
Gemeenteraadszitting van 30 juli 2019 om 19.30 uur 

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester en 
Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 

Marijke De Graef, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, 
Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen 
Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver, 
Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh en Méline Rovillard, raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Schepen Inge Brocken was afwezig en werd verontschuldigd. 

De raadsleden Roger Heirwegh en Jens De Wael waren afwezig en werden verontschuldigd. 
             

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

Openbare zitting 

 D 01 01.  Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 25 juni 2019. 

 

 D 03 02.  Ontslag gemeenteraadslid en eedaflegging opvolger. 
 

“ 03.  Goedkeuring wijziging politiereglement inzake gevaarlijke stoffen. 

 

“ 04.  Bekrachtiging politieverordening naar aanleiding voetbalwedstrijden in het  
stadion van KRS Waasland-SK Beveren, seizoen 2019/2020.   

 
“ 05.  Kennisgeving besluit burgemeester inzake bezoekersregistratie Lago De 

Meerminnen te Beveren. 
 

 VT 06.  Goedkeuring ondertekening overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek 
voor openbare bibliotheken. 

 

“ 07.  Goedkeuring nominatieve toekenning topsportsubsidies. 
 

 D 32 08.  Goedkeuring wegtracé verkaveling Immobiliënmaatschappij Joost Danneels te 
Melsele. 

 
“ 09.  Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Ropstraat te Haasdonk.  

 

 D 31 10.  Vaststelling lastvoorwaarden huren ijspiste voor Grote Markt Beveren gedurende 4 

jaar. 
 

“ 11.  Vaststelling lastvoorwaarden aankopen van digitale borden voor administratief 
centrum Beveren. 

 D 03 12.  Goedkeuring huurovereenkomst voor pastorij Haasdonk in kader van kinderopvang 

door vzw ’t Ballonneke. 
 



 
 

                Openbare zitting: 

 D 31 13.  Verkoop bouwgrond, Dorpsstraat te Kieldrecht. 

 
“ 14.  Aankoop grond in kader van heraanleg N450 te Melsele. 

 

 D 22 15.  Gemeentelijk onderwijs: vakantieregeling schooljaar 2019/2020. 
 

“ 16.  Gemeentelijk basisonderwijs:  
a) goedkeuring wijzigingen schoolreglement 

b) aanpassing maximumfacturen. 
 

“ 17.  Gemeentelijk Technisch Instituut: goedkeuring wijziging schoolreglement. 
 

“ 18.  Kunstacademie: goedkeuring academiereglement per 1 september 2019. 

   

Ten verzoeke van Vlaamse Belang: bescherming van voetgangers tijdens 

   activiteiten op de Grote Markt te Beveren; 
 

Ten verzoeke van Groen: boomactieplan gemeente Beveren. 
 

 
Geheime zitting 

 D 32 19.  Benoeming leden, plaatsvervangende leden, voorzitter en secretaris voor de 
samenstelling van de GECORO 2019/2025. 

 

 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de algemeen directeur. 

  

 De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van   

25 juni 2019. 

 

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

gemeenteraadszitting van 25 juni 2019. 

 

De voorzitter zegt dat er tijdens deze raadszitting ook een punt in geheime zitting dient 

behandeld te worden. Dat is de eerste keer in deze legislatuur en zij vraagt het akkoord van de 

raad om dit punt te behandelen na de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn.  

De raad gaat hier unaniem mee akkoord. 

 



02. Bij schrijven van 25 juni 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 

meldt mevrouw Kristien Hulstaert dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. 

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

gemeenteraad zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van het ontslag van mevrouw Kristien Hulstaert als 

gemeenteraadslid. 

 

Mevrouw Hulstaert is ongeveer tien jaar lid geweest van de raad. De voorzitter dankt haar 

nadrukkelijk voor haar inzet. 

 

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 art.169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens 

geloofsbrieven door de gemeenteraad. 

Mevrouw Méline Rovillard fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw 

Kristien Hulstaert werd verkozen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Méline Rovillard blijkt dat zij zich niet 

bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en 

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

Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van mevrouw Méline Rovillard. 

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden legt mevrouw Méline Rovillard in openbare vergadering 

volgende eed af in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad : “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Méline Rovillard ambtsbevoegd.  Zij volgt mevrouw 

Kristien Hulstaert op als gemeenteraadslid.  

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

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. 

Mevrouw Rovillard heeft gevraagd om toegevoegd te worden aan de sp.a-fractie. De voorzitter 

veronderstelt dat de raad daarbij geen bezwaar heeft. Daarmee is zij toegevoegd aan de sp.a-

fractie. 

 



De voorzitter wenst het nieuwe raadslid proficiat 

 

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

 

 Raadslid Vermeulen, Groen, wil kort iets zeggen voor en over Kristien Hulstaert. Na tien jaar verlaat                  

zij haar politieke fractie en maakt ze plaats voor anderen. Dat dit geen eenvoudig moment is, zal niemand 

verbazen. Ze is Kristien enorm dankbaar voor de rol die ze op politiek en inhoudelijk vlak jarenlang op zich 

heeft genomen. De thema’s die haar nauw aan het hart lagen zijn iedereen wel bekend: onder andere 

veiligheid van de kerncentrale in Doel, mobiliteit voor de zwakke weggebruikers en de strijd tegen de 

Waaslandhaven. Maar haar expertise ging verder dan deze inhoudelijke zaken. Haar stijl en manier van 

vergaderen en netwerken en haar visie op de lokale politiek was een belangrijke wegwijzer voor de 

werking binnen Groen, binnen de fractie en binnen de gemeenteraad. Haar visie op politiek botste meer 

dan eens met de werkelijke gang van zaken en zorgde bij momenten voor frustratie bij haar en haar 

omgeving. Het is nu eenmaal niet makkelijk om jaren vanuit een oppositierol de moed en energie te 

vinden om door te gaan. Maar met groot respect voor de democratie zocht ze telkens een weg en een 

manier om op te komen voor haar idealen en de zaken die haar raakten en die volgens haar aandacht 

vroegen om aangekaart te worden hier binnen de raad, maar ook daarbuiten. Raadslid Vermeulen bedankt 

mevrouw Hulstaert voor de jarenlange inzet en samen met haar ook iedereen die meegewerkt heeft om 

samen met haar dingen in beweging te brengen in de raad en de commissies en die haar ook een plaats 

hebben gegeven en haar gerespecteerd hebben in haar rol. Ze wil iedereen bedanken en ze hoopt dat men 

in die sfeer van samenwerking verder kan en mag werken. Ze hoopt dat de stapstenen die mevrouw 

Hulstaert gelegd heeft een basis mogen zijn voor de verdere werking binnen de raad en binnen de 

verschillende fracties. 

 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een vraag naar aanleiding van het zeer extreme warme weer en daarna 

het zeer extreme noodweer. Heeft de gemeente Beveren een soort tool, of is daar de noodzaak voor, om te 

weten wie zich op kamp bevindt op het grondgebied en waar? Hij vraagt of, als er echt noodweer is en er 

moet ingegrepen worden, het van belang is dat de gemeente dat via de noodcentrale binnenkrijgt. Zou het 

wenselijk zijn een tool uit te werken om te weten waar, in welke lokalen, op welke terreinen, al dan niet 

privaat, hoeveel jongeren op kamp zijn en welke activiteiten er doorgaan? 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt of het raadslid de kinderen van Beveren bedoelt die ergens op kamp 



zijn of de kinderen die hier op kamp zijn in Beveren. Bij zijn weten wordt dat niet gerapporteerd. Als er iets 

zou gebeuren, dan zal er direct contact worden opgenomen met de leiding van die groep om te weten 

welke situatie zich daar voordoet. Hij denkt dat het ook moeilijk is om alles in kaart te brengen. Ook een 

gemeentebestuur kan niet alles onder controle hebben. Bij iedere noodsituatie wordt geprobeerd in te 

spelen op basis van de gegevens. Bij zijn weten is het niet verplicht en gebeurt het trouwens nergens dat 

dit gemeld wordt. De betrokken leiding, niet alleen van de groep die hier op bezoek is, maar ook de 

organisatie die verhuurt, meestal jeugdbewegingen, hebben een aantal richtlijnen. Al de lokalen die 

verhuurd worden, zijn onderhevig aan de regels van Toerisme Vlaanderen. Ze moeten specifiek een aantal 

extra maatregelen nemen vooraleer verhuur mogelijk is. Dat hoeft voor een gewoon jeugdlokaal niet. Op 

dat vlak moeten zij dus voldoen. Hij gaat ervan uit dat de organisaties die verhuren op de hoogte zijn van 

de situatie en weten hoeveel mensen er aanwezig zijn.  

 

Schepen Claus wil eraan toevoegen dat de Jeugddienst perfect te weten kan komen welke 

jeugdverenigingen een lokaal huren. Maar bij particulieren, zoals landbouwbedrijven, worden ook 

plaatsen verhuurd. Daar heeft de gemeente niet direct zicht op. Ze weet ook niet of het wettelijk verplicht 

is om dat te melden. 

 

Raadslid De Munck bedoelt niet zozeer het gebrek aan de wettelijke verplichtingen. Maar als men in het 

Duitstalig landsgedeelte op kamp gaat, moet men daar wel een goedkeuring hebben van de gemeente of 

de stad waar wordt gekampeerd. Dan weet de gemeente in één keer dat er ergens een groep zit, met 

hoeveel ze zijn en hoelang ze er verblijven, zowel voor de gronden waarop wordt gekampeerd als voor de 

gebouwen die worden gebruikt. Niet elk gebouw van de jeugdverenigingen is gemeld bij Toerisme 

Vlaanderen maar wordt wel verhuurd. Het gaat eigenlijk over de vraag of de gemeente het belangrijk vindt 

dat zij weet wie waar zit in situaties van noodweer. Op dit moment is daar nog geen tool voor. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men alles kan verwachten van een gemeentebestuur en dat men voor 

alles een loodzware administratie kan opleggen, met een goedkeuring waar nog eens een ambtenaar naar 

moet komen kijken. Maar dat heeft dan wel zijn kostprijs. Hij denkt niet dat men in zo’n maatschappij wil 

leven waar alles moet gecontroleerd worden.  

Hij wil toch zeggen dat jeugdverenigingen die op regelmatige basis verhuren, zich toch in orde moeten 

stellen met de regelgeving daaromtrent, voor zover dat niet het geval is. Dat zijn zwaardere normen dan 

voor gewone jeugdlokalen. Ook de brandweer legt zwaardere normen op. Er kunnen voor alles controles 

worden opgezet en als er gemeld wordt, dan kan gekeken worden of het wel klopt. Hij denkt dat niet alles 



in kaart kan worden gebracht en kan worden gecontroleerd. Als de noodsituatie zich voordoet, dan zijn er 

mensen die wel degelijk weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Het kan trouwens zijn dat ze niet 

allemaal aanwezig zijn omdat er een paar op uitstap zijn. Het is niet evident als dat allemaal moet gemeld 

worden. Het moet ook nog doenbaar zijn. Elke stap die gezet wordt, kan administratief worden vastgelegd, 

maar het moet ook nog werkbaar en financieel haalbaar blijven.  

 

Voor raadslid De Munck is het niet zozeer de vraag of de gemeente een controlefunctie gaat uitoefenen. 

Het gaat enkel en alleen over het feit of het wenselijk is dat wie komt kamperen zich verplicht moet 

aanmelden. Volgens hem is dat heel eenvoudig. Dat kan heel simpel via de jeugddienst gaan, omdat zij 

daar toch wel de beste kijk op hebben. Hij zal het op papier zetten en nog eens doorsturen naar de 

collega’s van het college. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee korte vragen.  

De eerste betreft de activiteitenkalender in de gemeente. Hij heeft het vorige maand als eens na de 

gemeenteraad aangekaart bij schepen Van Roeyen. Hij betreurt het dat er in het begin van het jaar een 

evenementenkalender wordt opgesteld waarin alle evenementen en feesten in de deelgemeenten worden 

opgesomd en dat die uiteindelijk niet in UIT in Beveren staat. Hij heeft dat vorige maand met de schepen 

besproken. Hij heeft nadien een schriftelijke vraag ingediend. Hij heeft vorige week antwoord gekregen 

van het college en hij betreurt het antwoord van het college. Het komt er eigenlijk op neer dat men geen 

rekening houdt met de jaarlijkse evenementenkalender en dat men in UiT in Beveren enkel publiceert wat 

er in UiT in Vlaanderen door de organisaties is ingegeven. Dat wil dus zeggen dat de dorpsfeesten van 

Melsele niet in Onze Gemeente staan. De feesten in Kallo staan niet in Onze Gemeente. Ook de 

Scheldewijdingsfeesten staan niet in Onze Gemeente. Wandelingen vijftig kilometer verderop of 

bijvoorbeeld een fietstocht in Nazareth staan wel in Onze Gemeente. Hij vindt het toch wel spijtig als hij 

het antwoord van het college leest: ‘De ingave van al deze evenementen laten doen door de gemeentelijke 

diensten zou niet alleen een gigantische klus zijn, er bestaat ook voortdurend het gevaar dat evenementen 

over het hoofd gezien worden.’ Dat is het antwoord dat hij vorige week van het college heeft gekregen. Hij 

betreurt dat antwoord omdat die evenementen aan het begin van het jaar en eind vorig jaar al allemaal 

zijn ingegeven door de dienst Feestelijkheden. Nu doet de dienst Cultuur dus de eindredactie van Onze 

Gemeente. Het moet toch mogelijk zijn om een kabeltje van de dienst Evenementen te koppelen aan de 

dienst Cultuur en die via de databank over te brengen. Zijn vraag aan het college is of dit voor de volgende 

editie van Onze Gemeente in orde kan worden gebracht. 

 



Schepen Van Roeyen zegt dat het de collega niet zal verbazen dat hij het met hem eens is. Hij heeft het na 

het gesprek van de vorige keer nagekeken. Inderdaad zijn een aantal vrij belangrijke activiteiten om de 

reden die is genoemd niet opgenomen in de publicatie. Het is zijn bedoeling om met alle betrokken 

diensten, soms is er wat overlap waardoor gaten ontstaan om het op te geven, te proberen zorgen dat voor 

de volgende editie zo veel als mogelijk van die zaken worden opgenomen. 

 

Raadslid Stevenheydens dankt de schepen. Hij wil ook vragen of, als er van het college antwoorden 

komen, die door de betrokken schepen wel gezien worden. Er staat een handtekening op van de 

burgemeester en van de algemeen directeur.  

Maar hij is zeker tevreden met het antwoord. 

 

Zijn tweede vraag betreft de Beverse Feesten. Vroeger was er altijd een commissie waarbij de evaluatie 

van de vorige Beverse Feesten werd besproken. Vorig jaar heeft hij dat op de zomer gemeenteraad ook 

aangekaart. Toen is er nadien nog een commissie geweest. Het gaat hem niet alleen over de 

programmatie waarbij hij persoonlijk een déjà-vu gevoel had. Hij vroeg zich af of het een affiche was van 

een jaar geleden of van tien jaar geleden. Maar dat is meer een persoonlijke bemerking. Het gaat hem ook 

om een aantal zaken waaronder de geluidsoverlast, die wat hem betreft weleens besproken kan worden 

op een commissie. Hij heeft daar in februari nog een schriftelijke vraag over gesteld, omdat naar zijn 

aanvoelen op een aantal activiteiten het geluid wel zeer luid was en de kwaliteit van het geluid ook wel te 

wensen overliet. Hij wil vragen om daar tijdens een commissie dieper op in te gaan. Gehoorschade, ook al 

blijft men binnen de wettelijke normen, is toch wel iets dat zeer vaak voorkomt. Vorig jaar was op de 

avondmarkt te merken hoe verschillende podia tegenover elkander stonden op te boksen qua geluid, 

met een slechte kwaliteit ook als gevolg. Hij vraagt aan de schepen of daaraan de nodige aandacht kan 

worden gegeven op een commissie. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat er, samen met de veiligheidsdiensten en in het bijzonder de Milieudienst, al 

heel wat jaren heel erg ingezet wordt op de problematiek van geluid. Er wordt enorm veel opvolging en 

feedback gegeven aan de organisatoren tijdens de feesten en voor de feesten. Hij stelt ook vast dat, in 

vergelijking met heel wat jaren terug, de gemeente veel minder klachten krijgt en dat er veel minder 

vaststellingen van overschrijdingen zijn. Ook de organisatoren maken echt wel werk van het respecteren 

van die normen. Dat neemt niet weg dat er zich zo nu en dan wel een probleem zou kunnen voordoen, 

maar er wordt echt zeer strak opgevolgd. De schepen denkt dat de resultaten daar ook naar zijn. Hij heeft 

bijvoorbeeld begrepen dat men op het Gravenplein ook opnieuw inspanningen doet om met opstellingen 



en met installaties deze problematieken toch wel op een behoorlijke manier aan te pakken. Uiteraard zal 

er na de editie van dit jaar een commissie worden georganiseerd waar een aantal zaken ter sprake kunnen 

komen. Er zal daarvoor in september het nodige worden gedaan. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de feesten van dit jaar er aankomen. Hij vraagt of er ook rekening kan 

worden gehouden met de afbraakwerken die ‘s nachts doorgaan. Die zorgen toch wel voor heel wat 

geluidshinder.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er zeer recent iemand is langsgekomen die daarom vroeg. Er zal een gesprek 

georganiseerd worden met de betrokkenen. Ook hier zal de gemeente de organisatoren erop wijzen dat 

men, inderdaad niet alleen tijdens de feesten, maar ook voor en na, bij opbouw en afbraak, ervoor moet 

zorgen dat de hinder voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. 

