakt kan worden of 

gepland is. Haar fractie heeft vijf concrete voorstellen. Het eerste voorstel gaat om de Beukenhoflaan 

waar heel veel fietsers passeren richting de scholen die daar in de buurt zijn. Zeker omdat de druk daar 

verhoogd is doordat de schoolstraat daar is. Het is uiteraard een fantastisch feit dat de Kallobaan een 

schoolstraat is, maar op de Beukenhoflaan is het elke ochtend echt wel spannend. De evolutie van de 

werken in de Ciamberlanidreef geeft nu een duidelijk zicht op het feit dat er een redelijk smalle strook 

zal zijn waar de auto en de fietsers samen zullen moeten passeren. Haar fractie vindt het een terechte 

vraag om van deze twee straten fietsstraten te maken. De tweede vraag is om in alle fietsstraten de 

nodige signalisatie aan te brengen. Ze denkt dat iedereen heeft gezien dat de manier waarop er 

gewerkt is, bijvoorbeeld in de Van Gervenstraat, dat die zeer duidelijk is en zeer opvallend. Dat werkt 

ook. Het zou fijn zijn als ook andere fietsstraten dezelfde signalisatie krijgen. Ze vraagt of dat eventueel 

uitgevoerd, ingepland of begroot kan worden. Ten derde, er zijn heel wat straten waar de handhaving 

helemaal niet gebeurt. Dat is ook heel moeilijk. Men kan er moeilijk 24 uur per dag controle uitoefenen, 

maar het is wel zo dat tijdens de spitsmomenten de schoolgaande jeugd in heel wat van die straten 

absoluut niet kan doen wat zou moeten kunnen, namelijk veilig de straat innemen met de fiets zonder 

dat de auto hen dwingt opzij te gaan. Ze kan daar zelf heel veel verhalen over delen. Ze merkt dat veel 

anderen die ook hebben. Ze vraagt zich af of daarvoor een effectiever handhavingsbeleid opgestart 

kan worden. Als vierde vraag zegt ze dat ze heeft gezien dat de schoolstraten op een fijne manier 

geëvalueerd werden tussen de scholen, de ouderraad, leerkrachten. Deze werden hierin duidelijk 

betrokken. Ze vraagt zich af of dat eventueel ook kan voor de fietsstraten. Het is uiteraard iets 

moeilijker omdat je daar een bredere passage hebt, maar misschien kan een aantal mensen 



aangesproken worden die regelmatig de straat gebruiken en kan worden bekeken of daaruit adviezen 

voor de toekomst gehaald kunnen worden. Tot slot, de fietsstraten zijn geen aaneengesloten geheel in 

de gemeente. In het mobiliteitsplan zitten sterke ideeën. Ze vraagt zich af op welke termijn de 

fietszone voor de dorpskernen in Beveren en Melsele, en liefst ook met uitbreiding in alle 

deelgemeenten, dat er een fietszone gecreëerd kan worden waarbij men van de ene fietsstraat naar de 

andere kan fietsen zonder dat er gevaarlijke punten zijn. Dat natuurlijk in de mate dat de gemeente de 

verantwoordelijkheid over de betreffende wegen heeft. Ze weet dat er punten zijn die sowieso niet tot 

de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Ze vraagt zich af op welke termijn daar werk van 

gemaakt kan worden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het klopt dat er in de gemeente acht fietsstraten zijn. Hij wil 

benadrukken dat de gemeente op dat vlak een voortrekker is geweest. Beveren is bij de eersten die 

daar mee begonnen zijn. De bedoeling is om in een geleidelijk proces, op de plaatsen waar dat 

inderdaad thuishoort en aangewezen is, dit ook verder te zetten. Dat is de zeer duidelijke intentie van 

dit bestuur. Voor de Ciamberlanidreef is een keuze gemaakt om het in te richten zoals nu is voorzien. 

Daar zijn vrij smalle rijbanen waar een fietssuggestiestrook wordt voorzien, om op die manier in een 

zone-30 voor de fietsers wel een voldoende veilige infrastructuur te behouden. Datzelfde project 

voorziet men wel in de De Brownestraat, een fietsstraat conform aan wat men altijd doet. Het raadslid 

vraagt waar het budgettair en technisch mogelijk is dat met de gele lopers wordt gewerkt. Hij kan 

meegeven dat ook een fietsstraat zal worden voorzien tussen de feestzaal Olympia in de 

Kruibekesteenweg richting fietspad spoor en de Gasdam. Die wordt aangelegd. Op dit moment is de 

aanbesteding lopende. De aannemer zal in de loop van de komende weken bekend zijn. De werken aan 

de missing link zullen ook voorzien worden. In de Beukenhoflaan is men volop bezig. Men is volop 

bezig  met een studie voor een circulatieplan voor de centrumgemeenten. De bedoeling is om een 

aantal principiële keuzes te maken. Het is een participatief proces dat wordt opgestart, maar eerst 

wordt de stand van zaken toegelicht op het college van maandag aanstaande. Dan start dat 

participatief project en ook commissiewerking in de raad. De bedoeling is inderdaad om voor de 

Beukenhoflaan naar een verhaal van enkele richting te gaan. De vraag is in welke richting en hoe dat 

moet worden aangepakt. Er zijn een aantal zaken die overwogen moeten worden. Maar het zal ook een 

stukje afhangen van de keuzes die binnen dat circulatieplan gemaakt zullen worden. 

