
 

Gemeenteraadszitting van 25 juni 2019 
 

Waren aanwezig:  

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

Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 
Marijke De Graef, Kristien Hulstaert, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, 
Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, 
Laura Staut, Koen Maes, Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van De 

Vyver, Kathleen De Schepper en Bjorn Vaerenbergh, raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Schepen Kegels was afwezig en werd verontschuldigd. 
Raadslid Jeroen Verhulst  was afwezig en werd 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 28 mei 2019. 
 

D 13 02.  Goedkeuring jaarrekening 2018 OCMW Beveren.   
 

“ 03.  Financiën: 

a) vaststelling budgetwijziging 2019/1 

b) vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
c) vaststelling jaarrekening 2018 

d) principiële beslissing tot het heffen van een belasting op het bouwen, 

herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen. 

 
D 61 04.  Goedkeuring nieuw retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur. 

 
WZ 05.  Verzustering met de Duitse stad Lutherstadt Wittenberg. 

 
D 40 06.  Goedkeuring aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Beveren. 

 
D 32 07.  Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren. 

 

D 32 08.  Goedkeuring wegtracé wegenis- en rioleringswerken achterontsluiting Ropstraat te 
Haasdonk en Lindenlaan te Beveren. 

 
D 31 09.  Aanpassing van de raming voor uitbreiding van de lagere school te Kallo. 

 
D 32 10.  Principiële vaststelling  nieuwe straatnaam “Kruisboogstraat” te Beveren. 

 

D 31 11.  Kosteloze grondafstand Sportlaan te Vrasene: 

a) 9 lotnummers 
b) 1 lotnummer 



c) 1 lotnummer. 

 
“ 12.  Verkoop bouwgrond, verkaveling Steenland te Kallo. 

 

“ 13.  Verkoop KMO-grond Doornpark te Beveren: 
a) Sectie C deel nrs 1321B, 1322E en 1350Y – 1 017,71 m² 
b) Sectie C deel nrs 1321B, 1322E en 1350 Y – 1 246,79 m². 

 

D 31 14.  Aankoop woningen, Grote Baan 258 en 258B te Melsele. 
 

D 22 15.  Indexering tarieven voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht en avondstudie. 
 

D 22 16.  Lokaal Overleg Kinderopvang: vaststelling huishoudelijk reglement en statuten en 

aanstelling voorzitter en secretaris. 

 

D 61 17.  ILV Burensportdienst Waasland – goedkeuring: 
a)    wijziging statuten. 

b)    jaarrekening en – verslag. 
 

D 01 18.  Goedkeuring statutenwijziging Ibogem. 
 

“ 19.  Ten verzoeke van sp.a: Kansarmoede bij kinderen. 
 

“ 20.  Ten verzoeke van Groen-fractie: Budgettering en planning beveiliging jeugdlokalen. 
 

“ 21.  Ten verzoeke van sp.a:  Verkennen van samenwerking met WatchITgrow. 

 

Openbare zitting: 
 

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 28 mei 2019. 

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

gemeenteraadszitting van 28 mei 2019. 

 

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

Raadslid De Munck, Groen, heeft twee korte vragen. De eerste vraag gaat over de notulen van het 

college. Daarin stond dat het herbekijken van de verkeerssituatie aan de Pastoor Steenssensstraat 

met de Meerminnendam is geweigerd. De aanvraag om aanduidingen voor fietsers aan te brengen 

was geweigerd omdat de Meerminnendam zelf al een zone 30 is.  



Vorige week was het zwemfeest in LAGO waar hij aanwezig was. Hij heeft ook de passage daar een 

keer gemaakt. Het blijft een heel gevaarlijke situatie. Dus de vraag aan het college om alsnog aan 

het uiteinde van zowel het fietspad als de Meerminnendam een markering aan te brengen die 

zichtbaar genoeg is. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dat nog niet zo lang geleden met het actiecomité uit de Pastoor 