 

Raadslid Dierckx, Open Vld, heeft een korte vraag over de zomerbar op Cortewalle. Deze trekt dit jaar erg 

veel volk. Het is er heel gezellig en aangenaam toeven, maar soms moet hij als advocaat van de duivel 

spreken. Hij hoort verhalen van lokale horecamiddenstanders die klagen over een zekere impact op hun 

omzet tijdens die periode. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om een analyse te maken van wat de impact 

is van de zomerbar op de horeca op de Grote Markt. Dan zijn er cijfers om ons op te baseren en moet men 

niet zomaar giswerk doen over de vraag of het wel of geen impact heeft. 

 

Schepen Kegels zegt dat het zo is dat, nog voor het raadslid in de raad zat, de vraag waarom de lokale 

horeca daar niet in betrokken is geweest ook door meerdere mensen is gesteld. Eigenlijk was de filosofie 

van heel de situatie dat men de jeugd in Beveren een kans wilde geven om niet naar Antwerpen en verder 

te trekken, maar in Beveren een buitenactiviteit wilde aanbieden in een horeca-aangelegenheid. Toen is er 

een gesprek geweest met Horeca Beveren, die de spreekbuis is van de horeca-uitbaters in Beveren. De 

vraag is gesteld of er interesse was om de zomerbar samen uit te baten. Dan hoefde er niet naar een 

aanbesteding te worden gegaan en kon het op een andere manier worden aangepakt dan zoals het nu is 

gedaan. Toen was er matig tot geen interesse van de horeca-uitbaters. Ze zeiden dat ze dat moeilijk 

konden bemannen met personeel. Zij verkozen toen om niet mee in dat verhaal te stappen. Hij hoort ook 

sommige horecamensen zeggen dat ze er totaal geen problemen mee hebben. Anderen zeggen dat ze er 

wel een beetje problemen mee hebben. Hij hoort sommigen zeggen dat ze 1 000 EUR omzet per avond 

verlies hebben. Dat lijkt hem nogal veel. De mensen die bij het raadslid komen klagen, komen 

waarschijnlijk ook bij hem klagen. Uiteindelijk valt het wel mee. Het was vorig jaar ook zo en hij heeft er 



begrip voor, maar langs de andere kant was het opengetrokken. Hij denkt dat het succes van de zomerbar 

bewijst dat het zijn plaats heeft in Beveren. Vorig jaar zat men tegen de 30 000 mensen die gepasseerd zijn. 

Dit jaar zal het iets minder zijn omdat het vorig jaar qua weer een superzomer was. Dit wil niet zeggen dat 

de horeca in moeilijke omstandigheden niet ondersteund moet worden, maar ze hebben toen wel de kans 

gekregen om mee in te stappen. Hij vond het toen jammer. In andere steden en gemeenten kan het wel dat 

een horecaverenigingsfront een exploitatie doet op een centrale plaats. Dat is in dit geval niet gelukt. 

 

Raadslid Dierckx begrijpt het en hij wil het concept niet afbreken, maar het gaat hem om de cijfers en de 

mogelijkheid om aan te tonen of er wel of niet een impact is. Er zijn eigenaars die zeggen dat het niet veel 

doet en er zijn eigenaars die zeggen dat het heel veel verschil maakt. Cijfers zouden handig kunnen zijn. Hij 

weet niet of het mogelijk is om dat op termijn te bekijken.  

 

Schepen Kegels denkt niet dat de horeca morgen zijn boeken zal vrijgeven om te bekijken wat het 

omzetcijfer is in die maand. Het is bijna onmogelijk om het te kunnen meten. Hij ziet wel dat het terras van 

het Cultuurcafé alle avonden vol zit. Men kan het bijna niet bemannen, dus meer volk kan daar ook niet 

naartoe. De terrassen op de markt zitten vol en ze zaten deze middag ook vol. De zomerbar is nu ook open. 

Hij probeert met zijn eigen ogen en gevoel te peilen wat er gebeurt en hij heeft tot nu toe één horeca-

eigenaar op de markt die hem daar ook vorig jaar over gebeld heeft. Het is belangrijk om in gesprek te 

blijven om effectief te zien of het impact heeft. Als men na de gemeenteraad naar de terrassen op de markt 

gaat, dan zullen deze ook vol zitten. Dat is niet anders dan anders. Het is moeilijk te meten. Hij weet alleen 

hoeveel volk er ongeveer naar de zomerbar komt in een maand tijd. De horeca doet het niet zo fantastisch 

goed, met de flexijobs en dergelijke. Daar moet niet moeilijk over worden gedaan. Er is in horecasferen 

altijd een reden om te klagen en ze hebben ook terechte redenen om te klagen. Hij heeft er begrip voor.  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een vraag over de treinen in Beveren en Melsele. Zoals altijd in de zomer is er 

een zomerregeling voor de treinen. Er rijden minder frequent treinen en de treinen zijn ook nog wat 

beperkter qua aantal wagons. Meestal is het niet zo aangenaam op die treinen omdat het op die manier 

drukker wordt en men soms als sardienen in een blikje zit. Bovendien, met de heel warme temperaturen 

van de voorbije weken, heeft dat echt wel tot hallucinante situaties in de treinen geleid, ook in Beveren. 

Bovendien hebben ze dan ook nog gekozen voor treinstellen zonder airco, wat de situatie ondraaglijk 

maakt. Sinds het debacle in Gent van een aantal dagen geleden rijden er terug iets meer treinen voorzien 

van airco, maar het blijft toch wel zo dat men bij de NMBS in de zomer nog heel weinig aandacht besteedt 

aan de kwaliteit van het transport van de mensen op de trein. Hij vraagt of de gemeente daar toch eens 



over wil tussenkomen. Hij weet inmiddels van de NMBS dat zij niet doen wat de gemeente denkt dat een 

goede dienstverlening is. Hij weet dat ze niet de enigen zijn die klagen over de NMBS en hij weet wat 

Infrabel nog van plan is over een paar maanden in Brussel en zo. Het zal dus waarschijnlijk wel niet veel 

opleveren, maar hij vindt, gezien de situatie, dat de gemeente toch de boodschap moet geven aan de 

NMBS om niet zo veel treinenstellen af te schaffen. Ze moeten echt voldoende treinstellen voorzien en ze 

moeten ervoor zorgen dat ze met deze hoge temperaturen treinen laten rijden die uitgerust zijn met airco. 

Ze moeten de airco niet voorbehouden voor lijnen die richting Brussel gaan, want dat kan hier ook van pas 

komen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt niets onverwachts als hij meldt dat de gemeente nog altijd niet het spoorverkeer 

organiseert. Hij kan alleen maar in de context van de vraag, waar op zich niks aan kan worden gedaan, 

zeggen dat er een opeenstapeling van frustraties en ergernissen is richting de spoorwegmaatschappij. In 

dit verhaal gaat het hem veel meer over de bediening van Beveren, de frequentie en de bereikbaarheid via 

heel goed georganiseerd treinverkeer. Daar probeert de gemeente al jaren, met vaak heel luide stem, 

dingen in beweging te krijgen. De zorg van het raadslid en de indruk dat het hen niet lukt om de reizigers te 

verzorgen, niet alleen in het bijzonder wat Beveren betreft, kan worden doorgegeven. Hij wil daar wel het 

initiatief voor nemen. Dat zal dan op de hoop komen van alle klachten die helaas vaak geen enkel gehoor 

krijgen. 

 

Raadslid Benali vindt het soms hallucinant hoe de mensen naar hun werk moeten gaan en moeten 

terugkomen. Het is logisch dat de mensen vanuit Beveren meer en meer voor de auto kiezen en niet meer 

voor de trein. Het zou dus toch goed zijn als er een signaal komt. 

 

 De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 

 

03. Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie het volgende punt zeker goed zal keuren, maar hij 

heeft een kleine technische vraag. Het politiereglement telt 127 pagina’s en het hoofdstuk over 

gevaarlijke stoffen telt er 23. Het was niet zo eenvoudig om dat door te nemen. Zijn vraag is of deze 

23 pagina’s volledig nieuw zijn of dat er wijzigingen in gemaakt zijn. Hij vraagt of het mogelijk is de 

wijzigingen een keer visueel zichtbaar te maken, zodat het voor alle raadsleden duidelijker is om 

door te nemen. Er moet tenslotte een agendapunt worden goedgekeurd over wijziging en hij weet 

niet wat er is gewijzigd. 

 



Raadslid Benali, sp.a, vraagt zich af hoe dit reglement zich verhoudt ten opzichte van alle andere 

regelgevingen die er bestaan. Er is de codex op het welzijn op het werk en er is de Seveso-

reglementering. Eigenlijk wordt in dit punt zelf naar de juridische grond verwezen. Hij vraagt of dat 

wil zeggen dat het volledig bijkomend is en dat dit eigenlijk hiaten opvult die in de wetgeving 

gelaten zijn. Hij vraagt of dit wil zeggen dat het op een aantal punten een verstrenging is en of zeker 

is dat van alle punten die hier opgenomen zijn er geen enkele in contradictie is met de andere 

wetgeving. Hij veronderstelt dat hier ook de hiërarchie van de rechtsbronnen geldt en dat dit dan 

helemaal onderaan de ladder van alle wetgeving komt. Hij vraagt hoe de verhouding zit en waarom 

dit nodig is. Dat is hem niet volledig duidelijk. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil niet pretenderen dat er geen wetgeving elkaar zou tegenspreken. 

Hij denkt dat er veel wetgeving is en als dat allemaal uitgeklaard moest worden, dan zou er al wat 

wetgeving kunnen sneuvelen. Maar dat is niet aan de gemeente. Bij dit politiereglement staat 

duidelijk in de memorie van toelichting dat het gaat om opslagplaatsen van gevaarlijke producten, 

dus de voorwaarden met betrekking tot de beheersbaarheid bij incidenten met gevaarlijke 

producten. De wetgeving ter zake is een stuk gewijzigd. Al vele jaren geleden is verschillende 

wetgeving gewijzigd. De data staan erbij. Op basis daarvan en wat daar aan richtlijnen in staat, 

werd het hoog tijd dat het opgenomen werd in het politiereglement. In feite is het een actualisering 

van hetgeen vroeger, zowel vanuit de federale overheid als vanuit de Vlaamse regering, is 

opgelegd.  

Op 28 april 2017 is er in de codex een stuk gewijzigd. Er is hier geprobeerd om het politiereglement 

op basis van de gewijzigde wetgeving en decreten aan te passen. De burgemeester weet niet of het 

had geholpen als de wijzigingen waren aangegeven. Het is vrij technisch.  

 

Raadslid De Munck vraagt of het mogelijk is dat het verwijderen en terug invoegen op een zichtbare 

manier voorgesteld wordt. Dan is er echt zicht op de wijziging. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het om technische wetgeving gaat. Wat de burgemeester 

betreft kan er een poging worden gedaan, maar hij denkt niet dat het raadslid er veel wijzer van zal 

worden.  

 

Raadslid Benali zegt dat het veel was om te vergelijken en hij heeft niet alles kunnen vergelijken. Hij 

wil ook niet pretenderen dat hij een specialist is, maar er stond bijvoorbeeld in de regelgeving van 



het KB dat er voor bepaalde opslagplaatsen geen sprinklers nodig waren. Hier in het 

politiereglement stond dan bijvoorbeeld van wel. Dat is maar een verschil dat hij gevonden heeft. 

Zijn vraag is wat zo’n bedrijf op dat moment moet volgen. Moet hij de sprinklers installeren omdat 

het aanvullend is of kan hij zeggen dat het in tegenspraak is met de hogere wetgeving? Sprinklers 

kunnen veiliger zijn, maar het is niet altijd veiliger. Hij wil weten wat de status is van dit document 

en of de bedrijven ervan op de hoogte zijn. Dit zal voor een groot stuk van toepassing zijn in de 

haven. Hij vraagt of het is afgestemd met de haven van Antwerpen en of het is afgestemd met 

ambtenaren van de Vlaamse of de federale overheid. Dit om te weten waar nu over gestemd wordt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de controle van de brandweer het belangrijkste is. Als er een 

nieuwbouw is of er zijn wijzigingen aangebracht, dan brengt de brandweer verslag uit. Die bepaalt 

op basis van een veel ruimere wetgeving ter zake wat er wel moet gebeuren en wat niet en welke 

maatregelen en investeringen er moeten gebeuren. Voor alle duidelijkheid, dat is niet op basis van 

dit politiereglement. Dit is alleen het politiereglement dat dienst moet doen bij incidenten. De 

brandweer geeft een advies als er een investering is op basis van veiligheid. Dat is op basis van een 

andere, veel ruimere wetgeving die dan toegepast wordt. 

 

Raadslid Benali zegt dat er wel een aantal regels in staan die gevolgd moeten worden bij de bouw 

van nieuwe opslagruimtes. Die kunnen afwijken van de regelgeving. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet op basis van dit politiereglement is. Dit 

politiereglement is zeer beperkt. De codex die regelmatig wijzigt, is wel een stuk uitgebreider dan 

dit. 

 

Schepen Kegels zegt dat het ook in de tekst staat. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 

worden deze zaken allemaal geïmplementeerd in de omgevingsvergunning, dus alle normen die de 

brandweer oplegt en ook de milieutechnische zaken in het kader van veiligheid zoals sprinklers en 

parameters. Alles wordt erin opgenomen. Het is dus eigenlijk een vergunningskwestie en die zaken 

worden opgenomen in het stuk handleiding. Uiteindelijk zullen de veiligheidsdiensten, zowel 

brandweer als milieu, in de omgevingsvergunning opleggen wat er moet gebeuren als er morgen 

een bedrijf een aanvraag doet. 

 

De voorzitter vraagt of er stemming nodig is of dat het met eenparigheid goedgekeurd kan worden. 



 

Raadslid Benali zegt dat het goedgekeurd kan worden, maar het is hem nog niet honderd procent 

duidelijk. Hij rekent erop dat de ambtenaren hun werk minutieus gedaan hebben. 

 

Binnen het gemeentelijk politiereglement is een onderafdeling opgenomen met betrekking tot 

opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Dit onderdeel van het politiereglement bevat 

voorwaarden met betrekking tot de beheersbaarheid bij incidenten met gevaarlijke producten in 

magazijnen. Bovendien worden de bepalingen van het reglement ook telkens afgedwongen in het 

kader van omgevingsvergunningen. 

Voorliggende aanpassingen hebben enerzijds betrekking op gewijzigde wetgeving en anderzijds op 

beperkte wijzigingen qua opslagmodaliteiten voor specifieke categorieën van gevaarlijke 

producten. Dit alles is gelinkt aan de CLP-indeling voor gevaarlijke producten. 

De aangepaste versie van het reglement is in overleg met de brandweer uitgewerkt. 

De gemeenteraad beslist algemeen om het luik “opslagplaatsen voor gevaarlijke producten” van 

hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 2 van het algemeen politiereglement te vervangen door de 

voorgelegde aangepaste versie. 

De gecoördineerde versie van het politiereglement, rekening houdend met voormelde wijzigingen, 

worden goedgekeurd. 

 

04. De burgemeester zegt dat er een fout staat in het volgende punt. Het is niet Beerschot-Wilrijk, maar 

het zal dus wel degelijk Mechelen zijn. 