Hij is het eens wat betreft de signalisatie. Men probeert wat de wegcode voorschrijft heel duidelijk te 

voorzien. Dat zijn bij het beheer van de fietsstraat, de logo’s en symbolen die op de straat worden 

aangebracht waar het kan. De gele lopers zijn budgettair een vrij duur verhaal. De Van Gervenstraat is 



er zo een, maar ook de nieuw aangelegde fietsstraat Donkvijverstraat en de De Brownestraat zullen 

zo’n loper krijgen. Waar het kan blijft men dat effectief ook voorzien. Het is wel zo dat, bijvoorbeeld in 

de Kloosterstraat waar de ondergrond kasseien zijn, het niet zo evident is om het overal te voorzien. 

Daar worden ze heel makkelijk kapot gereden en hechten ze ook veel minder makkelijk. In die zin is het 

wel de bedoeling om het zo te doen, maar er zijn soms diverse technische elementen die meespelen. 

Het is ook een gefaseerd verhaal. 

Verder, en dat hangt samen met handhaving en het hele verhaal verdedigen, zullen er bijkomend 

infoborden worden voorzien waarbij de principes nog een keer worden geduid. Het is er 30 km per uur 

en je mag een fietser niet inhalen. Als het enkele richting is mag de fietser op het midden van de rijbaan 

rijden. Al die principes zullen er nog eens in worden hernomen. Zelfs zonder grote studies en zonder 

grote bevragingen stelt men vast dat er zowel fietsers zijn die niet de assertiviteit hebben hun plaats 

echt op te eisen in een fietsstraat maar ook dat er heel asociale autobestuurders rijden die het principe 

van de fietsstraat miskennen. Dit zijn zeker pijnpunten. Men probeert dat systematisch aan te pakken. 

Panelen worden verplaatst van de ene fietsstraat naar de andere. Wanneer zo’n bord er staat betekent 

dat dat men opnieuw in de straat zelf gaat sensibiliseren en dat de wijkagent specifiek controles gaat 

doen. Op die manier wordt het letterlijk in beeld gebracht. Het is een poging om dat samen met de 

politiedienst te doen. Handhaving is en blijft een zaak van de politie. Zij hebben uiteraard beperkte 

middelen en mankracht, maar er is duidelijk de afspraak dat onder andere in die routines heel gerichte 

tussenkomsten zijn van wijkagenten of interventiedienste. Voor wat betreft de evaluatie is het een 

ander verhaal dan bij de schoolstraten. Het wordt permanent gemonitord en de vaststelling is dat het 

stilaan steeds beter inburgert, maar dat vooral asociaal rijgedrag problemen met zich meebrengt. Men 

moet het dus blijvend monitoren en handhaven. Dat is een niet stoppende opdracht. 

Men probeert systematisch voor fietsers en zwakke weggebruikers netwerken te bouwen. Er is een zeer 

groot netwerk van trage en zachte verbindingen, ook in de kernen. Men probeert de fietsstraten daar in 

te passen en met het circulatieplan er een bredere visie rond te ontwikkelen. Het zal onder andere ook 

consequenties hebben voor enkele richtingsstraten, het knippen van straten, wat ook meteen weer 

opportuniteiten kan geven om fietsstraten en andere op zachte en duurzame mobiliteit gerichte 

inrichtingen te voorzien. 

 

Raadslid Vermeulen is blij met de antwoorden en de mogelijkheden in de De Brownestraat, de plannen 

voor de Beukenhoflaan en het circulatieplan. Ze heeft wel nog twee concrete vragen. Als men op 

Yzerhand toch een fietsstraat heeft en in de De Brownestraat dan ook, en men vindt het 

aaneenschakelen van die netwerken zo belangrijk, dan lijkt het haar een rare keuze dat de 



Ciamberlanidreef een onderbreking daarvan is. Ze wil vragen toch nog eens te overwegen om te kijken 

of dat eventueel kan. Ten tweede, als er effectief controle is en er groeikansen zijn naar een betere 

evolutie, vraagt ze of er een themamaand of themaweek zou kunnen georganiseerd worden waarbij 

men kan zeggen dat men in die week zoveel inbreuken heeft vastgesteld. Het zou wel fijn zijn om dat 

dit jaar in maart te doen en dan volgend jaar nog eens in maart. Dan heeft men een referentie om het 

geheel te evalueren. 

 

Schepen Van Roeyen heeft wat de Ciamberlanidreef betreft geantwoord. Het is een van de dingen die 

met heel veel zorg worden gedaan. Dat is ook monitoren. Het zal blijken of er opportuniteiten zijn. Men 

kan altijd bepaalde dingen aanpassen. Het zou hier ook kunnen. Er zijn een aantal randvoorwaarden 

daarvoor voorzien. Maar hij denkt dat de richting die nu uitgevoerd gaat worden oké is. Hij heeft er 

absoluut geen probleem mee, dat kan misschien nog explicieter, om de campagnes op bepaalde 

plaatsen en momenten in te richten. Het is een blijvende zorg. Hij heeft er geen problemen mee om 

een keer de krachten te bundelen en daar wat meer ruchtbaarheid aan te geven. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

18. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: “Parking 

voor deelauto’s”. 