Steenssensstraat opnieuw overleg is geweest. De grote teneur van de beslissing die genomen is: er 

zijn een aantal kleine zaken aangepakt voor de uitkom van zebrapaden, van wegels en van de 

fietszachte verbindingen en dergelijke. Maar er is niet ingegaan op de vraag om elke vorm van 

zwaar verkeer en landbouwverkeer in het bijzonder te weren. Het punt dat het raadslid aanhaalt is 

onder andere in het laatste gesprek ook terug ter sprake gekomen. Er is afgesproken dat voor heel 

de situatie rond de schoolomgeving en de uitkom van het zwembad opnieuw een oefening wordt 

gemaakt. Dus het is in die zin opgenomen in dat overleg. Met de dienst wordt gekeken of daar 

inderdaad toch nog een aantal dingen aangepakt kunnen worden, naast de diverse kleine dingen 

die al gebeurd zijn. Dus dat is eigenlijk nog lopend. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het misschien moeilijk is om te antwoorden omdat het lopend is, maar 

hij vraagt in welke richting men denkt. Men kan kleine ingrepen doen, maar ook grote. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het de bedoeling is om te kijken of een ingreep kan worden gedaan 

om vooral het uitkomend verkeer van de zone zwembad op een of andere manier af te remmen.  

De connectie uitkom fietspad, schoolomgeving en dan de toegangsweg naar het zwembad en het 

fietspad dat aan de school loopt zal nog eens bekeken worden om met een maatregel de snelheid 

af te remmen van het verkeer dat van de parking komt. Dat is vroeger ooit al zo geweest. Dat was 

vrij drastisch aangepakt maar gaf toen problemen voor bepaalde voertuigen. Nu wordt er gezocht 

naar een middenweg. 

 

Raadslid De Munck stelt zijn tweede vraag. Deze is in verband met een verschenen persartikel over 

Singel B dat bij de komende Beverse feesten geen alternatief rockpodium wenst te organiseren. Er 

is daar toch wel een zeker publiek voor. Het is er tijdens een vorige commissie al eens over gegaan 

dat liveoptredens heel moeilijk zijn in het concept van de Beverse feesten. Toch moet er ergens 

ruimte zijn om de meerwaarde te zoeken voor de gemeente Beveren zelf enerzijds en anderzijds 

zijn er een aantal jongerenbands die dan letterlijk een podium kunnen krijgen binnen het concept 

van de Beverse feesten.  



Er worden heel wat toelagen toegekend aan de verschillende partners van de Beverse feesten. 

Misschien kan het mogelijk zijn dat het initiatief van liveoptredens nog eens kan besproken worden 

door het college en de suggestie te maken om een plaats te vinden, misschien eerder richting het 

Spiegelbeeld. Het Atletiekplein heeft dat vorig jaar toch met wisselend succes gedaan. Hij denkt 

dat er wel een mogelijkheid toe is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het raadslid het antwoord voor een stuk al in de vraag heeft 

verweven. Het is inderdaad zo dat SINGEL B een concept heeft dat werkt en dat ze inderdaad 

proberen te behouden. Zij hebben een podium minder, ook omwille van de organisatie en de 

overlast. Dat is dus wel toe te juichen. Men kijkt steeds meer in de richting van de site aan het 

Atletiekplein om daar ook muziekprogramma’s te organiseren. Er wordt geprobeerd daar een 

aparte sfeer te maken met een ander type muziek, een andere context en een andere beleving. 

Men gaat de hele omgeving ook aankleden. Het is in die richting dat men met stapjes evolueert, 

zonder te bruuskeren, om een concept te krijgen dat vooral fijne dingen geeft zonder veel overlast 

voor de buurt. Zodat men inderdaad op een hele andere manier de feesten kan beleven. Dus er 

wordt in die richting verder gewerkt. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er binnen de begroting een verschuiving wordt bekeken. Er is een 

toelage aan Singel B voor hun concept. Maar hij kan het ook begrijpen dat als Spiegelbeeld het 

onder hun vleugels wil nemen, deze met de begroting toch niet toe gaan komen. De markt van 

rockmuziek is niet duur, maar ook niet goedkoop.  