 

Voor het seizoen 2019-2020 werden volgende thuiswedstrijden van RS Waasland - SK Beveren in 

het protocol als risicowedstrijden weerhouden: 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -   LOKEREN 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN                                -                  KV Mechelen 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  FC ANTWERP 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  CLUB BRUGGE 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  STANDARD-LUIK 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  ANDERLECHT 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  AA GENT 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  KRC GENK 

Omdat wordt gevreesd voor rellen werd een ontwerp van politieverordening opgesteld conform 



artikel 119 van de nieuwe gemeentewet. 

De eerste wedstrijd die als risicowedstrijd werd weerhouden, RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  

CLUB BRUGGE, vond reeds plaats op 27 juli 2019, vóór huidige gemeenteraadszitting.  In het 

kader van de openbare veiligheid en de handhaving van de openbare orde was het noodzakelijk 

dat de in de politieverordening opgenomen maatregelen reeds voor deze wedstrijd van kracht 

zouden zijn. 

Om deze reden heeft de burgemeester op 9 juli 2019, vóór het plaatsvinden van de eerste 

risicowedstrijd, de politieverordening genomen, conform zijn bevoegdheid op basis van artikel 

134§1 van de nieuwe gemeentewet. 

De verordening geldt voor het voetbalseizoen 2019-2020 en is van toepassing op voornoemde 

risicothuiswedstrijden van RS Waasland-SK Beveren in haar stadion en voor alle eventuele 

bekerwedstrijden die RS Waasland-SK Beveren nog tijdens het seizoen 2019-2020 tegen 

voornoemde ploegen zal dienen te spelen in haar stadion. 

Op de dagen dat deze voetbalwedstrijden plaats hebben, wordt vanaf 2 uur vóór de wedstrijd tot 

1 uur na de wedstrijd het schenken van dranken in glazen recipiënten verboden op het openbaar 

domein en in de voor het publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord de door de burgemeester op 9 juli 2019 genomen 

politieverordening naar aanleiding van voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK 

Beveren – seizoen 2019-2020, houdende verbod op het schenken in glazen recipiënten op het 

openbaar domein en in de voor publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat vanaf 2 uur 

voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd, te bekrachtigen. 

 

05. Raadslid Vermeulen, Groen, vindt het overduidelijk dat de situatie in de zwembaden op heel wat 

plaatsen de laatste tijd aandacht vraagt. Zolang niet iedereen zich veilig voelt en zolang er 

meldingen zijn, moet er worden geluisterd en gezocht naar oplossingen die perspectief bieden voor 

alle betrokkenen. Op de laatste gemeenteraad werd gevraagd of er misschien meer meldingen 

waren. Er was blijkbaar op dat moment nog geen duidelijkheid over het feit dat er ook in Beveren 

meer klachten zouden zijn. Toen de zomervakantie startte, waren er blijkbaar wel meer signalen en 

was er ook de aankondiging van deze nieuwe maatregel. Haar fractie staat achter de verplichte ID-

controle voor alle plus-twaalfjarigen, in de hoop dat dit ontradend zal werken en voor een betere 

opvolging zal zorgen. Voor haar fractie is het uiteraard belangrijk dat er zowel preventief als 

repressief stappen gezet worden om de situatie onder controle te krijgen. Ze heeft wel een aantal 

vragen waarvan ze er ook een aantal heeft doorgemaild. Ze heeft ook contact opgenomen met een 



aantal betrokkenen. Haar eerste vraag is of er de laatste tijd effectief meer meldingen waren die 

aantonen dat er ook in Beveren de noodzaak is om over te gaan tot deze stap. Als dat zo is, dan 

vraagt ze zich af of dat ergens te volgen en zichtbaar is. Als wordt gekeken naar wat de privacy 

commissie zegt, dan blijkt dat door de invoering van de GDPR die ID-controle enkel mag worden 

gedaan als er een aanleiding is en duidelijkheid is over de risico’s voor de burger.  

Haar tweede vraag gaat over een deel van het proces dat opgevolgd wordt door Lago zelf. Ze vraagt 

zich af of er duidelijkheid is over welk gedrag kan leiden tot de uitzetting en de schorsing van drie 

maanden. Als er politie aan te pas komt, lijkt haar dat logisch. Maar wat met gedrag dat storend is, 

maar net geen wetsovertreding? Wat is de grens tussen een tuchtmaatregel en de nood aan een 

overstap richting politie en justitie? Het raadslid heeft een aantal getuigenissen binnengekregen 

waarbij de melder het zelf niet weet en blijkbaar ook de mensen in het zwembad niet. Ze vraagt hoe 

subjectiviteit, etnisch profileren, willekeur en gebrek aan kader kan worden vermeden. Ze vraagt of 

de redders hiervoor voldoende zijn opgeleid en ondersteund. Ze heeft er maar één gehoord, het is 

gevaarlijk om te zeggen, maar die voelt zich daar niet zo zeker in.  

Ten derde vraagt ze of er nagedacht kan worden over meerdere preventieve maatregelen, zoals 

een campagne omtrent grensoverschrijdend en storend gedrag, eventueel een extra opleiding voor 

cultuur sensitieve communicatie bij conflicten en spanningen, of misschien wel een nieuwe rol van 

bemiddelaar of ordehandhaver in het zwembad, los van de rol die de redders nu nodig hebben om 

zich op de veiligheid te kunnen focussen. Het wordt steeds moeilijker de veiligheid en de sfeer te 

bewaken.  

Haar voorlaatste vraag is of er een meldpunt kan komen voor ongewenst gedrag in het zwembad. 

Ze heeft een aantal getuigenissen binnengekregen van Marokkaanse meisjes die zelf zeggen lastig 

gevallen te zijn en het antwoord kregen dat te melden aan de balie, maar dat niet durfden. Ze 

hebben uiteindelijk met haar contact opgenomen. Naar de politie gaan, durfden ze niet. Dus ze 

weet niet of er ergens een tussenfase kan zijn, of er in het zwembad een soort veilige zone zou 

kunnen zijn of dat er een vertrouwenspersoon zou kunnen zijn waar iedereen die een negatieve 

ervaring heeft, van de vader tot de moeder tot de jongere, terecht zou kunnen met zijn of haar 

verhaal. Het is duidelijk dat er heel veel dingen op de grens vallen. Ze hoorde over een aantal zaken 

zoals begluren in de pashokjes, ongewenste woorden die niet op de videobeelden zijn terug te 

vinden en die ook achteraf met de ID-controle onmogelijk opgevolgd kunnen worden. Een 

aanraking onder water is ook niet zichtbaar op de video. Camera’s en ID-controles zijn dus duidelijk 

nog niet voldoende.  

Haar laatste vraag is of er concrete gevolgen zichtbaar zijn voor mensen zonder een elektronische 



ID. Er zijn op dit moment ook in Beveren heel wat inwoners die geen wettelijk verblijf hebben. Ze 

hoeft de groepen niet te noemen, maar het is bekend dat die hier wonen. Tot voor kort konden die 

zonder probleem met de school of met de jeugdvereniging mee het zwembad in. Als die plus-

twaalfjarig zijn, hebben die op dit moment geen elektronische ID en kunnen die dat dus niet 

voorleggen. Bovendien is er ook een probleem voor de mensen in het asielzoekerscentrum in 

Westakkers. Ze is daar langs geweest en ze heeft het verhaal daar ook gehoord. Tot voor kort 

konden zij makkelijk gaan zwemmen. Nu wordt dat moeilijker, want ze hebben alleen een oranje 

kaart.  

Dat zijn haar vijf vragen. Als het makkelijker is om de antwoorden door te mailen, dan hoeft er nu 

niet op geantwoord te worden, maar dat mag zeker.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, is tevreden dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt. Nochtans 

heeft hij dat drie raden geleden al gevraagd. Toen kon het niet. Op de commissie heeft de directeur 

van het zwembad gezegd dat het niet mocht en wettelijk niet kon. Zijn vraag is welke wet er nu is 

veranderd waardoor het nu ineens wel kan. Hij verbaast zich er nog meer over dat hij in de krant 

leest dat dezelfde directeur zegt dat het in de vestiging in Lier al lang is. 

 

Raadslid Benali, sp.a, ziet eigenlijk maar één punt als hij het besluit van de burgemeester leest. Dat 

is dat het zwembad vanaf nu een aantal gegevens moet registreren. Er staat niet bij dat het 

zwembad moet optreden tegen mensen die fouten begaan. Er staat ook niet dat eventuele 

misdrijven of grensoverschrijdend gedrag geregistreerd moet worden en dat dat gekoppeld moet 

worden aan de gegevens die geregistreerd worden. Hij vraagt wat deze verordening van de 

burgemeester eigenlijk is. Wordt er tegen het zwembad alleen gezegd dat de gegevens van 

degenen die binnenkomen moeten worden geregistreerd en dat die gegevens bijgehouden moeten 

worden, of wil dit impliciet ook zeggen dat de gegevens doorgegeven moeten worden aan de 

politie wanneer dat nodig is? Hij vraagt of ze, zonder dat de burgemeester dat vraagt, ook de 

misdrijven of het grensoverschrijdend gedrag daaraan gaan koppelen. Op zich wordt hier alleen 

gevraagd de gegevens te registreren van iedereen die passeert. Dat heeft weinig meerwaarde als 

daar niks anders aan wordt gekoppeld. Er is over de registratie heel wat discussie geweest. De 

collega van Groen heeft er ook naar verwezen dat er in het kader van GDPR toch wel wat vragen bij 

zijn. Waar niet over gesproken wordt, is het al dan niet uitwisselen van gegevens met de politie of 

de gemeente en eventueel koppelen aan een databank of het bijhouden van andere data. Hoe zit 

dat dan exact? Er staat ook nergens hoelang het bewaard gaat worden. Hij vraagt zich af of het één 



zomer wordt bewaard of dat het kan zijn dat iemand tien jaar later, als hij ondertussen kinderen 

heeft, geconfronteerd gaat worden met de baldadigheden toen hij zestien was. Er staat nergens 

hoelang de gegevens bewaard moeten worden. Het enige dat hij terug kan vinden, is dat de 

burgemeester tegen de zwembaduitbater zegt dat bepaalde gegevens moeten worden 

bijgehouden. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft de vragen van raadslid Vermeulen gesteld aan de 

centrummanager van Lago. Hij heeft een uitvoerig antwoord gekregen. Dat wil hij wel een keer 

voorlezen, maar hij denkt niet dat dat nodig is. Hij wil dat antwoord ook doorsturen naar iedereen 

van de raad als mensen daarin geïnteresseerd zijn.  

Raadslid Buyl heeft de vraag inderdaad al eens gesteld ten tijde van de kleine vakanties. Er was in 

het verleden de ervaring dat er gewoonlijk rond de kleine vakanties problemen waren omdat de 

openluchtzwembaden nog niet open waren. Er kwamen groepjes afgezakt, niet van Beveren maar 

vooral vanuit het Antwerpse, met dikwijls al gedrag op het openbaar vervoer dat normaal gezien 

niet toelaatbaar is en waar zij al voor overlast zorgden. Die kwamen hier in het zwembad voor 

overlast zorgen. Maar vanaf het moment dat de openluchtzwembaden er in de kleine vakanties bij 

waren, was dat probleem weg. Het is de eerste keer dat de zwembaden ook in de grote vakanties 

problemen krijgen. Dat komt doordat men ook in die openluchtzwembaden voorgaande jaren en 

vooral vorig jaar een aantal preventieve maatregelen heeft genomen, onder andere en vooral 

identiteitscontroles. Dus als men in De Ster wil gaan zwemmen, dan moet de identiteitskaart 

getoond worden. Omdat de openluchtzwembaden een aantal maatregelen hebben genomen, is er 

een verschuiving gekomen. Die groepjes, welke achtergrond ze ook mogen hebben, moeten zich 

aan de regels houden als ze komen zwemmen of gebruik maken van openbare diensten. Dan moet 

ervoor worden gezorgd dat er geen overlast is naar andere mensen.  

De burgemeester heeft verschillende reacties gekregen naar aanleiding van de vorige 

gemeenteraad, waarop hij tot zijn grote frustratie moest zeggen dat hij het niet wist. Er waren al 

problemen en hij was, noch door de politie noch door de verantwoordelijke van Lago, op de hoogte 

gebracht. Hij heeft de week nadien een gesprek georganiseerd waar wel het een en ander naar 

boven kwam en waar ook nogal wat reacties gekomen zijn over bepaalde dingen die gebeurd zijn in 

het zwembad en die nog gebeuren. Die dingen zijn totaal ontoelaatbaar. Daardoor komen een 

aantal mensen niet meer naar het zwembad. Deze mensen sturen hem mails, hij zal die doorsturen 

zonder namen, over het feit dat kinderen lastiggevallen zijn en fysiek en mentaal geterroriseerd 

zijn, bij wijze van spreken. Die durven niet meer naar het zwembad komen. Hij heeft een aantal 



verhalen gehoord en hij heeft de politie opdracht gegeven dit op te volgen. Spijtig genoeg vinden 

de mensen van Lago dat het niet nodig is om hem verder op de hoogte te houden, ondanks het feit 

dat hij dat wel gevraagd had. Maar hij heeft wel gevraagd aan de politie om, als er tussenkomsten 

zijn van de politie, hem ervan op de hoogte te houden. Hij moet constateren dat er nog altijd 

tussenkomsten moeten zijn voor gedrag dat niet toelaatbaar is. Het maakt niet uit wie het doet, 

maar het zijn dus vooral mensen van buiten Beveren. Dat zijn dingen die niet kunnen worden 

getolereerd. Vandaar dat hij de maatregel heeft genomen in overleg met de mensen van Lago en de 

politie.  

De burgemeester veronderstelt dat de heer Benali verstandig genoeg is om zelf ook te weten dat er 

wetgeving is omtrent het bijhouden van persoonsgegevens en dat die niet langer dan 72 uur mogen 

bewaard worden. Dus mocht iemand vroeger iets op de kerfstok hebben gehad, dan zal dat later 

geen parten meer spelen. Die gegevens zijn dan al lang vernietigd. Dus 72 uur, maar er worden 

gegevens bijgehouden om mensen te kunnen identificeren die het zwembad weigeren te verlaten 

als zij gedrag ontwikkelen dat niet toelaatbaar is en door de redders gevraagd worden het 

zwembad te verlaten. Indien het werkelijk een gedrag is dat alle spuigaten uitloopt en alle grenzen 

overschrijdt, moet het kunnen deze mensen een verbod te geven, zodat zij tot een maximum van 

drie maanden niet meer naar het zwembad kunnen gaan. Dat gebeurt op het ogenblik trouwens al. 

Er werd reeds toegang geweigerd aan mensen voor een periode omwille van ontoelaatbaar gedrag. 

Het college probeert een signaal te geven. Iedereen is welkom in ons zwembad op voorwaarde dat 

de regels gerespecteerd worden en dat er geen gedrag ontwikkeld wordt dat storend is voor andere 

mensen, noch in het zwembad noch in de kleedkamers. Ook over de kleedkamers heeft hij verhalen 

gehoord waarvan men zich afvraagt hoe het mogelijk is. Er zijn mensen getraumatiseerd die echt 

niet meer het zwembad durven binnenkomen. Hij kan ook alles op zijn beloop lopen, maar dan 

krijgt hij het verwijt en de vraag wat hij er aan gaat doen. Dus hij heeft een maatregel genomen en 

hij hoopt dat er geen bijkomende maatregelen genomen hoeven worden. Hij hoopt dat dit 

voldoende is om de orde in het zwembad voor een stuk terug te herstellen en ervoor te zorgen dat 

iedereen gebruik kan maken van het zwembad en op een rustige manier kan gaan zwemmen, jong 

en oud, vrouwelijk en mannelijk. Zowel voor wat betreft het binnenzwembad, in de kleedkamers 

als ook buiten het zwembad. Over rond het zwembad heeft hij ook verhalen gehoord van verbaal 

geweld, wat doodeenvoudig niet kan. Hij vindt het spijtig dat hij de maatregelen heeft moeten 

nemen, maar er was geen andere mogelijkheid. Het komt dus doordat ook andere 

openluchtzwembaden die maatregelen nemen. Er is een stuk verschuiving. Hij hoopt dat die 

jongeren, het zijn vooral jongeren, tot inkeer komen en dat zij beseffen dat het gedrag dat ze 



ontwikkelen gewoon niet kan en ook niet getolereerd kan worden. Dat is de reden dat de 

maatregelen zijn genomen. Hij heeft er nog geen enkele spijt van dat hij de maatregelen heeft 

genomen. Hij had ze misschien eerder moeten nemen, maar de burgemeester zegt in alle openheid 

dat het hem enorm frustreerde dat hij de vorige keer heeft moeten zeggen dat hij het niet wist en 

dat achteraf moest blijken dat er wel degelijk een problematiek is waarvan niemand het blijkbaar 

nodig vond om het te melden. Hij heeft die frustratie ook meegegeven aan de betrokkenen.  