Raadslid Vermeulen, Groen, geeft toelichting bij dit punt. 

Het raadslid zegt dat er in Beveren ondertussen al heel wat laadpalen zijn. Daar is ze zeer blij om. Er 

zijn ook een aantal parkeerplaatsen in Melsele en Beveren voorzien voor de deelauto’s. Omdat het 

parkeerprobleem sowieso toeneemt, zijn er ook steeds meer privéwagens die op de parkeerplaatsen 

voor deelauto’s staan. Ze vraagt of die plaatsen een bepaalde kleur kunnen krijgen. In andere 

gemeenten is dat ook niet, dus ze weet niet of het kan of mag en of dat volgens de wegcode zou 

kunnen. Maar ze hoopt dat er een duidelijker signaal kan komen dan het kleine bordje dat er 

momenteel staat. Ze heeft contact gehad met de firma die de deelauto’s voorziet. Zij zijn echt 

vragende partij om er werk van te maken. Zeker met de werken in de Ciamberlanidreef is het in de 

Kasteeldreef een groot probleem geweest de voorbije maanden. Vervolgens voorziet het 

politiereglement blijkbaar wel een regeling wat elektrische wagens betreft, maar niet wat een 

privéwagen betreft die op de plaats van de deelauto zou staan.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het politiereglement een reglement is dat bepaalde regimes voorziet in 



straten, zoals parkeren, snelheden, enzovoort. De gereserveerde parkeerplaatsen, zowel voor 

deelauto’s als voor elektrische voertuigen, zijn in de wegcode geregeld. Er is expliciet een verkeersbord 

voorzien voor deelauto’s met een onderbord. Het is zelfs zo specifiek geformuleerd dat er ook 

deelvoertuigen zijn die niet dicht zijn. Dat kunnen bromfietsen en dergelijke zijn, waarop de kaart dan 

wordt gemonteerd. Het is heel specifiek geregeld in de wegcode. Er is dus een verkeersbord dat 

voorziet dat bepaalde plaatsen gereserveerd zijn voor deelauto’s. Het is ook afdwingbaar. Het is dus 

ook verbaliseerbaar of bestrafbaar. Misschien moet er over worden nagedacht om de borden groter te 

maken of een parkeerkader in een bepaalde kleur te voorzien. Dit is niet in de wegcode voorzien dus 

dan moet men nadenken welke kleur dat moet hebben. De laadplaatsen voor de elektrische 

voertuigen zijn groen. Hij weet niet of het een toegevoegde waarde heeft. Het gaat er vooral om dat de 

signalisatie heel duidelijk aanwezig is. De borden bestaan. Het is weer een kwestie van handhaven. 

Maar men kan op dit moment ingrijpen wanneer er gezondigd wordt. Met elektrische voertuigen is het 

eigenlijk hetzelfde. Er is wel een nuance. In de wegcode is niet expliciet voorzien dat een elektrisch 

voertuig aan het laden moet zijn wanneer het op de laadplaats geparkeerd staat. Dan kan je een soort 

oneigenlijk gebruik krijgen van de laadplaats wanneer een elektrisch voertuig daar staat. Daar is nog 

werk voor de wetgevende organen wanneer ze terug operationeel worden. Dus de borden zijn 

principieel afdwingbaar, maar er is een kleine nuance waardoor er oneigenlijk gebruik kan zijn. Iemand 

die niet elektrisch rijdt, kan geverbaliseerd worden wanneer deze op die plaats geparkeerd staat. 

 

Raadslid Vermeulen denkt dat er een opdracht nodig is om de politie op de hoogte te brengen. Ze kent 

vier situaties waarbij de politie vier keer heeft gezegd dat ze niet kunnen tussenkomen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij de politie niet is. Hij heeft zijn eigen kennis getoetst aan die van de 

hoofdinspecteur die in opvolging van commissaris De Jonge de zaken nu volgt rond mobiliteit en 

specifiek verkeer. Hij heeft dezelfde mening. Het staat in de wegcode. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

19. Namens Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

“regenboogzebrapad in centrum van Beveren én alle deelgemeenten”. 

Door raadslid Vermeulen wordt toelichting gegeven bij dit punt. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, vindt dat Beveren een duidelijk signaal kan geven dat zij een holebi- en 



transgendervriendelijke gemeente is. Haar fractie vraagt om in het centrum van Beveren en ook in alle 

deelgemeenten minstens één regenboogzebrapad te voorzien. Er zijn al heel wat steden en gemeenten 

in deze voorgegaan. Het zou een mooi signaal zijn. Het kunnen zijn wie je bent is niet vanzelfsprekend, 

ook niet in Beveren. Er wordt online en offline heel wat gepraat en er zijn heel wat grove reacties, dus 

het zou heel mooi zijn als de gemeente een signaal zou geven tegen intolerant gedrag. Daarmee wordt 

gezegd dat iedereen hier welkom is. Dat kan je visualiseren. Een regenboogzebrapad is niet voor een 

enkele groep, maar geeft aan dat alle mensen samen kunnen leven en iedereen zich hier vrij en 

gerespecteerd kan voelen. Ze denkt dat het een hart onder de riem kan zijn voor vele inwoners, jong en 

oud, die zich op die manier erkend voelen en die tot nu toe misschien niet altijd zichzelf durfden te zijn. 