 

Schepen Van Roeyen denkt dat dat een algemene bedenking is. Als men bijvoorbeeld ziet hoe de 

prijsevolutie is van het straattheater na bijna 15 jaar in Beveren. Het is onvoorstelbaar hoe de 

uitkoopsommen verviervoudigd zijn. Het is een luxeprobleem dat men het publiek heeft verwend 

met hele mooie dingen. Budgettair zit het ook op de drie sites. Hij kan alleen maar hopen en blij 

zijn dat het college daar de middelen voor blijft voorzien. Het is soms een beetje puzzelen. Men 

probeert nu onder andere met de muzikale invulling op het Atletiekplein ook lokale mensen aan te 

trekken. Daar kan budgettair op een hele andere manier mee worden omgegaan waardoor toch 

heel mooie en leuke dingen te beleven zijn. Met veel creativiteit en goede wil wordt geprobeerd dat 

op die manier op te lossen. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, zegt dat iedereen voelt dat het superwarm is.  

 



Alle mannelijke leden van het gemeentelijk personeel mogen in een korte broek komen werken 

behalve, als ze goed is ingelicht, de mannelijke leraren van de gemeentelijke scholen. Er is haar 

verteld dat dat te maken heeft met respect voor het ambt. Maar ze denkt dat het moment dat 

respect voor het ambt vestimentair uitgedrukt moet worden voorbij is. Ze vraagt zich af hoe het 

komt dat bijvoorbeeld de leraren van de gemeentelijke scholen niet met een short naar school 

mogen komen in dit weer. 

 

Schepen Claus veronderstelt dat dit nog in het arbeidsreglement staat van de leerkrachten van de 

gemeentescholen en dat zal niet mee aangepast zijn.  Ze wil dit wel eens bekijken. Ze denkt niet 

dat ‘respect voor het ambt’ er zo letterlijk in staat. Ze denkt dat het eerder een vergetelheid is dan 

dat dat een must is. 

 

Raadslid Hulstaert hoopt het, maar een aantal mannelijke leraren geven aan dat zij niet met een 

korte broek naar school mogen komen. 

 

Schepen Claus zegt dat het dan nog wel in het arbeidsreglement zal staan. Dat zal vorig jaar een 

vergetelheid zijn geweest. Ze zal kijken of dat mee aangepast kan worden. 

 

Raadslid Hulstaert vraagt wie dat dan moet aanpassen. Het is nu toch misschien het moment om 

dat aan te passen.  

 

Schepen Claus zegt dat de Dienst Onderwijs dat moet aanpassen en daarmee terug naar de 

gemeenteraad moet komen. Een arbeidsreglement moet eerst goedgekeurd worden door de 

vakbonden, dan moet dat naar het college komen en daarna naar de gemeenteraad. Het kan niet 

zomaar worden aangepast.  

 

Raadslid Hulstaert begrijpt het. Men kan er mee lachen als men er zelf niet mee wordt 

geconfronteerd. Ze hoort wel van heel veel mensen die werken in het gemeentehuis dat het daar 

wel mag. 

 

De algemeen directeur zegt dat dat een ander arbeidsreglement is. 

 

Schepen Claus zegt dat het arbeidsreglement nog niet is aangepast.  



Vorig jaar is het aangepast voor gemeentepersoneel en dat zal toen niet aangepast zijn in het 

arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel. Het is nu nog maar heel eventjes en dan is het 

vakantie. Twee halve dagen en een volle dag. 

 

De voorzitter concludeert dat er opdracht wordt gegeven aan de Dienst Onderwijs. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft twee vragen. De eerste heeft hij de voorbije raad ook gesteld. 

Het gaat om het maaien van de bermen. Ondertussen is de datum voor het veiligheidsmaaien al 

lang voorbij. Het gaat nu om gewoon maaien. De kant langs de polder is gemaaid, maar langs 

gemeentewegen heeft hij nog geen maaibewegingen gezien. Het is daar nu toch wel vrij dringend. 

 

Burgemeester Van de Vijver moet het raadslid tegenspreken. Men is volop aan het maaien, ook 

langs gemeentewegen. Men is volop bezig, maar men kan natuurlijk niet overal tegelijkertijd zijn.  

 

Raadslid Buyl zegt dat de kant van de Broekstraat nog niet gemaaid is en er is ook geen 

veiligheidsmaaien gebeurd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt juist dat men niet overal tegelijkertijd kan zijn, maar men is volop 

bezig. Hij ziet veel straten waar wel gemaaid is op een grondige en goede manier. Het kan zijn dat 

er een paar straten nog niet gedaan zijn. 