Voor wat betreft de mensen zonder papieren, die problematiek stelt zich ook in de andere 

zwembaden. Die zijn nu eenmaal het slachtoffer van het feit dat er maatregelen genomen moeten 

worden om de orde een stuk te kunnen handhaven. Hij vindt dat zeer spijtig, maar die hebben ook 

nog andere problemen. Hij krijgt deze mensen regelmatig bij zich. Die kunnen bijvoorbeeld ook niet 

meegaan op schoolreis naar het buitenland.  

De burgemeester hoopt dat iedereen deze maatregel goedkeurt en dat er een duidelijk signaal 

vanuit de gemeenteraad kan worden gegeven dat dit soort gedrag niet getolereerd wordt.  

 

Raadslid Vermeulen dankt de burgemeester voor de uitgebreide uitleg. Ze wil toch nog even vragen 

of de preventieve maatregelen die haar fractie voorstelt meegenomen kunnen worden naar een 

overleg, zoals de ontradingscampagne, de extra opleiding en de nieuwe rol van de bemiddelaar en 

het meldpunt. Ze merkt dat er zelfs na de ID-controle dingen zijn die bij alle betrokkenen leven en 

die misschien kunnen helpen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er vragen waren over bijkomende maatregelen. Het raadslid 

heeft de vraag gesteld of er preventieve maatregelen zijn die genomen zullen worden om de 

veiligheid en de aangename sfeer in het zwembad te garanderen. Hij heeft er verschillende 

genoemd, zoals affichering van het reglement, extra signalisatie en permanent toezicht, informeren 

over naleven intern reglement van de bezoekers, installatie camerabewaking, een extra 

bewakingsagent was er al. In die zin is de gemeente ook vragende partij. Zij hebben partners om op 

dat vlak een aantal preventieve maatregelen te nemen, niet alleen repressief. Maar als preventie 

alleen niet meer helpt, dan moet er voor een stuk ook repressief worden opgetreden tegen een 

kleine groep. Er zijn andere mensen die er spijtig genoeg slachtoffer van worden. 

 

Raadslid Vermeulen vraagt of het meldpunt iets is waarover nagedacht kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat zeker en vast kan. Echte zedenfeiten zijn er spijtig genoeg 



al gebeurd. Er is ook al iemand die meegenomen is en opgesloten is vanwege het feit dat er feiten 

zijn gepleegd die totaal ontoelaatbaar en die zelfs strafrechtelijk zijn. Normaal gezien komt de 

politie daar tussen, maar er kan worden bekeken of er een meldpunt kan worden ingesteld waar 

anoniem een aantal dingen kunnen worden gemeld. Het is bij anonieme meldingen wel moeilijk 

om te controleren of het effectief gebeurd is. Hij geeft wel de raad aan iedereen om feiten te 

melden. Ze moeten geen schrik hebben om het te melden aan de directie, liefst op het moment zelf 

dat het gebeurt. 

 

Raadslid Vermeulen merkt toch bij veel getuigenissen dat dat moeilijk is. Soms is het pas achteraf 

dat ze durven te melden. 

 

De burgemeester antwoordt dat een eventueel meldpunt kan bekeken worden. Maar het is 

belangrijk dat mensen incidenten direct melden.  

 

Raadslid Vermeulen vraagt of het voor haar laatste vraag mogelijk is om een tussenoplossing aan te 

bieden. Iedereen, ook de mensen die in de Westakker zitten, hebben natuurlijk wel iets van een 

identiteitspapier.  

 

Burgemeester Van de Vijver zal meenemen op welke manier daarvoor mogelijks een oplossing 

geboden kan worden.  

Er is nog een ander probleem en dat gaat vooral over hygiëne. Dat gaat over de boxershorten. Tot 

hier toe wordt er nog niet tegen opgetreden in het zwembad, maar er zijn er die gewoon in de kledij 

van thuis het zwembad ingaan. Op het vlak van hygiëne is dat ook een probleem waar bepaalde 

zwembaden maatregelen tegen proberen te nemen. Tot hier toe is het hier niet gedaan, maar dat is 

een duidelijk probleem. Hij kan nog andere verhalen vertellen, maar hij gaat dat niet doen. Maar 

het is ongelooflijk welke dingen er gebeurd zijn. 

 

Raadslid Benali gaat terug naar het besluit van de burgemeester. Het artikel zegt dat de gegevens 

verzameld gaan worden. Daarboven staan er twee argumenten. Het ontradende effect dat 

vastgesteld is op andere plaatsen waar dat gebeurd is en ten tweede dat de evacuatie vlotter kan 

gaan als je die gegevens hebt. Maar hij hoort de burgemeester nog een derde element geven, dat de 

mogelijkheid dan ontstaat om een zwemverbod te geven. Hij vraagt of de burgemeester dat 

zwemverbod gaat geven. Hij hoort de burgemeester zeggen dat hij in het verleden al verboden 



heeft opgelegd voor andere zaken. Hij ziet dat de burgemeester nee schudt, dus dan gaat het 

zwemverbod door het zwembad zelf opgelegd worden. Dat wordt mogelijk omdat de burgemeester 

het zwembad oplegt om die gegevens te verzamelen. Dan blijft zijn vraag inzake de privacy. Het is 

ook in de nationale media verschillende keren aan bod gekomen dat er een aantal juristen zijn die 

betwijfelen of dit wel mag, zeker als gegevens uitgewisseld gaan worden met gemeenten en politie. 

Hij vraagt of dit gemeld gaat worden aan de privacy commissie. Er wordt aan de uitbaters van het 

zwembad opgelegd om gegevens te gaan verzamelen. Hij vraagt of ook wordt opgelegd dit te 

melden aan de privacy commissie dat zij deze gegevens verzamelen en ook duidelijk maken dat zij 

dit GDPR-proof moeten doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft voor de duidelijkheid aan dat er geen gegevens uitgewisseld gaan 

worden met de gemeente. Die worden ook niet uitgewisseld met de politie. Indien er 

strafrechtelijke dingen gebeuren, dan wordt de politie gebeld en treedt die op. Het is hier een 

maatregel. Als het raadslid niet akkoord is, moet hij tegenstemmen. Het gaat niet worden 

voorgelegd aan de privacy commissie. Indien er iemand vindt dat hij een klacht moet neerleggen, 

dan zal men het wel zien. Het zou ook een oplossing zijn om geen maatregelen te nemen. Er is hier 

een situatie die totaal ontspoord is en die niet kan. Ook vele andere zwembaden, ook in gemeenten 

waar socialistische burgemeesters zijn, worden met dezelfde problematiek geconfronteerd en die 

hebben ook een beslissing genomen, niet van harte, maar uit noodzaak. Het kan worden 

voorgelegd aan de privacy commissie en dan zegt er misschien iemand dat dit beter niet kan 

worden gedaan, maar er is wel een problematiek. Het is gedaan omwille van het feit dat er een 

problematiek is. Hij wil paal en perk stellen aan de problematiek en hij wil een signaal geven. 

 

Raadslid Benali vindt dat de burgemeester niet altijd zo zwart-wit moet denken. Het kan zijn dat er 

iemand vragen stelt over de privacy. Mogelijks ondermijnt de burgemeester zelf de maatregel door 

hier geen rekening te houden met de privacywetgeving. Stel dat dit wordt ingevoerd en iemand 

wordt veroordeeld en achteraf blijkt dat dit allemaal niet in orde was, dan is er ook een probleem. 

Op zich heeft zijn fractie met deze maatregel helemaal geen probleem. Het moet wel duidelijk zijn. 

Het enige artikel dat er instaat, is dat er gegevens moeten worden verzameld. Het moet wel 

duidelijk zijn wat daar allemaal aan is verbonden. Dat is uit dit besluit niet zo duidelijk. Het is hem 

nu iets duidelijker. Dus in wezen geen probleem, maar het moet wel in orde zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het besluit juridisch is onderbouwd en opgesteld. Hij voelt zich 



in zeer goed gezelschap. Er zijn nogal wat steden en gemeenten die met dezelfde problematiek 

zitten en spijtig genoeg dezelfde maatregelen hebben moeten nemen. Als morgen de rechter zou 

oordelen dat het niet kan en zal menen dat hij verschillende gemeenten moet veroordelen en de 

maatregelen moet schorsen, dan ziet hij het wel. Maar dan wil hij wel weten welke maatregelen dan 

genomen moeten worden. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil graag verdergaan op de opmerking van de 

burgemeester over de problematiek van de kledij. Het feit dat er met shorts wordt gezwommen, 

dat er soms in kledij van thuis wordt gezwommen en dat Lago daar momenteel nog niet tegen 

optreedt. De laatste jaren met het eigen zwembad van Beveren, naar aanleiding van de toenmalige 

problematiek, werd er door de gemeente Beveren in haar zwembadreglement wel tegen 

opgetreden. Het reglement van het huidige zwembad heeft spijtig genoeg het reglement van het 

oude zwembad niet overgenomen. Of misschien is er wel een reglement over, maar wordt het niet 

toegepast.  

Wat het raadslid ook betreurt, is dat er op 5 juni een commissie is geweest over de 

bezoekersaantallen van het zwembad. Deze problematiek is toen ook aan bod gekomen. Het is een 

openbare commissie geweest. De manager van het zwembad heeft toen de zaken omschreven als 

kattenkwaad. Hij is er naar aanleiding van het woord kattenkwaad wel over in discussie gegaan. 

Veel van de zaken hebben absoluut niets met kattenkwaad te maken. De manager heeft het wel 

wat genuanceerd. Maar de raadsleden hebben toen op die commissie van die manager een 

onvolledig verhaal gekregen. Het is zijn aanvoelen geweest dat de manager op dat moment feiten, 

die toen al hebben plaatsgevonden, naar de gemeenteraad toe heeft willen toedekken. Misschien 

om de goede naam van het zwembad niet te besmeuren, al vindt hij dat dat niet kan. Het heeft niet 

met de goede naam te maken, maar het heeft echt met een veiligheidsprobleem te maken. De raad 

wordt elk jaar met een dergelijke commissie geconfronteerd. Hij wil vragen, naar voorbereiding 

voor volgend jaar, dat de manager wordt gevraagd met een volledig verhaal naar de gemeenteraad 

te komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het punt over de kledij wel in het zwembadreglement staat, 

maar ook zoals toen het zwembad nog van de gemeente Beveren was, is het niet eenvoudig om, 

vooral in een periode dat er al problemen zijn, er tegen op te treden. Het is dus niet evident als deze 

problematiek er nog moet worden bijgenomen. Maar de burgemeester denk dat dit zeker en vast 

eens moet worden bekeken. In feite is dat ook niet toelaatbaar. Het staat dus wel degelijk in het 



reglement. Het zijn vooral groepen jongeren die met minder goede bedoelingen naar hier afzakken 

om amok te maken, hetgeen wat ze waarschijnlijk niet durven in hun eigen omgeving, die ook hier 

met boxershorts in het zwembad springen. 

 

Raadslid Buyl wil nog eens herhalen dat hij niet gediend is met wat de centrummanager op de 

commissie gezegd heeft. Hij heeft toen uitdrukkelijk de vraag gesteld en toen heeft hij bij hoog en 

laag beweerd dat het wettelijk niet kon en niet mocht. Dan moet het raadslid drie weken later in de 

krant lezen dat dezelfde centrummanager klaagt dat in een andere vestiging in Lier die controles al 

lang worden gedaan. Hij vindt dat als er een commissie gegeven wordt, men daar wel de waarheid 

moet komen vertellen. 

 

Schepen Claus wil dat toch nuanceren. De centrummanager heeft inderdaad gezegd dat het niet in 

zijn macht ligt om dat in te voeren. Hij heeft toen duidelijk op de commissie gezegd dat dat niet in 

de handen van Lago zelf ligt, maar dat dat op bevel moet zijn van de burgemeester. Dat was op dat 

moment nog niet bekrachtigd.  

 

Raadslid Buyl vindt dat de centrummanager dat toen wel gezegd had mogen hebben. Maar toen 

was er een hele andere reden. Toen was het in de vestiging in Lier wel al het geval. Had hij toen op 

de commissie gezegd dat dat in het zwembad van Lier is en dat dat naar aanleiding was van iets dat 

de burgemeester uitgevaardigd had, dan was de raad meer te weten gekomen. Hij denkt dat hij de 

boel wilde toedekken, zoals collega-raadslid Stevenheydens ook net zei. Die mensen moeten op 

het einde van het jaar een financieel rapport voorleggen en daarom moet de balans naar de goede 

kant doorslaan. Maar hij vindt dat het naar de inwoners toe totaal niet gepast is. 

 

Schepen Claus zegt dat het uitspraken zijn van de centrummanager, maar die kan zich hier niet 

verdedigen. Een zwembad is inderdaad een commercieel gegeven. Iedereen heeft er baat bij dat 

cijfers zo gunstig mogelijk zijn. Vandaar ook dat deze maatregel genomen wordt. De schepen wil 

toch nog eens nuanceren dat het in Lier op bevel is van de burgemeester en niet van Lago. 

 

Raadslid Buyl geeft aan dat hij dat weet, maar dat heeft de centrummanager op de commissie niet 

gezegd. Hij heeft gezegd dat het niet mag omdat het in strijd is met de wet op de privacy. De 

problemen waren er al, maar die wilde men niet zien. 

 



De voorzitter sluit de discussie af. Over het punt hoeft niet te worden gestemd. Het is een 

autonome maatregel die is genomen door de burgemeester. De raad moet daar kennis van nemen. 

De bemerkingen en de suggesties zijn genoteerd. Dat zal besproken worden met Lago zelf.  

 

Naar aanleiding van enkele recente incidenten van overlast in zwembad Lago De Meerminnen en 

na overleg met de uitbaters van het zwembad, werd door de burgemeester op 5 juli 2019 een 

besluit genomen waarbij aan zwembad Lago De Meerminnen een verplichte bezoekersregistratie 

wordt opgelegd. 

De burgemeester wenst de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. 

De raadsleden nemen kennis van het besluit van de burgemeester van 5 juli 2019 waarbij aan 

zwembad Lago De Meerminnen de verplichting wordt opgelegd over te gaan tot registratie van de 

bezoekers. 

 

06. Raadslid Benali, sp.a, vraagt of toegelicht kan worden wat het exact gaat betekenen voor de 

inwoners van Beveren die de bibliotheek willen gebruiken. Hij vraagt of er veranderingen gaan zijn 

op de schermen waarop men kan opzoeken. Hij vraagt wat hij zich erbij moet voorstellen en wat de 

impact van de wijzigingen is voor de gebruiker. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat ze er sowieso een commissie over zal geven, maar ze wil wel 

kort toelichten. Het is een Vlaams systeem, dus het gaat over heel Vlaanderen zijn. Beveren is mee 

gesprongen direct van bij het begin. Men heeft gekeken in de bibliotheek wat er allemaal dubbel 

inzit. Dat wordt er nu uitgehaald. Op 4 september krijgen de medewerkers een opleiding om verder 

uit te zoeken wat het allemaal zal betekenen. Nu moet alles worden ingegeven. Dat gebeurt nu al. 

Eind september zal de bibliotheek dan een week gesloten zijn om alles te digitaliseren. Het is nog 

niet helemaal duidelijk welke impact het zal hebben. Het is de bedoeling dat het ruimer wordt 

gebruikt en dat men ook gezamenlijk boeken kan aankopen, waarbij men de autonomie van de 

eigen bibliotheek niet wil verliezen. Maar sowieso zal de schepen er commissiewerk over geven. 

 

In opdracht van de Vlaamse overheid startte Cultuurconncet in 2016 met de voorbereidingen voor 

de gefaseerde implementatie van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse 

openbare bibliotheken.  

Na een aanbestedingsprocedure in 2017 gunde Cultuurconnect de opdracht voor de realisatie van 

het EBS aan OCLC-HKA met de bibliotheeksoftware Wise.  



Het project Eengemaakt Bibliotheeksysteem kadert in de overheveling van provinciale 

bevoegdheden naar de Vlaamse overheid die Cultuurconnect de opdracht gaf de Provinciale 

Bibliotheeksysteemomgevingen verder te ondersteunen en al deze applicaties te consolideren in 

een Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken. 