 

Schepen De Meulemeester heeft dit alles eerst eens moeten nagaan. Een regenboogzebrapad is 

verkeerstechnisch eigenlijk niet in orde. Heel wat steden en gemeenten die het wel gedaan hebben, 

hebben de andere kleuren tussen de normale kleuren van het witte zebrapad geschilderd. Daar staat 

ze niet voor te springen. Maar ze wil wel heel duidelijk stellen dat Beveren sowieso een holebi- en 

transgendervriendelijke gemeente is. Op 17 mei is de internationale dag tegen homofobie en 

transfobie. Daarmee wordt internationaal aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de 

sociale onwenselijkheid daarvan. Dan hangt altijd de regenboogvlag aan het gemeentehuis. Dat is de 

manier om aan te geven dat de gemeente daar aandacht voor heeft. Elk jaar op 17 mei hangt de vlag 

uit aan het gemeentehuis. 

 

Raadslid Vermeulen is zeer blij met deze actie op 17 mei, maar elk jaar telt 365 dagen. Uiteraard wil ze 

deze problematiek niet alleen maar een keer per jaar maar altijd aandacht geven. Daarom wil ze graag 

dit punt ter stemming leggen. Het lijkt haar een zeer sterk signaal om te geven aan alle inwoners van 

Beveren. 

 

Met 26 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 ja-stemmen (Groen, sp.a) bij 3 

onthoudingen, (Beveren 2020, Open Vld) wordt de vraag van Groen tot het voorzien van minstens 1  

regenboogzebrapad in alle deelgemeenten verworpen. 

 

20. Namens Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

“vraag naar sensibilisering en visie omtrent activiteiten met open vuur”. 

Toelichting bij dit punt wordt gegeven door raadslid Maes van Groen. 

 



Raadslid Maes, Groen, las in het collegeverslag dat recent de kerstboomverbranding van Chiro Kallo 

werd goedgekeurd. Hij heeft ervoor gekozen hierover geen vraag te stellen in het vragenkwartier. Het 

is een evenement met geschiedenis en het is een bron van inkomsten voor de vereniging. In eerste 

instantie dus begrip voor de goedkeuring. Anderzijds moet het bestuur de vraag durven stellen of deze 

activiteit in de huidige tijdsgeest nog op zijn plaats is. Het geteisterde klimaat vraagt moedige en 

doordachte ingrepen van onze steden en gemeenten. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie naar de 

inwoners toe en moet sensibiliseren waar het kan. Niet alles hoeft verboden te worden wat mogelijk 

een effect heeft op klimaat en milieu. Het in vraag stellen, in debat gaan en kijken naar alternatieven 

met de verenigingen zal al een goede eerste stap kunnen zijn. Hij heeft het niet over de kleine 

vuurmanden die her en der gebruikt worden, maar over de grote open vuren zoals deze 

kerstboomverbranding, zelfs het Sint-Maartensvuur of andere die er in de gemeente zouden zijn. Hij 

heeft hierbij drie vragen. Hij vraagt of er in overleg met de organisaties die een aanvraag doen voor een 

open vuur is gekeken naar alternatieven. Hij vraagt of er al eens een discussie of gesprek is geweest. 

Daarnaast vraagt hij naar de visie van het bestuur omtrent het organiseren van open vuur. Tot slot 

vraagt hij hoe het bestuur in de toekomst zal omgaan met deze vragen. 

 

Schepen Kegels zegt dat het meer is dan Chiro Kallo. Het gaat om Chiro Kallo, Chiro Verrebroek en 

Chiro Sint-Maarten. Dan is er nog een aantal algemene aanvragen in de zomerperiode van 

jeugdbewegingen die kampen organiseren. Uiteindelijk houdt het daarmee op, dus het is redelijk 

beperkt. In de huidige tijd waarin er veel over het klimaat wordt gediscussieerd, kan er gesproken 

worden over het wel of niet kunnen en het sensibiliseren over dit thema. . Dat kan altijd nog gebeuren. 

Maar laatst werd ook duidelijk gemaakt wat iemand met een houtkachel aan fijnstof en CO2 

produceert. Als men morgen zou zeggen dat iedereen met een houtkachel in Beveren niet meer mag 

stoken, dan zou men nog schrikken hoeveel er nog gestookt wordt met hout. Wat de gemeente betreft 

gaat dit over een paar evenementen per jaar. Het is meer folklore. Het gaat niet over zuivere 

houtverbranding, het zijn takken en uiteindelijk een kampvuur. Het gaat niet over plakhout en andere 

houtsoorten die in een kachel terechtkomen. Hij vindt het aan een hogere overheid om een lineair 

verbod op te leggen wat de verbranding van hout betreft. Dat is een paar maanden geleden al een 

discussie over geweest. Het is opgestart maar men is niet verder in discussie getreden. De gemeente 

kan wel met de jeugdbewegingen in gesprek gaan, maar het gaat slechts over enkele jeugdbewegingen 

en een paar andere verenigingen die in de zomer een kampvuur doen in een schaal. Dan moet ook elke 

houtschaal die een particulier in zijn tuin heeft, verboden worden. Hij weet niet hoe men dat gaat 

controleren, met drones of satellieten? Het is heel moeilijk om dat te gaan handhaven en uiteindelijk 



gaat het hier over jeugdbewegingen. Natuurlijk kan hij het gesprek aangaan, maar hij denkt niet dat de 

lokale overheid dat moet verbieden. Het is een debat dat op regionaal of nationaal niveau gevoerd 

moet worden. 

 

Raadslid Maes had dit antwoord verwacht. Het klopt dat het eerder een Vlaamse aangelegenheid is. Hij 

had zijn antwoord al klaar om te verwijzen naar de kachels. Hij kreeg vorige week op zijn app Belair 

een bericht dat er een hoge fijnstofconcentratie was in Beveren. Het gaat hier natuurlijk over 

jeugdbewegingen. Hij heeft zelf in een jeugdbeweging gezeten en een kampvuur is natuurlijk een 

fantastisch einde. Dus dat is allemaal wat gevoelig. Maar daarnaast denkt hij dat het ook wel mogelijk 

moet zijn om met de jonge mensen te gaan debatteren of het nog de juiste keuze is of dat er 

alternatieven zijn. Vandaar dat deze vraag in hem opkwam toen hij het tegenkwam in het 

collegeverslag. Hij denkt dat de gemeente toch een belangrijke taak heeft om inderdaad al die 

kachelgebruikers een voorbeeld te geven door in gesprek te gaan met de jeugd over het anders 

organiseren van hun activiteiten. Het is ook wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om de 

inwoners daarin op te voeden. Het klinkt belerend, maar dat is zeker niet de bedoeling. Hij leest ook de 

berichten op sociale media en als het gaat over houtkachels zit iedereen bij wijze van spreken al op de 

stoof. Maar hij denkt dat er nog veel werk is en hij dacht hier een aanknopingspunt in te vinden. Maar 

mogelijk is het nog te vroeg en komt men er later terug op. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

21. Namens Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

“plastic challenge”. 

Door raadslid De Munck wordt toelichting gegeven bij dit punt. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de grondstof voor veel kunststoffen polymeren,  kleine plastic 

korrels, zijn. De haven van Antwerpen is de plek voor zowel de productie, behandeling als distributie 

van deze pallets. Jaarlijks worden er miljoenen pallets getransporteerd via de haven van Antwerpen 

naar gans Europa. Voorkomen dat deze kleine plastic korrels terechtkomen in het water of op andere 

locaties waar ze niet thuishoren, is voortaan een topprioriteit, zo stelt de Antwerpse haven. Het project 

“zero pallet loss” past in het groter internationale programma, namelijk  “operation clean sweep” om 

zwerfvuil in zeewater te vermijden. De Antwerpse haven zette als eerste haven haar handtekening 

onder dit programma. Concreet zal wekelijkse monitoring een beter beeld moeten geven van de 



plaatsen waar er vervuiling optreedt, zodat de oorzaken kunnen worden aangepakt. Er werden al 

enkele grote opruimacties gehouden in het Antwerpse havengebied. Verder zal er een 

incidentenmanager de vervuiling in de gaten houden en zo nodig laten opruimen. De kosten hiervan 

worden onder de verscheidene partners verdeeld. In 2019 werden er ook installaties op de Schelde 

geplaatst om er plastic afval uit te vissen en het afval tegen te houden voor het in zee komt. De Schelde 

transporteert haar deel zeewaarts. De Vlaamse Waterweg, de instantie die de bevaarbare waterlopen 

beheert, heeft op acht locaties in het Scheldebekken plasticvangers laten plaatsen. Vorig jaar startte 

de Port of Antwerp met een soort plastic challenge waarmee ze een methode willen vinden om zeer 

kleine plastic partikels, ook wel pallets genoemd, uit het natuurgebied te verwijderen. Met de 

samenwerking “zero pallet loss” streeft de havengemeenschap de laatste jaren naar een minimaal 

verlies van plastic pallets. Zo zijn er speciale afvoerputten, zeef- en afzuiginstallaties geïnstalleerd en 

zijn er interne procedures uitgewerkt met opleidingsprogramma’s voor medewerkers. Voorkomen is 

belangrijker, maar het is de vraag wat je doet met de korrels die reeds aanwezig zijn in het water of 

natuur. Hij heeft hierbij twee vragen. Er worden ook zwarte punten in de Waaslandhaven gemonitord 

en opgeruimd. Hij vraagt welke punten dat zijn en of er resultaten bekend zijn in kilogram, oorzaak van 

vervuiling en wie de vervuiler is. Ten tweede vraagt hij of er een samenwerkingsverband is met 

betrekking tot deze plastic challenge tussen de Port of Antwerp, Maatschappij Linkerscheldeoever en 

de gemeente Beveren. Zo ja, hoe deze samenwerking er uit ziet. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het raadslid al aangeeft dat de haven van Antwerpen op dat vlak goed bezig 

is. Zij zijn op dit vlak zeker pioniers in Europa. Het was in het verslag van 2017 dat is opgemaakt door 

het havenbestuur samen met Maatschappij Linkerscheldeoever en Voka dat er bijzondere aandacht is 

gegaan naar de problematiek die het raadslid heeft geschetst. In 2019 zijn er nog eens bijkomende 