De gemeenschappelijke basisinfrastructuur bestaat uit: 

 het Eengemaakt Bibliotheeksysteem 

 de nieuwe Bibliotheekwebsite (inclusief de website, catalogus en Mijn Bibliotheek) 

 de Vlaamse Centrale Catalogus (Open Vlacc) 

 het basispakket verrijkende content (covers, samenvattingen, recensies, …) 

Deze overeenkomst bestaat uit een generieke basisovereenkomst en vier bijlagen: 

 Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

 Service Level Agreement (SLA) Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

 Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen 

 Indicatieve planning migraties naar EBS 

De overeenkomst loopt vanaf het moment van ondertekening tot 31 december 2025 en is jaarlijks 

opzegbaar.  

De instapkost bedraag 0,24 EUR per inwoner per jaar (+ jaarlijkse indexering). Voor 2019 betekent 

dit een geraamde kostprijs van 11 588,88 EUR.  

De Vlaamse overheid neemt bovendien de éénmalige kosten op zich voor overstap naar het nieuwe 

EBS, inclusief de kosten voor de export van gegevens uit het huidige bibliotheek-systeem. 

Vermits Bib Beveren in 2011 is toegetreden tot het Oost-Vlaamse provinciale bibliotheek-systeem 

en vermits Cultuurconnect sinds 1 januari 2018 het beheer van het provinciale bibliotheeksysteem 

OVINOB heeft overgenomen, zijn de nodige werkingskosten al langer jaarlijks voorzien in het 

budget.   

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde overeenkomst 

basisinfrastrctuur digitale bibliotheek voor openbare bibliotheken. 

 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier Toekenning topsportsubsidies. 

Raadslid De Munck, Groen, heeft bij het bekijken van dit agendapunt en de toegevoegde stukken 

op het extranet toch een aantal vragen. In de bijlage van het agendapunt spreekt men over acht 

clubs die een topsportsubsidie krijgen. Op het extranet zijn er zes die een dossier hebben 

ingediend. Dus het is maar van zes terug te vinden. Zijn eerste vraag is: “Wat met die twee andere 



clubs?” Het raadslid wil weten of die in orde zijn of dat het dossier ergens anders ligt of dat die 

enkel op een hard copy op een fractievergadering was in te zien.  

Daarnaast moet de indiening volgens het gemeentelijk reglement voldoen aan bepaalde criteria en 

met toevoeging van bijlagen, onder andere het beleidsplan van de club, facturen ter staving, totale 

ledenlijst van de competitieploeg, projectomschrijving en een langere termijnplanning. Naar zijn 

mening hebben enkele clubs bijzonder goed werk gemaakt van hun dossier en zo veel mogelijk 

bijlagen correct meegegeven. Van een aantal andere clubs ontbreken een aantal belangrijke 

stukken, zoals facturen ter staving en een beleidsplan van de club. Dus zijn tweede vraag is hoe alle 

dossiers na een aanvraag worden geëvalueerd door de gemeente.  

Zijn derde opmerking zal geen verrassing zijn gezien het stemgedrag van zijn fractie de afgelopen 

jaren als het gaat om topsportsubsidietoekenning. Zijn fractie is ervan overtuigd dat de toegekende 

subsidies, die heel belangrijk zijn voor een club, niet volledig ten goede komen daar waar ze 

eigenlijk voor moeten dienen, namelijk naar het versterken van de jeugdopleiding met haar 

coaching. Zijn derde vraag is of het misschien mogelijk is om het reglement in dat opzicht eens te 

herbekijken. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, vraagt zich af waarom het geld niet op een andere manier wordt besteed. 

Natuurlijk staat ze achter het motiveren van sport in Beveren, maar het gaat om de manier waarop. 

Het is zo dat er een bedrag van bijna 300 000 EUR extra aan die acht clubs wordt gegeven. Dan 

kunnen zij zelf kiezen hoe dat geld zal worden besteed. Ze vraagt hoe het zal worden besteed en 

wat de clubs ermee gaan doen. Ze vraagt of het dient voor de lonen van de voetballers. Eigenlijk 

vindt ze het vrij absurd dat er zoiets wordt beslist waar de eigen inwoners totaal geen baat bij 

hebben. Ze vraagt waarom er met dit budget niets wordt gedaan dat veel relevanter is voor de 

inwoners. Het raadslid denkt dan aan een soort sportcheque in Beveren voor de Beverse jongeren. 

Stel dat het budget verdeeld zou worden onder de Beverse jongeren. Als het er al 10 000 zouden 

zijn, dan zou dat betekenen dat al die jongeren een motivatie zouden krijgen van 30 EUR om aan 

sport te doen. Dat zal er niet alleen voor zorgen dat er meer inschrijvingen zullen zijn bij de clubs. 

Het inschrijvingsgeld is vandaag de dag al geen evidentie voor veel gezinnen. Het zal er op zijn 

beurt ook voor zorgen dat er meer lidgeld is voor die clubs. Eigenlijk is dat een andere manier om 

hetzelfde doel te bereiken, maar eentje waar de eigen inwoners ook iets aan hebben. Heroriëntatie 

van het budget kan leiden tot meer deelnemers bij de sportclubs, tot meer inkomsten en ook tot 

meer lokaal draagvlak voor die clubs. Beveren heeft echt wel nood aan clubs die zich inzetten voor 

de lokale Beverse jeugd en niet alleen op het bereiken van de top in hun discipline. 



 

Schepen Claus moet collega De Munck helaas het antwoord op de vraag waarom de twee dossiers 

er niet bijzitten schuldig blijven. Ze moet toegeven dat ze het door de vakantie niet meer heeft 

nagekeken. Uiteraard hebben wel alle clubs een dossier ingediend. Het zal waarschijnlijk een 

papieren versie geweest zijn die niet is ingescand en op extranet is gezet. Ze zal er morgen met de 

Sportdienst over spreken. Wat de evaluatie betreft, is het zo dat er elk jaar naar wordt gekeken of 

de facturatie en dergelijke er allemaal in zit. De schepen denkt niet dat er problemen zijn. De 

Sportdienst is er heel consequent in dat het allemaal in orde is vooraleer het naar het college komt. 

Het heeft dit jaar twee maanden langer geduurd vooraleer het naar het college en de 

gemeenteraad gekomen is, net omwille van het feit dat er een aantal stukken ontbraken. Die zijn 

nog bijkomend opgevraagd. Daarom denkt ze wel dat alles in orde is. De evaluatie gebeurt ook op 

de Sportdienst in samenwerking en in samenspraak met de sportraad. Het is nog nooit op een 

commissie gekomen. Ze wil dat gerust eens doen. Het zijn dan natuurlijk acht clubs die zich 

moeten komen verantwoorden. Dat zal toch niet zo evident zijn. 

Ze wil verder een aantal opmerkingen van mevrouw Rovillard nuanceren. Ze doet net alsof het 

topsportfonds naar allemaal mensen van buiten Beveren gaat. Het is net de bedoeling dat de 

Beverse clubs via het topsportfonds worden gestimuleerd en dat met name de jeugd die bij die 

clubs speelt wordt ondersteund. Het is altijd de bedoeling geweest om de jeugdwerking op een 

hoog niveau te kunnen laten draaien. Het is de boodschap die het college continu krijgt van de 

clubs: als het topsportfonds er niet meer zou zijn, dan zou dit voor de jeugdwerking een groot 

probleem zijn. De schepen blijft ervan overtuigd dat het door het topsportfonds is dat de 

jeugdwerking bij al die clubs op een hoog niveau draait. Zij hebben gelukkig allemaal veel 

jeugdleden en het overgrote deel daarvan komt uit Beveren.  

Het raadslid vraagt of het geld niet beter op een andere manier kan worden besteed. Vorig jaar is er 

een KIA-cheque ingevoerd, waar kinderen met ouders die onder een bepaalde inkomensgrens 

vallen een beroep op kunnen doen om bij een sportclub aan te sluiten. Er is heel bewust voor 

gekozen om dat niet aan iedereen te geven, want er zijn mensen die dat gerust wel kunnen betalen 

en die er ook heel bewust voor kiezen om hun kinderen te laten sporten. Die gaan een tussenkomst 

niet nodig hebben. Kinderen die het wel nodig hebben, kunnen zich via de KIA-cheque gerust bij 

een sportclub aansluiten en krijgen daar een tussenkomst voor. De schepen denkt dus dat de 

vragen die het raadslid stelt serieus genuanceerd moeten worden. Het gaat wel degelijk naar 

kinderen van Beveren. Het zijn allemaal Beverse clubs die deze gemeente als sportgemeente naar 

buiten uitdragen. Vandaar dat het college ervan overtuigd is dat het op deze manier moet worden 



ondersteund. Er zijn clubs die zonder deze subsidies niet verder kunnen blijven bestaan, zeker niet 

wat betreft de jeugdwerking. 

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor het antwoord, maar wil toch nog reageren. Ten eerste 

op het voorstel dat de schepen doet voor een commissie. Dat is een goed voorstel. Het kan 

eventueel gefaseerd gebeuren. Het hoeft niet in één keer met de acht clubs samen. Het kan 

misschien over de lopende legislatuur worden bekeken dat een aantal clubs zich voorstellen en dat 

de raad zo een inkijk krijgt in hun dossier. Voor wat betreft het ontbreken van een aantal stukken in 

een aantal dossiers, kan hij alleen vaststellen dat niet alle dossiers volledig zijn en dat is vervelend. 

Twee van de acht clubs hebben de raad niks kunnen laten zien via extranet. Dat is 

bediscussieerbaar. Hij begrijpt ook wat de schepen wil zeggen en voorstelt. Hij blijft toch bij de 

vraag of er een bijsturing van het reglement kan komen, eventueel via het aftoetsen door de 

sportraad. Hij heeft het reglement er zelf een keer bijgenomen. Zijn fractie struikelt toch over een 

aantal omschrijvingen. Hij leest er een voor: ‘Zeker voor ondersteuning van ploegen die in lagere 

klassen actief zijn, moet voornamelijk naar de uitstraling en het draagvlak gekeken worden. Er 

moet aanzienlijk meer belang gehecht worden aan sporttakken en sportclubs die een bepaalde 

populariteit en uitstraling hebben.’ Daar heeft hij het samen met de fractie wel wat moeilijk mee. 

Hij denkt dat daarmee automatisch een aantal clubs, ook al zijn die van Beveren en hebben die 

zeker en vast subsidiëring nodig als het over jeugdwerking en coaching gaat, wat het 

allerbelangrijkste is wat men in de club kan aanbieden, dan worden een aantal clubs uitgesloten en 

andere clubs bevoordeeld. Er zijn een aantal clubs die al genoeg langs de kassa passeren. De vraag 

is of er enige luisterbereidheid is bij het college om alsnog dat reglement bij te sturen, zodanig dat 

er gewerkt kan worden met meer transparantie en meer gedragenheid in de gemeente. 

 

Schepen Claus zegt dat er vanuit de sportraad geen vraag is om het reglement aan te passen. De 

meeste mensen gaan er volledig mee akkoord en weten ook wel dat dat geld goed besteed is. Ze 

wil er ook aan toevoegen dat eigenlijk geen enkele sportclub in Beveren zonder subsidie zit. Elke 

sportclub wordt ruim voldoende gesubsidieerd, naargelang de inspanningen die ze leveren, naar 

de kwaliteit van de trainers, het aantal leden en zo verder. Ze hoort er heel weinig geklaag over. Ze 

denkt niet dat er direct een vraag is om het reglement aan te passen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de signalen niet moeten worden overdreven, maar hij denkt dat 

subsidiëring op bepaalde vlakken uit balans is. Een aantal clubs zullen zeggen dat de een meer 



krijgt dan de ander. Hij ziet voor bepaalde kinderen van dichtbij wel wat clubs doen en welke 

inspanningen ze doen voor het ondersteunen van jeugd, maar dat blijft ook altijd een heel duur 

verhaal. Een lidmaatschap van een doorsnee club kost echt wel tien keer meer dan het 

lidmaatschap van een jeugdbeweging. Alsnog doet de club enorm veel inspanningen om financieel 

haar project rond te krijgen. Hij kan zich ook niet van de indruk ontdoen dat de ploeg die in tweede 

of eerste klasse speelt, haar spelers wenst te betalen. Ook die centen moeten van ergens komen. 

Misschien gaat indirect toch wat topsportsubsidie naar wat niet het doel is. Het raadslid denkt dat 

hij daarover van mening en visie verschilt met de schepen. 

 

Schepen Claus denkt dat Beveren een van de weinige gemeenten is die alle infrastructuur gratis ter 

beschikking stelt voor jeugdsport. Een tijd werd de gemeente daarvoor gesubsidieerd vanuit Sport 

Vlaanderen. Dat is afgeschaft, maar de gemeente blijft dat doen. Dat is een serieuze vorm van 

ondersteuning voor alle sportclubs, zeker die gebruikmaken van de gemeentelijke infrastructuur. 

Tot achttien jaar mag de jeugd gratis komen sporten. Dat is toch wel een serieuze ondersteuning 

die er in andere gemeenten niet is. Het raadslid zegt dat de clubs in de eerste en tweede klasse hun 

spelers betalen, maar dat is ook wel een serieus uithangbord naar de jeugdspelers die opkijken 

naar die eerste ploegen. Dat is een wisselwerking. 

 

Raadslid De Munck denkt dat het een moeilijk verhaal is om als ouder van een speler te weten hoe 

het er allemaal in de club aan toegaat. Die vraagt de inkijk niet en die moet die ook niet per se 

krijgen. Maar het blijft altijd een verhaal van heel veel centen. Het is bekend wat de inspanningen 

van de gemeente Beveren zijn aan ondersteuning van materiaal, sportterreinen of van 

sportcomplexen. Maar zo’n club, net omwille van het feit dat ze wil meedraaien in een competitie, 

kost veel geld. 

 

Schepen Claus zegt dat ze daar sponsors voor hebben. 

 

Raadslid De Munck zegt dat sponsoring niet altijd de rekening gaat betalen. 

 

De voorzitter denkt dat het voor zover duidelijk is. Als er nog een commissie gegeven wordt, 

kunnen de vragen daar nog gesteld worden. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, is blij dat de schepen zegt dat het bedoeld is voor de Beverse jongeren, 



maar ze vraagt hoe de gemeente het waarborgt en hoe men zeker weet dat het bij de 

ondersteuning van de jongeren terechtkomt. Ze denkt dat een sportcheque een veel efficiëntere 

manier is om het doel te bereiken. Dan weet men tenminste dat het effectief bij de jongeren 

terechtkomt. Daarbij komt dan nog dat het niet alleen bij deze acht clubs terechtkomt, maar ook 

bij andere. Tot slot wil ze er nog aan toevoegen dat de KIA-cheque, waarover ze sprak, er is 

gekomen ter vervanging van de kindcheque. Het is dus niet een extra maatregel om sport te 

motiveren. Haar fractie blijft bij het standpunt en vraagt stemming.  

 

 

In zitting van 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van 

topsportsubsidies goed. 

Overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, waarin de bepalingen m.b.t. de aanvraag van de 

subsidie zijn opgenomen, hebben 8 clubs, die in aanmerking komen voor het topsportfonds, in 

2019 tijdig een dossier ingediend 

In het budget 2019 werd onder budgetcode AR: 6490299 – BI: 0740SP/61 een bedrag van 325 000 

euro ingeschreven voor het topsportfonds. Aan de raad wordt voorgesteld van dit bedrag 280 500 

euro te voorzien voor de ondersteuning van de clubs die een dossier hebben ingediend.  