maatregelen genomen. Ondertussen zijn zo’n 27 bedrijfssites geallieerd om er iets aan te doen. Het 

raadslid heeft goed geschetst wat er op dit moment allemaal al gebeurt. Er worden opleidingen 

gegeven. Er worden veel installaties geïnstalleerd en dergelijke meer. Men wil nog verdergaan op vijf 

vlakken. Bijvoorbeeld dat vrachtwagens op een bepaalde plaats moeten kunnen gereinigd worden 

zodat men de korrels die er dan uit zouden komen makkelijk kan opvangen. Men is ook bezig met het 

organiseren van audits en het ontwerpen en toekennen van een aantal certificaten. Hij is het dus met 

het raadslid eens dat er veel inspanningen geleverd worden. De eerste vraag was welke zwarte punten 

in de Waaslandhaven worden gemonitord. Alles wordt gemonitord. De opruimacties die vooral 

gebeuren in dat kader zijn zaken die tegen de dijken of de hoeken van dokken komen en daar dus 

geruimd worden. Dat wordt ook door het Antwerpse havenbestuur gedaan. Natuurlijk als er afval ligt, 



dan wordt daar snel op gereageerd. Men heeft ook een drijfvuilboot die rondvaart om een aantal 

dingen op te vangen. Hij moet zeggen dat de korrels die de laatste drie jaar opgehaald zijn over de drie 

ton aan pallets zijn. Dat is niet zo enorm veel. Het zakt ook niet naar beneden, maar er worden toch 

wel wat maatregelen genomen. De gemeente legt in de vergunningen een aantal installaties op die de 

bedrijven al sinds jaren moeten installeren. Dat zijn bijvoorbeeld speciale deksels op putten en een 

aantal installaties in het bedrijf zelf die worden gekoppeld aan de vergunning die zij aanvragen om een 

aantal dingen te doen. De dienst milieu en de dienst stedenbouw spelen er dus al een aantal jaren op 

in om een aantal zaken aan de bron zelf aan te pakken. Het is natuurlijk een complex probleem want 

het heeft niet alleen met de bedrijven te maken. Het heeft ook met transport en verwerkers te maken. 

Heel de keten moet van begin tot einde gemonitord worden. Een aantal stappen vooral naar de 

transportsector moeten nog wel gezet worden. Een aantal grote transportbedrijven is daar volop mee 

bezig. 

 

Raadslid De Munck vraagt of dit betekent dat het havenbedrijf ook een deel van het sweepen van de 

Waaslandhaven voor haar rekening neemt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat ze in de Waaslandhaven het maritieme tot hun bevoegdheid hebben. Dus zij 

doen daar de nodige zaken in het Waasland. Ook de grotere bedrijven op het grondgebied zijn super 

geïnstalleerd op dit moment om de korrels op te vangen. Ook een aantal bedrijven is volop bezig om 

de vrachtwagens te controleren op een verlies van korrels als die buiten rijden. 

 

Raadslid De Munck vraagt naar de pallets die het grondgebied zelf raken. Hij vraagt of het havenbedrijf 

door ook gaat kuisen als er een vervuiling wordt vastgesteld. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dit oplossen ook voor het havenbedrijf is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

22. Dit punt wordt op verzoek van de sp.a-fractie toegevoegd aan de agenda: “betonrot in voormalig 

zwembad”. 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat men in de pers heeft kunnen lezen dat er een vermoeden is dat er 



betonrot aanwezig is in het vroegere zwembad. Daarom heeft het gemeentebestuur een 

stabiliteitsstudie besteld. Betonrot is iets dat redelijk veel voorkomt bij zwembaden van die leeftijd. Hij 

raadt de mensen met een iPad aan om te zoeken op ‘betonrot’ en ‘zwembad’. Hij heeft het gedaan. 

Zwembaden waar betonrot is vastgesteld de voorbije tien jaar zijn Temse, Zomergem, Kalmthout, 

Nijlen, Lommel, Aartselaar, Wervik, Oostende, Liedekerke, Oostkamp, Blankenberge, Brakel, Hofstade 

en de lijst gaat verder. Dus betonrot is een typisch probleem bij zwembaden van die leeftijd. Maar de 

voorbije jaren heeft het gemeentebestuur geïnvesteerd in het voormalig zwembad om het om te 

vormen tot een sporthal voor gevechtsporten en een stuk theaterzaal. Dan stelt hij zich toch een aantal 

vragen. De belangrijkste vraag is of er niet vanaf het begin een vermoeden was van betonrot of dat het 

pas recent is opgedoken. Hij heeft zojuist ook heel de lijst gegeven van gemeenten waar betonrot in 

het zwembad is vastgesteld. Zelfs als er niet echt een vermoeden was dat er betonrot zou zijn, dan had 

men als goede beheerders wel een analyse moeten laten uitvoeren wetende dat dit bij zwembaden 

veel voorkomt. Gezien het risico en de serieuze investering, er is al 250.000 euro geïnvesteerd, zou dit 

niet slecht geweest zijn. De schepen zegt in de pers dat het niet zo veel is, maar hij stelt voor 250 000 

euro eens te gebruiken om een sociaal maal te regelen en wat men ermee kan doen. 250 000 euro is 

toch niet niks. Hij vraagt waarom er op voorhand geen analyse is gebeurd. Er is een onderzoek 