Op basis van de ingediende dossiers wordt volgend voorstel gedaan m.b.t. de nominatieve 

toekenning van topsportsubsidies. Deze bedragen zijn in hoofdzaak gebaseerd op het niveau van 

de competitie waarin de clubs aantreden met hun eerste ploeg en de uitstraling die de clubs 

binnen en buiten Beveren hebben: 

- Waasland-Beveren: 100 000 EUR 

- Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR 

- Basics Melsele: 63 000 EUR 

- Beveren Lions: 4 500 EUR 

- TC Beckhand: 4 500 EUR 

- Atletiek Volharding: 4 500 EUR 

- Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR 

- BMV Volleybal: 1 500 EUR 

Met 25 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Open Vld) tegen 5 neen-stemmen (Groen, sp.a) 

bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) wordt goedkeuring gehecht aan de nominatieve toekenning van 

topsportsubsidies 2019: 

- Waasland-Beveren: 100 000 EUR 



- Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR 

- Basics Melsele: 63 000 EUR 

- Beveren Lions: 4 500 EUR 

- TC Beckhand: 4 500 EUR 

- Atletiek Volharding: 4 500 EUR 

- Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR 

- BMV Volleybal: 1 500 EUR 

 

 

08. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “Goedkeuring wegtracé verkaveling 

Immobiliënmaatschappij Joost Danneels te Melsele.” 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil zeggen dat een aantal van de documenten die in het papieren dossier 

zaten niet in het digitale dossier zaten. Hij vraagt om hier in de toekomst aandacht voor te hebben 

en te vragen aan de ambtenaren het zo te uploaden dat alles erin zit. Hij had ook geen toegang tot 

het kopieertoestel, dus hij heeft het allemaal moeten trekken met zijn camera. Dat is niet zo 

makkelijk, maar dat terzijde. Op zich vindt hij het positief dat er hier een verkaveling komt die toch 

wel sterk verdicht is. Het gaat over vrij bescheiden woningen. Hij denkt dat als er aan inbreiding 

wordt gedaan en het gebied wordt aangesneden, het dan het best zo efficiënt mogelijk gebruikt 

wordt. Hij vindt wel dat van een aantal van de opmerkingen die aangegeven worden door 

bewoners er wel een paar zijn die hout snijden.  

Ten eerste is hij niet volledig overtuigd dat er geen extra problemen gaan zijn qua wateroverlast. 

Het is een waterrijk gebied. Het stuk langs de beek wordt wel voor een groot deel vrijgehouden. Als 

hij het goed heeft gezien, dan wordt er een soort park rond aangelegd in een toch wel waterrijk 

gebied.  

Ten tweede vindt hij de opmerking over de 33 meter lange en 3 meter hoge betonnen muur 

natuurlijk wel correct. Dat staat inderdaad op een meter van de perceelgrens. Die gaat 3 meter 

hoog zijn. Dat is ineens wel een serieuze aanpassing voor de buurtbewoners, maar voor de buurt 

toch zelf ook. Zijn vraag is of er toch niet in de ordening van het project een andere plaats 

gevonden had kunnen worden voor de parkeergelegenheden voor de garages waar de muur voor 

nodig is. Ten slotte zal de straat langs de Emiel Fleerackerslaan aangesloten worden. Er staat een 

boerderij waar de grond aan aanpaalt. Als dat huis er niet zou blijven staan, was er nog een andere 

mogelijkheid. Doordat de boerderij daar blijft staan, wordt de mogelijkheid tot aansluitingen via de 



Kalishoekstraat of de Bergmolenstraat ontnomen. Het raadslid weet niet of de boerderij van 

dezelfde persoon is als de grond, maar door het ene bij wijze van spreken te onteigenen en daar 

een verkaveling op te zetten, en het ander te laten staan, moet natuurlijk de Emiel Fleerackerslaan 

gepasseerd worden. Hij vraagt of het van dezelfde eigenaar is of van een andere en of er daar geen 

oplossing was om via een andere weg een aansluiting te voorzien. De Kalishoekstraat of de 

Bergmolenstraat lijken hem evidentere keuzes om het verkeer weg te leiden dan via de Emiel 

Fleerackerslaan. Dat is nu een kleine doodlopende straat in een woonwijk. 

 

Raadslid Maes, Groen, heeft ongeveer dezelfde opmerkingen als zijn collega. Hij heeft zich moeten 

baseren op het extranet en hij heeft ook een aantal dingen niet kunnen terugvinden. Hij zoomt in 

op het punt van het vergroten van de wateroverlast. Hij heeft gekeken naar de watertoets. Die leert 

hem dat het inderdaad om overstromingsgevoelig gebied gaat. Wat hem betreft is de filosofie van 

de watertoets om niet te bouwen in dergelijk gebied. Vandaar dat zijn fractie geneigd is om niet 

mee te gaan in dit agendapunt. 

 

Schepen Vlegels wil allereerst zeggen dat het gebied in een woongebied ligt. Het is dus niet 

vanzelfsprekend dat daar op een correcte manier tegengehouden zou kunnen worden dat daar 

verkaveld zou worden. Elk wegenisdossier kan natuurlijk worden afgekeurd, maar hij denkt dat dat 

niet correct zou zijn. Het is woongebied en het is een feit dat het verkaveld kan worden. Wat de 

waterproblematiek betreft, worden er strengere normen toegepast dan de provinciale overheid 

oplegt en die daar adviezen over geeft, ook omdat het naast de waterloop ligt. Het college gaat 

altijd iets verder in de voorwaarden voor de verkaveling zelf. Hij moet ook opmerken dat bij de 

provincie in het kader van de aanpak kleinstedelijk gebied er een deel-RUP zal lopen rond Meersen-

Noord waar een tweetal scenario’s naar voren zijn geschoven die in een MER worden onderzocht en 

waar een deel van de waterproblematiek nog opgelost zal moeten worden. Of bijkomend zal 

opgelost worden, niet voor deze verkaveling, maar in het algemeen. De beekvallei zal minstens 

verbreed worden. Dat is een van de basissen voor de MER-studie. Wat andere opmerkingen betreft: 

wordt er inderdaad verdicht. Er komen 26 woningen per hectare. Normaal wordt gemikt op 30 à 35 

woningen. Maar op dit moment is dit wel een goede invulling, temeer omdat ook rekening moet 

worden gehouden met de ruiming van de gracht die ernaast ligt. Er is ook veel meer groen voorzien 

dan normaal minimaal wordt opgelegd per verkaveling. Wat de garage betreft, ging men er vroeger 

altijd van uit dat de auto in de woonkamer moest staan, zo dicht mogelijk bij het huis. Het college 

probeert telkens te kiezen voor meer gegroepeerd parkeren. Dat vraagt van de kopers een 



mentaliteitsverandering. Ze kunnen de auto niet altijd dicht bij het huis zetten. Het geeft een aantal 

voordelen. Ten eerste stoppen de auto’s aan het begin van de verkaveling. Degenen die naar de 

verkaveling moeten, kunnen aan het begin van de verkaveling naar de parking rijden. Het tweede 

voordeel is dat voor de woningen zelf grotere groenstroken aangebracht kunnen worden, omdat 

daar in principe niet geparkeerd moet worden. Het wordt ook bijna onmogelijk gemaakt in die 

straat.  

Er zijn nog een aantal andere voordelen aan deze verkaveling, naast de densiteit. Er is het oplossen 

van de waterproblematiek. Als dit in vroegere vormen van verkaveling uit de jaren ‘60, ‘80 en ‘90 

opgelost zou worden, dan gingen er 5 woningen staan met elk een perceel van 500 vierkante meter. 

Nu zijn het er 13 met voldoende private tuin en ook nog gemeenschappelijke ruimte daar rond. De 

gemeente kan de verkaveling moeilijk weigeren omdat het een woongebied is. Er wordt altijd 

geprobeerd de verkavelaar mee te nemen bij de verhoging van de kwaliteit van de verkaveling. Het 

lukt niet altijd volledig, maar in dit geval is dat zijns inziens wel gelukt. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft nog een vraag waar de schepen in de toekomst 

misschien antwoord op kan geven. Men zal ongeveer weten welke private verkavelingen er nog op 

de gemeente af gaan komen in Beveren en Melsele. De schepen zegt dat het een goed voorbeeld is 

van hoe het beter kan in vergelijking met vroeger. Vroeger zouden hier 5 woningen op gezet zijn en 

nu zijn het er 13. Maar de keerzijde ervan is de mobiliteit. Van 5 naar 13 is meer dan een 

verdubbeling. Hij vraagt wat dit betekent voor de verkavelingen die in de toekomst nog op de 

gemeente gaan afkomen als er een factor van 2 of 3 gaat zijn van meer woningen. Dat betekent ook 

2 tot 3 keer meer voertuigen. Hij vraagt wat het betekent op het gebied van mobiliteit door de 

ontwikkelingen met de verkavelingen die men niet zal kunnen weigeren. Het heeft volgens hem te 

maken met het beleidsplan dat binnen twee maanden aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

 

Schepen Vlegels denkt dat de woonbehoefte moet worden herbekeken. Hij heeft al een paar keer 

tijdens de gemeenteraad geantwoord dat de gemeente vroeger met het structuurplan zat. Het 

structuurplan is passé in de regelgeving. Men moet nu naar beleidsplannen gaan. Hij heeft ook al 

gezegd dat de inhoud van die beleidsplannen niet heel duidelijk is. Er zijn al gemeenten die ermee 

bezig zijn, maar een aantal uitvoeringsbesluiten zijn er nog niet. Er gaat ook een beleidsplan wonen 

zijn. De gemeente moet zich vooral bekommeren over de woonuitbreidingsgebieden. In een 

woongebied kan de gemeente weinig herbestemmen, dat zou een zeer dure operatie zijn. In 

woonuitbreidingsgebied moet worden bekeken wat wordt bevroren en wat niet. Wat de mobiliteit 



betreft, het is altijd het een of het ander. De Vlaamse bouwmeester vraagt meer verdichting en 

minder aansnijding van ruimtes, niet alleen open ruimtes maar ook andere ruimtes, dus 

woongebied vraagt die verdichting. Dat deed de gemeente eigenlijk al voordat de bouwmeester er 

mee kwam. Meer inwoners per hectare is ook meer auto’s per hectare. Als men naar minder gaat, 

dan moet er meer ruimte worden aangesneden. Dan gaat men open ruimte aantasten. Dus het is 

een samenhangend verhaal waarin keuzes moeten worden gemaakt. Hij denkt dat wat verdichting 

betreft, de bouwmeester gevolgd kan worden dat dat moet. Dat wordt trouwens ook 

onrechtstreeks opgelegd door de prijzen van de gronden in Beveren en ook in andere gemeenten. 

Die zijn de voorbije jaren enorm gestegen. Men kan ook niet meer die grote percelen aan de markt 

brengen.  

 

Op 2 april werd door Immobiliënmaatschappij Joost Danneels een aanvraag ingediend voor het 

verkavelen van het binnengebied tussen de Emiel Fleerackerslaan, Kalishoekstraat en 

Bergmolenstraat te Melsele, sie C 0062C, in het woongebied. 

De aanvraag voorziet 13 bouwkavels met aanleg van nieuwe wegenis en terreinaanlegwerken.  

De ontsluiting van de verkaveling takt aan op de bestaande aanzet in de Emiel Fleerackerslaan. Gelet 

op de Molenbeek zal de nieuwe wegenis onmiddellijk een dubbele bocht maken. Vervolgens is het 

tracé recht en eindigt dit tot nader order doodlopend. Vooraan in de verkaveling wordt een 

parkeercluster ingericht. De bestaande voetweg 41 wordt op zijn huidige breedte heraangelegd. 

Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 3 bezwaren. 

Met 24 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020) bij 3 

onthoudingen (sp.a, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan het nieuwe wegtracé met wegenis 

en dwarsprofielen met betrekking tot de verkaveling Immobiliënmaatschappij Joost Danneels voor 

het binnengebied tussen de Emiel Fleerackerslaan, Kalishoekstraat en Bergmolenstraat te Melsele. 

 

 

 

09. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Ropstraat 

te Haasdonk. “. 

 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat dit de tweede keer is dat dit punt op de agenda komt. Dit 

omdat zowel de deputatie van Oost-Vlaanderen als het departement Omgeving het plan hadden 

geschorst. Noch de woonbehoeftestudie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, noch de 



geactualiseerde woonbehoeftestudie toont de behoefte aan voor het aansnijden van het oostelijk 

WUG, het woonuitbreidingsgebied. Het college komt nu gedeeltelijk tegemoet aan die 

schorsingsredenen. Het is een document van 44 pagina’s. Hij heeft daarbij de vraag welke 

schorsingsredenen het college wel volgt en welke niet. Deze waren ondanks het lijvige dossier van 

44 pagina’s niet direct terug te vinden in het dossier.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het college de schorsing had ingecalculeerd. Er is een plenaire 

vergadering over geweest waar de gemeente botste tegen de twee overheidsinstanties. De 

woonbehoeftestudie van de gemeente geeft niet aan dat er nog nood is in het buitengebied om 

woningen bij te bouwen. In kleinstedelijk gebied kan alles in principe, maar in het buitengebied 

niet. Het college gaat daar als bestuur principieel niet mee akkoord dat men deze werkwijze 

toepast. Er is ook meer en meer beweging in die standpunten. Er zijn nog gemeenten die 

benadrukken dat dat eigenlijk niet logisch is. Er zijn nog dorpen die verder moeten kunnen 

ontwikkelen. Die moeten niet ongebreideld groeien, maar met gezinsverdunning en dergelijke 

meer is het wel nodig dat men de kleinere gemeentes op peil houdt in functie van middenstand, 

verenigingsleven en schoolgaande jeugd. Die functies moeten goed blijven draaien. Het college is 

de mening toegedaan dat er dan bijgebouwd zal moeten worden. Daar komt nog bij dat dit gebied 

eigenlijk een woonuitbreidingsgebied is waar niet alles wordt volgebouwd. Er is ongeveer twee 

derde groen en openbare bestemming. Er staat bijvoorbeeld een school op en er zit een groot 

recreatiegebied in voor kleinere recreatie en sport. Dus twee derde is in functie van de echte noden 

van de gemeente. De school is een echte nood en een groot deel is groen. Als de private tuinen 

worden meegerekend in het groene geheel, dan komt men met dit voorstel nu al op 50 tot 60 

procent van herbestemming naar groen. Hij moet er ook bij zeggen dat dit RUP al een lange 

geschiedenis kent. Men is er al meer dan 15 jaar mee bezig. In die tijd was er nood aan de 

uitbreiding van de school. Er is toen een compromis gemaakt om daar gronden te verwerven van 

de eigenaar. In ruil daarvoor ging de gemeente een aantal mogelijkheden geven in dat 

woonuitbreidingsgebied om te ontwikkelen. Dat kon toen nog. Ondertussen is de regelgeving wel 

verstrengd. Voor wonen in het buitengebied kan er bijna niets meer. Wat het college ook erg vond, 

is dat langs de Ropstraat, waar al een redelijke ontwikkeling gebeurd is, ook niets meer kon. Dit 

behoudt het college. Daar volgt het college niet het negatieve advies van de twee overheden. De 

bebouwing wordt wel terug woonuitbreidingsgebied gemaakt langs de insteekweg naar de school. 

Dat blijft dus woonuitbreidingsgebied. Er zal verder worden gemotiveerd waarom het college dit 

wil. Hij weet niet of het veel zal uithalen. Hij heeft nog altijd zijn vrees, maar het is ook een 



principiële zaak omdat het college niet wil dat de kleinere maar belangrijke kernen problemen 

gaan krijgen rond voorzieningen omdat de bevolkingsaantallen achteruit zullen gaan. Het college 

wist dat dit er ging aankomen en komt daarom een beetje tegemoet. Het landbouwbedrijf is nog 

altijd in functie. Er is nog tijd om later nog een aanpassing te doen om hem toch redelijkerwijs te 

geven waar hij eigenlijk recht op heeft. Hij heeft op een hele makkelijke manier grond verkocht voor 

de openbare bestemming.  

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor de toelichting. Het voelt een beetje als gokken. Het is 

jammer dat er niet verder inhoudelijk op ingegaan kan worden. Het gaat om 44 pagina’s die 

doorgepluisd moeten worden om te vinden waar de gemeente Beveren zelf de schorsingsredenen 

wel zou willen volgen en waar niet. Hij vraagt of het mogelijk is dat voor alle raadsleden een keer 

zichtbaar te maken, zodat de raad een mening kan vormen over het dossier. Men heeft zich laten 

leiden op advies van de GECORO en nu moet het advies worden bijgestuurd omdat de bovenlokale 

overheid een ander signaal geeft. 