ingesteld en de resultaten werden eind januari verwacht. Daarom vraagt hij zich af of de resultaten er 

al zijn. Hij vraagt wat de concrete gevolgen zijn voor de betrokken verenigingen als de resultaten 

negatief zijn. Een aantal verenigingen, waaronder die voor gevechtssporten, is speciaal verhuisd naar 

het oude zwembad. Hij gaat ervan uit dat er toch wel wat gevolgen gaan zijn voor die verenigingen als 

er betonrot wordt vastgesteld en dat ze niet zo blij zullen zijn gezien de verhuis die ze hebben gedaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de lijst van gemeenten die raadslid Benali heeft opgenoemd 

gemeenten zijn waar nog steeds een zwembad is. In Beveren is het al jaren geen zwembad meer. De 

oorzaak van deze aantasting is vooral de zoutconcentratie. Als de schepen zegt dat 250.000 euro niet 

veel is, dan is dat in verhouding tot de eventuele renovatiewerken die moeten gebeuren. Dan is dat een 

peulschil. Er ligt een dossier voor om gans dat oude zwembad te renoveren. Er moeten ook werken 

gebeuren aan de constructie, het dak en zo verder. De dienst gebouwen is een aantal jaren 

onderbemand geweest. Er zijn mensen met pensioen gegaan en men had moeite om die te vervangen. 

Dat is ondertussen wel gebeurd. De nieuwe mensen hebben op een gegeven moment gezegd dat het 

wel wenselijk zou zijn om alvorens deze zware investeringen te doen, toch een studie te laten 

uitvoeren. Er is trouwens nog een ander dossier waar ook de stabiliteit moet onderzocht worden. Maar 

het gaat er dus om te kijken op welke manier de aantasting die er momenteel is, behandeld kan 



worden. Het is niet alleen de opdracht om te kijken naar de stabiliteit van het gebouw, maar ook de 

manier waarop hetgeen er nu aangetast is, behandeld kan worden om eventueel een verdere 

aantasting naar de toekomst tegen te gaan. Dat is wat er nu voorligt. Hij vindt het spijtig dat het 

allemaal in de pers stond met een aantal dingen die ook niet correct zijn. De resultaten worden pas 

verwacht in maart. Hij stelt voor dit af te wachten voordat men bij de verenigingen die er gehuisvest 

zijn paniek gaat zaaien. Het kan zijn dat het allemaal meevalt. Het bestuur wil het gewoon weten 

vooraleer er investeringen aan het oude zwembad worden gedaan. Als de resultaten er zijn, zullen met 

kennis van zaken de verdere stappen worden bekeken. Verder gaat hij niet te veel aan doemdenken 

doen en nu al hypotheses ontwikkelen. Daar wordt niemand beter van. 

 

Raadslid Benali zegt dat uit het artikel niet was af te leiden dat er al effectief betonrot is vastgesteld. 

Het leek eerder op een vermoeden dat er betonrot zou zijn. Hij hoort de burgemeester nu zeggen dat er 

effectief betonrot is vastgesteld en dat de analyse wordt uitgevoerd om te kijken hoe dat behandeld 

kan worden. Hij vindt het een heel spijtige zaak dat er op dit moment betonrot wordt vastgesteld. De 

burgemeester zegt dat het geen zwembad meer is  en dat dus de oorzaak van de aantasting is 

weggenomen. Dat is logisch, maar op het moment dat men het idee had als gemeentebestuur om het 

zwembad te renoveren tot iets nieuws voor gevechtsporten en zo verder had men beter toch eerst 

eens grondig onderzoek moeten doen. Organisaties laten verhuizen en 250 000 euro investeren in dat 

zwembad, maar niemand is erop gekomen dat het een zwembad was en dat er potentieel betonrot zou 

kunnen zijn. Hij had het eerst laten analyseren voor er 250 000 euro in te investeren en aan de clubs te 

vragen te verhuizen. Het is niet logisch dat men nu zegt nadat de investering is gebeurd, dat men nog 

een grotere investering gaat doen, en dat het dus nu wel belangrijk is om de analyse te doen. Die 

analyse had men in het begin moeten doen. Men moet op voorhand weten of daar betonrot aanwezig 

is om te beslissen of men gaat slopen of herstellen. 250 000 euro of 1 euro, dat maakt niet uit, maar hij 

begrijpt de uitleg op dit moment niet. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat dat komt doordat raadslid Benali het niet wil begrijpen. De 

investeringen die al gebeurd zijn, zijn vooral in de kleedkamers gebeurd. Die zijn dus niet in het oude 

zwembad gebeurd. Het raadslid probeer het op te kloppen en de verenigingen die er al zitten wat 

angst aan te jagen. Hij stelt voor af te wachten. Hij vindt het spijtig dat het vroegtijdig naar buiten is 

gekomen. Het bestuur wil op zeker spelen. De diensten hebben voorgesteld te kijken op welke manier 

het behandeld kan worden. Begin maart zullen de gegevens beschikbaar zijn. 