 

Schepen Vlegels vindt het duidelijk dat de GECORO de problematiek van dit RUP heeft 

aangebracht. De GECORO heeft toch dit RUP goedgekeurd. Er is duidelijk open kaart gespeeld dat 

er een probleem was. In de 44 pagina’s zitten veel administratieve beschrijvingen. Inhoudelijk staat 

er niet veel in. Het komt erop neer dat een woonuitbreidingsgebied niet aangesneden mag worden 

omdat het niet verantwoord kan worden in de woonbehoeftestudie. Daarbij komt dat op dit 

moment de regelgeving zo is dat het buitengebied moeilijk te ontwikkelen is. Daar heeft het college 

principieel een probleem mee. Niet dat men alle woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied wil 

ontwikkelen, maar men wil er toch voor zorgen dat er een stagnatie komt van de eventuele 

vermindering van de bevolking in die deelgemeenten. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt zich af wat het verdere verloop van dit dossier kan zijn. Men komt 

gedeeltelijk tegemoet aan de opmerkingen van de deputatie en het departement. Hij vraagt of het 

dan opnieuw geschorst kan worden en of de gemeente dan opnieuw de kans heeft om het bij te 

sturen. Hij vraagt hoe het wettelijk verder kan gaan. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat het dossier teruggaat naar de twee instanties. In de plenaire 

vergadering was er op een gegeven moment wel een opening om de verdere afwerking van de 

Ropstraat te doen. Die is in het officiële advies dichtgereden. Maar in die gesprekken tijdens de 



plenaire vergadering was er wel een kleine mogelijkheid. Hij heeft aangegeven dat graag te willen 

doen vanwege de afspraken die er gemaakt zijn om de school te kunnen ontwikkelen. Hij hoopt nu 

dat de twee instanties overtuigd kunnen worden om dat toch goed te keuren. Het zou ook heel 

logisch zijn, want in de Ropstraat zijn al ontwikkelingen geweest. In het verleden was het ook zo dat 

woonuitbreidingsgebied dat langs een uitgeruste weg lag, kon ontwikkeld worden. Dat kan nu 

blijkbaar ook niet meer. Maar er was dus een opening en hij hoopt dat die terugkomt.  

 

Raadslid Stevenheydens vroeg de schepen naar de technische zaak, niet naar de inhoudelijke zaak. 

Hij wil weten wat er gebeurt als de deputatie opnieuw schorst. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dan moet worden bezien wat in het beleidsplan wonen moet komen dat 

de komende jaren moet worden gemaakt. Dan hoopt hij de instanties daarin te kunnen overtuigen 

van de noodzaak om in de deelgemeenten een stabiliteitsfactor qua bevolking te geven. Hij denkt 

dat de geesten in Vlaanderen daar ook aan het rijpen zijn, ook bij het departement Omgeving. Het 

is niet vol te houden dat alleen in kleinstedelijk gebied mag worden ontwikkeld. Daar hebben ze 

weinig mogelijkheden om dat tegen te houden, maar voor het buitengebied wel. Dat is niet logisch. 

 

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

Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf 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. 

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 2018. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 opmerkingen/bezwaren en 5 adviezen ingediend. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 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 definitief 

vastgesteld. 

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 gemeente heeft 90 dagen om het RUP Ropstraat opnieuw definitief vast te stellen. De 90 

dagen gaan in op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit.  

De 90 dagen van de deputatie verlopen op 18 september 2019, die van departement omgeving op 

30 september 2019. 

Het college heeft in zitting van 15 juli 2019 beslist om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de 

schorsingsredenen van de deputatie en departement omgeving. Het studiebureau heeft het RUP 

Ropstraat aangepast. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, Beveren 2020, sp.a) bij 3 

onthoudingen (Groen) wordt 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 definitief vastgesteld. 

 

 

10. Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vindt het bedrag voor het huren van een ijspiste voor de Grote Markt 

aan de hoge kant. Hij vraagt of het mogelijk is een kosten-batenoverzicht van de voorbije jaren te 

krijgen.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dit te zullen combineren met de commissie over de Beverse Feesten.  

 

Tijdens de komende eindejaarsperiode wordt opnieuw een ijspiste voorzien. De voorbije jaren werd 

de ijspiste gehuurd bij  Polar Bear Company bvba, maar deze overeenkomst is intussen verlopen en 

dient hernieuwd te worden.  

Overeenkomstig het door de dienst Aankopen en aanbestedingen en in samenwerking met het 

door de projectcoördinator voorgelegd ontwerp wordt met algemeenheid van stemmen akkoord 

gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het huren van een ijspiste voor de Grote 

Markt te Beveren gedurende 4 jaar. 

De uitgave, te spreiden over een periode van 4 jaar, wordt geraamd op 246 840,00 EUR inclusief 

btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

 

11. Raadslid Benali, sp.a, kan akkoord gaan met het voorstel tot aankoop van digitale borden voor het 

administratief centrum. Hij heeft een aantal raden geleden gevraagd hoe het zit met streaming van 



de gemeenteraad naar de toekomst toe, openbaarheid van bestuur en het publiek maken van de 

gemeenteraad. Er ging toen een apart reglement voor gemaakt worden. Hij vraagt om, als er in de 

toekomst toch besloten zou worden om de gemeenteraad te streamen, daar al rekening mee te 

houden wanneer dit hier aangelegd wordt. Hier worden niet alleen een aantal borden voorzien, 

maar er wordt een hele infrastructuur voorzien met een conference call systeem, informatie-tv 

enzovoort. De bekabeling en de infrastructuur wordt hier dus voorzien om dadelijk beelden door te 

sturen. Als men in de toekomst streaming van de gemeenteraad wil doen, dan zou het goed zijn als 

dat in één keer voorzien wordt. Of dat toch voorzien wordt dat het mogelijk wordt op een 

eenvoudige manier in de toekomst. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het een het ander niet uitsluit. Er moet wel met dit dossier 

verder kunnen worden gegaan. Men wil zo snel mogelijk het gebouw dat momenteel in afwerking is 

in gebruik kunnen nemen, vooral het politiegebouw en het centrale gedeelte. Hij is technisch niet 

op de hoogte, maar hij denkt dat het een het ander niet uitsluit. 

Algemeen directeur bevestigt dat het voorzien is. 

 

Raadslid Benali vindt het goed om te horen dat het voorzien is. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil voor alle duidelijkheid zeggen dat er nog geen beslissing is 

genomen over het streamen zelf. 

 

De ruimtes in het Administratief Centrum wenst men uit te rusten met digitale borden. 

Voorgesteld wordt om in de leeszaal van het archief alsook in raadzaal en auditorium beamers te 

voorzien. De collegezaal/crisiskamer en de aanpalende vergaderzaal wordt ingericht met digitale 

schermen en een conference call systeem. Het onthaal van de politie wordt voorzien van een 

informatie-tv.  

In het backofficegedeelte wordt voorgesteld 13 vergaderzalen in te richten met digitale borden, 

waarvan 4 in het gedeelte van de politie. In het publiektoegankelijk deel wordt voorgesteld om 9 

vergaderzalen te voorzien van interactieve schermen. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 251 680 EUR inclusief btw. 

Met deze aankoop, die in verschillende fases zal worden afgeroepen, is volledig het Administratief 

Centrum geïnstalleerd op het vlak van digitale infrastructuur wat vergaderzalen, collegezaal, 

auditorium, raadzaal betreft. 



Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 

bestuur. 

Met algemeenheid van stemmen wordt principieel beslist tot het aankopen van digitale borden 

voor het Administratief Centrum te Beveren. 

De raad gaat akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aankoop van digitale 

borden voor het administratief centrum te Beveren. Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde 

uitgave ten bedrage van 251 680 EUR inclusief btw. 

Akkoord wordt gegaan om de gunnnigswijze door te voeren via een aankoopcentrale conform 

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016. 

 

12. Door een reorganisatie van de buitenschoolse kinderopvang te Haasdonk komt de pastorij in 

Haasdonk vrij. Bijgevolg ontstaat daar de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren voor 

kinderen van 0 tot 3 jaar, gezien hier in Haasdonk nood aan is. Dit zou georganiseerd kunnen 

worden door vzw 't Ballonneke door middel van samenwerkende onthaalouders, mits het betalen 

van een marktconforme huurprijs. 

Er wordt plaats voorzien voor maximaal 18 kinderen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de huurovereenkomst tussen de 

gemeente Beveren en vzw ’t Ballonneke voor de organisatie van kinderopvang in de voormalige 

pastorij van Haasdonk.  

Door de Juridische dienst werd een huurovereenkomst opgemaakt. 

Als huurprijs wordt voorgesteld: 

- eerste jaar: 50 EUR per opengestelde opvangplaats per maand met een maximale  

  huurprijs van 800 EUR per maand 

- vanaf tweede jaar: 800 EUR per maand. 

Voormelde bedragen worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 150 EUR voor de 

nutsvoorzieningen. 

Verder zijn het onderhoud en herstellingen ten laste van de gemeente en staat  

't Ballonneke zelf in voor de dagelijkse schoonmaak. 

 

 

13. De gemeente Beveren is eigenaar van de bouwgrond aan de Dorpsstraat in Kieldrecht, kadastraal 

gekend 6de afdeling, sectie D nummer 262K2 met een oppervlakte van  



 448,50 m². 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de publieke verkoop van de 

bouwgrond aan de Dorpsstraat in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D nummer 

262K2 met een oppervlakte van 448,50 m² en met recht van hoger bod voor een minimumbedrag 

van 105 000 EUR (+ 12,5% kosten). 

De nodige publiciteit zal gevoerd worden. 

 

14. Voor de heraanleg van de N450 in Melsele dienen er nog enkele percelen verworven te worden. 

Eén van deze percelen is lot 140 en kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 

960K3 met een oppervlakte van 17,72 m². 

De gemeenteraad beslist algemeen om het perceel 9de afdeling, sectie C deel van nummer 960K3 

met een oppervlakte van 17,72 m² aan te kopen voor de heraanleg van de N450 Melsele.  

Goedkeuring wordt gehecht aan de ontwerpakte. 

 

15. Bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 

basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie, 

erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap werd onder andere de kalender 

meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord om de facultatieve vakantiedagen vast te stellen zoals 

voorgelegd voor het schooljaar 2019-2020. 

 

16. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Gemeentelijk basisonderwijs:  

a) goedkeuring wijzigingen schoolreglement 

b) aanpassing maximumfacturen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een vraag specifiek over de schoolfacturen. Ze vraagt zich af of er 

systematisch samengewerkt wordt met het Netwerk Tegen Armoede tegen onbetaalde 

schoolfacturen en met SOS Schulden op School. Ze weet dat er een aantal zijn, maar ze weet niet of 

iedereen het deed. Ze heeft voor de secundaire scholen gemerkt dat door de verandering van de 

samenwerking met de partners de schoolrekening, de zwaarste kost met de boeken, verschoven is 

in timing. Vroeger was dat in augustus en had men een extra premie in kindergeld daarvoor. 

Daardoor was er meer ruimte. Je zou kunnen zeggen dat het vakantiegeld ervoor gebruikt kon 

worden. Maar heel veel scholen sturen eind juni een laatste factuur. Bovendien moeten ze dan 



vrijwel meteen de online boeken kopen voor september. Het raadslid hoorde toch dat dat wel 

moeilijk is. Ze weet dat de gemeente daar moeilijk iets aan kan doen, omdat het vaak over een 

systeem gaat dat nu eenmaal wijdverspreid is. Ze vraagt of er een stappenplan is voor elke school, 

ook de niet-gemeentelijke scholen, over wat te doen bij onbetaalde schoolfacturen en hoe ver 

weggebleven wordt van een incassobureau. Ten tweede weet ze niet goed hoe overbrugd moet 

worden dat er in feite een centrumverschuiving is van de grootste kost naar één maand of een 

aantal weken. Het is moeilijk omdat de school het ook vaak zelf niet weet, omdat het allemaal 

online gebeurt. Ze weet dat het college er weinig aan kan doen, maar het is wel iets dat leeft en veel 

bezorgdheden met zich meebrengt. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, heeft twee punten waar haar fractie niet mee akkoord kan gaan. Het eerste 

gaat over het feit dat de maximumfactuur verhoogd wordt. De gemeente is niet verplicht om de 

indexering toe te passen en er is ook geen enkele reden om dat te doen. Kinderarmoede in Beveren 

stijgt met rasse schreden en het wordt steeds moeilijker voor gezinnen met kinderen om rond te 

komen. Een verhoging van de maximumfactuur is iets dat dat alleen maar in de hand zal werken. 

Ze vindt dat het gemeentebestuur op dit punt een duidelijk standpunt moet innemen naar de 

inwoners toe. Het gemeentebestuur moet zeggen dat het beseft dat de armoede stijgt en dat het 

zal doen wat nodig is om hier tegenin te gaan. Waarschijnlijk zal er nog gesproken worden over het 

schoolparticipatiefonds. Dat biedt ook geen soelaas, want dat stelt dat 80 procent van de 

maximumfactuur terugbetaald zal worden. Het lijkt haar absurd om eerst iets te gaan verhogen en 

het dan te gaan terugbetalen. Eerst moeten de ouders dan door de stress van het niet kunnen 

betalen van de facturen en daarna zal het worden terugbetaald. Misschien is niet verhogen dan een 

betere optie. 

Haar tweede punt betreft de toevoeging van artikel 12 wat betreft kledij. Daarin wordt opnieuw een 

expliciet hoofddoekenverbod voorzien. Het gemeentebestuur kan hier opnieuw de keuze maken 

om niet mee te doen aan een maatregel die voor verdeeldheid en discriminatie zal zorgen. Er is ook 

geen enkele reden om die maatregel in te voeren. Ze ziet geen probleem met deze religieuze 

tekenen zoals een hoofddoek. Er bestaat geen gedegen motivatie om zo’n maatregel in te voeren. 

Overigens heeft de Raad van State een heel duidelijke uitspraak gedaan over een algemeen 

hoofddoekverbod in het gemeenschapsonderwijs. Het zegt dat zo’n algemeen verbod niet kan. Het 

is in strijd met de vrijheid van godsdienst en van onderwijskeuze. Zo’n verbod kan alleen maar als 

er uitzonderlijke situaties zijn en als dat voldoende gemotiveerd wordt. Er worden dan voorbeelden 

gegeven van een concrete lokale noodzaak of specifieke ordeverstoringen. Hier is niets concreets 



gebeurd wat zo’n algemeen verbod kan motiveren. Er is vandaag geen motivatie die dat kan 

verantwoorden.  

 

Schepen Claus beantwoordt eerst de vragen over de schulden. Er wordt momenteel inderdaad 

samengewerkt met SOS Schulden op School en het Netwerk Tegen Armoede. De gemeente is een 

paar maanden geleden ingestapt in dat traject met de dienst voor het onderwijsbeleid en de 

mensen van het Sociaal huis. Er is ook een werkgroep ‘onbetaalde schoolfacturen’ waar het 

schoolparticipatiefonds uit ontstaan is. Op die manier wordt continu geprobeerd bij te sturen als er 

zich problemen voordoen op scholen. Er is vorig jaar een afsprakennota gemaakt met de 

secundaire scholen om de facturen te spreiden over het schooljaar. De zwaarste factuur komt 

meestal in september. Dat verschuift nu inderdaad. Ze wil met de scholen overleggen om te 

bekijken hoe dit het beste kan worden aangepakt. Ze weet dat alle scholen in Beveren een goed 

beleid voeren en dat ze gespreide betaling toelaten. Ze stellen ook individueel met ouders 

afbetalingsplannen op, dus ze denkt niet dat de deurwaarder onmiddellijk aan de deur zal staan als 

er een probleem is. De ouders kunnen dat ook altijd komen bespreken. Met de afsprakennota zijn 

de scholen zich er goed van bewust. Zij proberen ook om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Voor de ene school is dat makkelijker dan voor de andere. Voor een technische school is het niet 

altijd zo evident om lage kosten te hebben, want ze hebben veel materiaal nodig. Het college houdt 

het zeker en vast goed in de gaten. Met de coaching van de twee organisaties kunnen er 

bijkomende tips worden gegeven. De mensen van het Sociaal huis houden het ook goed in de 

gaten. 

Op de vraag van raadslid Rovillard om niet mee te doen aan de maximumfactuur, kan de schepen 

enkel aangeven dat iedereen de indexering invoert. Het is nu eenmaal een wettelijke verplichting. 

De scholen zijn uiteraard niet verplicht om de maximumfactuur helemaal op te souperen, maar het 

wordt wel voorzien dat het aangerekend kan worden. Het ene schooljaar gebeurt dat in een school 

en een ander schooljaar komen ze niet aan de maximumfactuur. Dat is de keuze van de school zelf. 

Het is wel belangrijk dat de gemeente de wettelijke regeling volgt en dat het kan worden toegepast 

als de noodzaak zich voordoet. Het raadslid verwijst naar het schoolparticipatiefonds, maar ze doet 

er dramatisch over. Ouders moeten nooit de volledige factuur betalen. Ze moeten maar 20 procent 

zelf betalen. Al de rest zal via de procedure die is afgesproken betaald worden aan de scholen. 

Ouders moeten dus zeker niet opkijken tegen een torenhoge factuur. Dat wordt effectief 

rechtstreeks aan de school betaald. Daar hoeft het raadslid zich dus geen zorgen over te maken.  

Het hoofddoekenverbod is al ingevoerd in de gemeente, ook in het GTI en het secundair onderwijs. 



Het college vindt het noodzakelijk het nu ook in het basisonderwijs in te voeren. De aanleiding is 

een concreet geval. In een school van het gemeentelijk basisonderwijs kwam een kindje van het 

eerste leerjaar in een boerka naar school. Dat kindje werd gepest omwille van die boerka. Daarom 

vindt het college dat ook voor het basisonderwijs de maatregel genomen moet worden. Er is 

neutraal onderwijs waarbij alle religieuze symbolen worden geweerd. Dat is consequent. In 

principe stelt het probleem zich niet in het basisonderwijs. Het was een éénmalig probleem in Kallo 

en dat is heel snel opgelost. Dat meisje besefte zelf ook wel dat dat een probleem was.  

 

Raadslid Rovillard stelt dat de maximumfactuur inderdaad een wettelijk maximum is, maar het is 

geen wettelijke verplichting voor het gemeentebestuur om de indexering toe te passen. In dat 

opzicht kan het gemeentebestuur wel het standpunt innemen dat het dat niet doet. 80 procent van 

een hoger bedrag vanuit het schoolparticipatiefonds is wel degelijk een verhoging.  

Wat het hoofddoekenverbod betreft, voldoet het ene incident dat de schepen beschrijft niet aan 

wat de Raad van State heeft opgelegd qua motivering. Dat komt ook neer op een boerkaverbod, 

dus dat kan absoluut niet worden aangevoerd als motivatie voor zo’n beslissing. De schepen zegt 

verder dat er één incident was en verder niets. Dat betekent dat er totaal geen noodzaak is om zo’n 

verbod in te voeren. 

 

Schepen Claus zegt dat één geval genoeg is. 

 

Volgende punten belangen het gemeentelijk basisonderwijs aan en worden telkens aanvaard met 

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

stemmen (sp.a). 

 

a) Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd in zitting van 25 juni 2018.  

Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2019-2020 weer wijzigingen/toevoegingen aan 

het bestaande schoolreglement. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement voor het 

gemeentelijk basisonderwijs, met ingangsdatum 1 september 2019. 

 

b) Door de gemeenteraad werd voor de gemeentelijke basisscholen de bedragen vastgesteld voor 

de scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen. 



De scherpe maximumfactuur is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten die 

gemaakt worden voor activiteiten/materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. 

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een 

veelvoud is van 5, blijft het bedrag van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2019-

2020 ongewijzigd voor het kleuteronderwijs, maar stijgt het bedrag tot 90 EUR voor het lager 

onderwijs. 

Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt 45 EUR en voor een leerling lager onderwijs 

90 EUR. 

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt wel door de toepassing van de 

indexformule. 

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van 

het lager onderwijs 440 EUR. 

Alle maximumbedragen worden door het ministerie jaarlijks aangepast aan de index. 

Het is ook verplicht dat de scholen in de mogelijkheid voorzien van een gespreide betaling over 

minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. Ouders kunnen er echter voor kiezen om de 

bijdragen in één keer te betalen. 

Akkoord wordt gegaan de maximumfacturen voor het gemeentelijk basisonderwijs aan te passen 

met ingang van 1 september 2019. 

 

17. Het vigerende schoolreglement van het Gemeentelijk Technisch Instituut voor het schooljaar 2018-

2019 werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25 oktober 2018. 

Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2019-2020 weer wijzigingen/toevoegingen aan 

het bestaande schoolreglement. 

Het directieteam van het GTI stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen aan 

te brengen aan het schoolreglement. 

De schoolraad gaf in zitting van 20 mei 2019 een gunstig advies. 

Met algemeenheid van stemmen worden de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van 

het Gemeentelijk Technisch Instituut per 1 september 2019 goedgekeurd. 

 

 

18. Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement verplicht voor 

elke academie. 



Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 

desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. 

Het huidig schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juli 2015 en 

latere wijzigingen, voldoet niet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds 

kunstonderwijs. 

Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 

beschikking gesteld aan de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die 

ondertekenen voor akkoord. 

Algemeen wordt door de gemeenteraad het academiereglement voor de kunstacademie 

goedgekeurd en dit met ingang van 1 september 2019. 

 

18 

bis 

De voorzitter gaat verder met de toegevoegde punten. Ze was niet op de hoogte, maar het is 

blijkbaar de gewoonte om in de gemeenteraad van juli geen toegevoegde punten te agenderen. De 

punten worden nu behandeld en er zal worden bekeken wat er hiermee in de toekomst gedaan zal 

worden. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, maakt al 25 jaar deel uit van de gemeenteraad. Hij heeft al 

vaak een punt in de vakantie geagendeerd. Hij heeft gehoord over een bepaald gewoonterecht. Dat 

dateert blijkbaar uit de jaren ‘80 of zelfs ‘70. Dat is met de toenmalige fractievoorzitters in de jaren 

‘90 nooit afgesproken. Het staat niet in het gemeentedecreet. Het staat ook niet in het 

huishoudelijk reglement. 

 

De voorzitter herhaalt dat het zal worden bekeken in het overleg met de fractievoorzitters. 

 

De burgemeester zegt dat hij ook al 25 jaar in deze raad zit. Het is een stilzwijgend akkoord dat dat 

niet gebeurt. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt dat onrechtvaardig. Het staat de burgemeester niet aan, hij krijgt 

een weerwoord en probeert het raadslid te overbluffen. Al 25 jaar is dat geen gewoonterecht. Dat is 

blijkbaar iets van binnen de meerderheid, maar dat is nooit met de oppositie afgesproken. 

 

De voorzitter herhaalt dat het met de fractievoorzitters bekeken zal worden.  

 



Raadslid Stevenheydens vraagt de voorzitter waarom ze dat zou doen. Hij heeft vastgesteld dat 

deze gemeenteraad wel een aantal zware agendapunten bevat. Hij vraagt waarom het college dan 

wel een aantal agendapunten met discussie op de raad mag zetten en de oppositie dat niet zou 

mogen doen. 

 

De voorzitter stelt voor deze discussie te voeren met de fractievoorzitters. Raadslid Stevenheydens 

is daar uiteraard bij. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, denkt dat iedereen voor deze raad dezelfde vergoeding krijgt als 

voor de andere raden. Vakantieraad of niet, dat doet er niet toe. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, wist niet dat ze geen punt mocht indienen. Dit punt gaat over 

een actueel feit dat over twee maanden niet op de agenda moet worden gezet. 

 

Ten verzoeke van Vlaams Belang-fractie werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: bescherming voetgangers tijdens activiteiten op de Grote Markt te Beveren. 

 

Raadslid Marijke De Graef geeft hierbij toelichting. 

 

Op 28 juni opende de tropische braderij. Er werd ook een kinderdorp gebouwd.  

Volgens de inrichters was dit om kinderen te laten genieten van de eerste vakantiedagen en om 

ouders zorgeloos te laten winkelen. 

De parking bleef open, zodat winkelende ouders niet te ver moesten stappen. 

Maar nergens was iets van bescherming voor de kinderen te zien, geen nadars, geen afsluitingen! 

Omdat de kramen langs beide kanten van de markt stonden, moesten ouders dubbel uitkijken. 

Kindjes konden zo maar de straat op en over lopen. 

Twee weken erna stond de kermis op de markt. De parking was afgesloten. Er stonden 

nadarhekkens! 

De Vlaams Belang-fractie vraagt: 

 waarom er bij de kermis wel een afsluiting is ter beveiliging, en bij het kinderdorp niet 

 om in het vervolg ook bij andere evenementen voor de nodige veiligheid te zorgen. 

 
Schepen Kegels bevestigt dat er bij de tropische braderij inderdaad geen nadars stonden, maar er 

waren wel mensen aanwezig van de organisatie die Aangenaam Winkelen had aangesteld. Ze 



waren weliswaar niet in uitrusting, maar er waren mensen aanwezig om daar de controle te doen. 

Hij begrijpt de verwarring als er bij het ene evenement wel nadars staan en bij een 

kinderevenement dan geen. Dat is besproken en zal worden meegenomen in alles rond 

implementering van evenementen op de markt. Het zal met Aangenaam Winkelen besproken 

worden dat ook zij moeten voorzien dat daar nadars komen, zeker in het geval als ze iets voor 

kinderen organiseren.  

 

Raadslid De Graef vraagt of ook de parking afgesloten kan worden. Als er een kinderevenement is, 

moeten er daar geen auto’s passeren. Op de Grote Baan is dat logisch, maar toch niet op de 

parking. Er stond een kraam aan de kant van de Dekenij en op de markt zelf. 

 

Schepen Kegels vraagt of het raadslid bedoelt als je de parking afrijdt en richting de Kasteeldreef 

rijdt. Dat is bij grote evenementen doorgaans altijd afgesloten. In dit geval was het open, omdat 

een gedeelte op het marktplein plaatsvond en een gedeelte in de Warande. Hij begrijpt de vraag, 

maar de kinderen zijn er normaal niet alleen. Er waren begeleiders. Dan zou men een 

oversteekpunt moeten maken. Maar als daarvoor het centrum wordt afgesloten, dan komen er 

weer heel andere klachten van mensen die er niet kunnen parkeren. Vooral de middenstand zal 

zeggen dat ze niet bereikbaar zijn. Het is de doos van Pandora om dat voor een klein evenement af 

te sluiten. Een zichtbaar oversteekpunt met iemand die dat begeleidt kan een oplossing zijn. 

Afsluiting zal niet optimaal zijn. Maar hij neemt de punten van het raadslid mee. Haar vraag was 

zeer terecht. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

18 

ter 

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

raadszitting: Boomactieplan Beveren. 

Raadslid De Munck geeft hierbij toelichting. 

 

Beveren mag trots zijn op heel wat mooie uitgestrekte natuurgebieden en heel wat groene zones 

en de zorg die daaraan wordt besteed door de betrokken instanties, organisaties en burgers. Het 

aantal bomen binnen die groene zones en het aantal km² bosgebied moet meer dan ooit 

beschermd worden en bij voorkeur uitgebreid worden. Bomen bieden niet alleen noodzakelijke 

verkoeling, de gekende nood aan vergroening om te verkoelen in deze warme tijden, ze zijn ook 



belangrijk voor onze luchtzuivering en bieden een aangename plaats om te vertoeven en mensen 

samen te brengen.  

Heeft de gemeente een actieplan om ons bosgebied in Beveren verder uit te breiden zodat onze 

inwoners kunnen genieten van de voordelen van meer bos in hun eigen buurt? 

Volgende concrete voorstellen worden voorgelegd: 

- Bij nieuw aan te leggen straten en wijken een bewuste keuze voor ‘tiny forest’ waarbij er niet 

zomaar individuele bomen of planten worden aangeplant, maar er gekozen wordt voor bomen die 

in aanmerking komen voor meer biodiversiteit, meer verkoeling en meer zuivering. Door te kiezen 

voor ontharding en meer groene oases kunnen kleinere of nieuwe groene stroken uitgroeien tot 

groene lobben.  

- Extra bescherming en alertheid voor de kwetsbaarheid van wortelzones bij de aanleg van 

fietspaden, het voorzien van nieuwe nutsvoorzieningen of het uitbreiden van bepaalde woonzones 

of bedrijventerreinen.  

- Een concreet doel voor een stijgend aantal percentage bosgebied gespreid over de volgende 10 

jaar door in te zetten op nieuwe boszones zoals bv. begraafbos, braakliggende terreinen, 

doelgericht aankopen van nieuwe potentiële zones, samenwerking met bedrijven, …  

- Een duidelijke campagne met een zichtbare bomenteller die particulieren, bedrijven, 

projectontwikkelaars, scholen, verenigingen, ... aanzet tot het planten van (meer) bomen.  

- Het uitwerken van een bosactieplan: welke reeds bestaande bossen kunnen uitgebreid worden, 

welke nieuwe boszones kunnen aangeplant worden, welke boszones kunnen verbonden worden 

met elkaar? 

- Het opstarten van een bomeninventaris met overzicht van alle bomen en zeker de te beschermen 

bomen in onze gemeente. Dankzij deze inventaris kan er beter opgevolgd worden waar er 

kapovertredingen zijn, welke zones extra beschermd moeten worden en waar er opportuniteiten 

zijn om uit te breiden of te verbinden.  

 

Schepen Kegels constateert dat het een jaarlijks terugkerende vraag is. Normaal is het later in het 

jaar. Hij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor een commissie natuur gegeven. Hij zal dat ook nu 

doen in september of oktober. In 2013 was de Groendienst nog Natuur en groen. De Groendienst en 

dienst Natuurontwikkeling is nog altijd een grote dienst, maar wel met twee luiken eraan, net om 

meer aan natuurontwikkeling te gaan doen. Dat wil zeggen dat bij natuurontwikkeling wordt 

bekeken welke natuur ontwikkeld kan worden, waarmee en op welke manier. Hij zal niet op elk van 

de aanbevelingen ingaan. Er zijn er wel een aantal bij, bijvoorbeeld de concentratie van groen in 



 

woonwijken. Dat is op termijn de logica zelve, ook naar onderhoudskosten toe. Dus die vraag lost 

zichzelf wel op. Op termijn zullen de grasperken in woonwijken overal in Vlaanderen verdwijnen 

omdat de kost van het onderhoud voor het openbaar bestuur op termijn veel te hoog is. Er zal 

geconcentreerd groen komen, dus dat probleem lost zichzelf op. Beveren is complex. Er is het 

kleinstedelijk gebied en nog veel landbouw dat herbestemd is in 2011. Aan de noordzijde hebben 

historisch nooit bomen gestaan, behalve op dijken en langs grachten. Beveren is eigenlijk nooit een 

bosrijk gebied geweest, uitgezonderd Hof ter Saksen, rond Cortewalle en nu in het Molenbeekpark. 

Die lus blijft men verder maken. Er zijn daar geen maximale uitbreidingsmogelijkheden, maar er 

zijn er wel en die zullen worden aangewend. In Hof ter Saksen zal er op korte of middellange 

termijn een mogelijkheid zijn om richting de Piet Stautstraat uit te breiden. Uiteindelijk zijn er vier 

parken op minder dan vijf kilometer van elkaar die op termijn met elkaar worden verbonden. Dat is 

de buffering langs Beveren-Zuid die vrij bosrijk is. Aan de noordzijde is dat een heel ander verhaal, 

omdat men daar met natuurcompensaties zit, met landbouw en met de dorpen. Daar wordt sterk 

gewerkt aan de buffers. Er is nu eindelijk een akkoord met het Havenbedrijf en de Maatschappij 

Linkerscheldeoever, dat ook in de pers is gecommuniceerd, dat door het verdwijnen van meer dan 

500 bomen langs de E34 de Watermolendijk tot aan het Spaans Fort, Drijdijk tot aan 

Kieldrechtpolder de buffers zullen versterkt worden. Dat wil zeggen dat er vier of vijf bomenrijen 

bijkomen waar wandelroutes in combinatie met fietsen gecreëerd zal worden. Er staat nu een 

duidelijk omschreven akkoord op papier, terwijl het in het verleden een moeilijke discussie was om 

verder te bebossen. Daar probeert men van iets dat noodzakelijk is, een groenbuffer, iets te maken 

in combinatie met recreatief gebruik. Dit zorgt al voor 7 000 à 8 000 extra bomen aan de noordzijde. 

Er zal een commissie worden voorbereid om de plannen toe te lichten, ook op basis van het 

bestuursakkoord. De schepen bekijkt mogelijke locaties om verder te werken. Men is wel degelijk 

bezig en er zal de komende jaren verder aan worden gewerkt. Hij denkt dat tijdens de commissie 

een diepere discussie mogelijk is.  

 

Raadslid De Munck, Groen, kijkt uit naar de commissie om daar de verschillende ideeën te bekijken 

en te bespreken. Hij wil nog een suggestie meegeven. Tot 15 september kunnen projecten ‘natuur 

in de buurt’ ingediend worden. Misschien is het ook een mogelijkheid voor de gemeente Beveren 

om daar in te participeren. 

 

 



 
 

 

 
 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 

 

 

 Jan Noppe         Veerle Vincke 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 30 juli 2019 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 24 september 2019 

om 19.30 uur. 

 