 



Raadslid Benali vindt dat de burgemeester er zich gemakkelijk vanaf probeert te maken. Men had bij 

het begin een analyse moeten laten doen. De burgemeester spreekt zelf van onderbemanning van de 

dienst. Hij weet niet of het daarmee te maken heeft, maar hij vindt het logisch dat als men weet dat er 

regelmatig gebreken zijn aan dat soort gebouwen dat men dan eerst een analyse laat doen vooraleer 

men investeert. Er kan  nu rond de pot worden gedraaid, want daar komt het op neer. Dat die analyse 

nu wel zal worden uitgevoerd is eigenlijk erkennen dat deze in het begin gedaan had moeten worden. 

Hij vindt het heel spijtig voor de verenigingen die nu in onzekerheid zitten die en misschien binnenkort 

terug moeten verhuizen. Hij wil het allemaal niet opkloppen. Misschien komt het allemaal goed, maar 

hij vindt het niet logisch dat men op voorhand de studie naar betonrot niet heeft laten uitvoeren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

23. Tot slot van werd volgend punt namens sp.a toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

“sociale woningen aangepast voor rolstoelgebruiker”. 

Raadslid Méline Rovillard geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat in Knack van 6 januari verwezen wordt naar een onderzoek van 

Vlaams parlementslid van CD&V Katrien Schryvers. Daaruit bleken twee zaken. Ten eerste staan er 

nogal wat rolstoelgebruikers op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Raadslid Rovillard zegt dat er anderzijds een onvoldoende aanbod is aan sociale woningen die op 

maat van de rolstoelgebruikers zijn. Zij heeft van verschillende rolstoelgebruikers in Beveren gehoord 

dat het met een rolstoel moeilijk is qua toegankelijkheid en qua manoeuvreren in een ruimte. Ze 

vraagt hoeveel sociale woningen er in de gemeente zijn die geschikt zijn specifiek voor 

rolstoelgebruikers. Ze vraagt daarnaast hoeveel rolstoelgebruikers er gebruik maken van het aanbod. 

Tot slot vraagt ze of er nog rolstoelgebruikers op de wachtlijst staan voor een sociale woning en 

hoeveel dat er zijn. 

 

Raadslid Cools, CD&V, voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, geeft aan dat er 

momenteel 48 sociale woningen in de gemeente geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Er zijn op het 

Viergemeet 11 woningen gepland die rolstoeltoegankelijk zijn. In de Klapperstraat is de hele 

benedenverdieping rolstoeltoegankelijk en in de Dijkstraat worden ook nog 4 rolstoeltoegankelijke 

appartementen gebouwd. Van een kleine 4% op het patrimonium wordt gegaan naar een kleine 5%. 

Op het Viergemeet komen er 81 appartementen, waarvan 11 rolstoeltoegankelijk zijn. 



 Die kosten wel 10% meer in het bouwen dan gewone woningen. Men weet niet helemaal juist hoeveel 

rolstoelgebruikers er gebruik maken van het aanbod. Als de rolstoelgebruiker het aanbod krijgt, kan hij 

de woning ook weigeren. De woning wordt dan aangeboden aan iemand die gehandicapt is van de 

onderste ledematen, daar moet men specifiek over zijn. Er wordt dikwijls vastgesteld dat iemand de 

woning weigert omdat die bijvoorbeeld niet in de deelgemeente ligt waar men wenst te wonen of dat 

die niet voldoende dicht is bij een bushalte . Of men wil twee slaapkamers in plaats van één of 

andersom. Of ze kunnen niet wonen in de straat waar familie woont in functie van de verzorging die er 

zal zijn of kan gegeven worden. Dan is er een cascadesysteem dat in werking treedt. Als de 

rolstoelgebruiker die woning niet wenst te nemen, dan wordt het aangeboden aan de 65+’ers. Als de 

wachtlijst voor de 65+’ers uitgeput is, dan gaat men over naar de anderen. Maar meestal houdt het wel 

op met de 65+’ers. Ze heeft kennis van 16 rolstoelgebruikers waarvan 7 mensen die al in een sociale 

woning wonen maar die van gemeente willen veranderen of naar een appartement met twee 

slaapkamers willen en zo verder. Ze wil er de nadruk opleggen dat het niet is omdat iemand in een 

rolstoel zit dat die ook recht heeft op de code A-woning. Als iemand zich komt inschrijven bij de 

huisvestingsmaatschappij, dan wordt er verbinding gemaakt met de kruispuntbank van de sociale 

zekerheid. Als men door het VAPH-fonds voor ondersteuning voor mensen met een handicap een 

bepaalde code krijgt, zijnde de code voor een aandoening aan de onderste ledematen, dan komt men 

in aanmerking voor een code A-woning. Het is niet dat als iemand hartpatiënt is of problemen heeft 

met de nieren waar men evenveel een gehandicaptenondersteuning kan krijgen, dat men recht heeft 

op deze woning. Het is heel specifiek en ze wenst toch even te signaleren dat als er mensen zijn die 

problemen hebben in een sociale woning, dat die dat toch komen aangeven. Er is een maatschappelijk 

werker op de sociale dienst die zelf binnen deze categorie valt en met heel veel inzet en enthousiasme 

de belangen van deze mensen probeert te verdedigen. 

 

Raadslid Rovillard bedankt voor het uitgebreide en duidelijke antwoord. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 



 
 
 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 
 
 

 Jan Noppe        Veerle Vincke 

  

Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 28 januari 2020 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 03 maart 

2020 om 19.30 uur. 

 