 

De tweede vraag gaat over het zwembad. Er zijn weeral onregelmatigheden gebeurd. Als men de 

sociale media een beetje volgt, dan denkt hij dat het er vandaag of morgen eens flink uit de hand 

gaat lopen. Er zijn veel ouders die allang niet meer tevreden zijn met de stand van zaken. Er 

worden kinderen bedreigd en gepest. Het kan toch niet zo zijn dat, telkens als het mooi weer is, er 

daar trammelant is. Er moet toch wel iets aan gebeuren. Op de commissie heeft hij gevraagd aan 

de directeur wat er aan kan worden gedaan. Hij zegt dat er niet veel kan. De prijzen voor niet-

Beverenaren kunnen worden verhoogd, misschien dat dat een beetje afschrikt. Er kunnen geen 

identiteitscontroles gebeuren. Maar er moet wel iets gebeuren want vandaag of morgen gaat het 

serieus uit de hand lopen.  

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat de ouders dan ook wel eens naar hem mogen bellen. Deze 

informatie is hem vreemd. Hij heeft de laatste weken geen klachten meer vernomen, noch van de 

politie noch van ouders die hem belden of eventueel een mail stuurden.  



Dus als het zo uit de hand aan het lopen was, zoals in het verleden spijtig genoeg een paar keer is 

gebeurd, dan wordt hij wel op de hoogte gebracht.  

 

Schepen Claus zegt dat er vorige week donderdag nog overleg is geweest met LAGO. Er is daar met 

de security besproken wat er op de commissie ook besproken werd. Er wordt gekeken wat er 

eventueel nog verder kan worden gedaan. Er moet ook nog meer overleg komen met de 

burgemeester naar aanleiding van de zomer, maar zij hebben toen niks gemeld. Dus het verbaast 

haar ten zeerste. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er altijd wel eens feiten zullen gebeuren. Hij hoort vaak dingen 

van ‘daar is dit gebeurd en daar is dat gebeurd’. Maar van de politie kreeg hij dan vaak een ander 

verslag. Hij gaat zich niet uitspreken want hij weet het niet, maar hij weet wel vanuit het verleden 

dat als er serieuze dingen gebeuren dat hij dan op de hoogte wordt gebracht. Als er burgers hem 

contacteren dan gaat het naar de politie en dan is er een overleg zoals dat enkele maanden 

geleden is geweest. In de kleine vakantie zijn er dikwijls problemen in afwachting van de opening 

van de openluchtzwembaden. 

 

Raadslid Buyl zegt dat volgens hem de politie wel op de hoogte zal zijn. Er was ook een bus van De 

Lijn bij betrokken die tot staan gebracht is. Toen is de politie opgeroepen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zal het zeker en vast natrekken. Het is hem vreemd want hij heeft niets 

gelezen in de politieverslagen. 

 

Schepen Claus vult aan door te zeggen dat mensen van buiten Beveren sowieso meer betalen. 

 

Raadslid Buyl weet dat. Maar het is blijkbaar niet voldoende. Hij weet niet wat er anders kan 

worden gedaan. Men kan moeilijk een elektronische controle gaan toepassen voor bijvoorbeeld 

mensen die al eens feiten gepleegd hebben. 

 

Schepen Claus zegt dat op de commissie duidelijk is uitgelegd waarom dat niet kan. Omwille van 

de privacy mag een private partner geen identiteitscontroles doen. Dat is nu eenmaal zo. Men heeft 

security ingeschakeld. Die staat daar nu in de zomer aan de ingang om eventuele calamiteiten op 

te vangen en de mensen daarop aan te spreken zodat de redders dat niet moeten doen. De 

controle op identiteitskaarten mag dus niet. Dat is duidelijk gezegd.  



Of er moet echt een serieus probleem zijn, maar dat is op bevel van de burgemeester. Dat zal de 

burgemeester dan wel verder met de politie bekijken. Maar ze is er donderdag geweest en toen 

was er toch geen sprake van grote problemen. 

 

Raadslid Buyl raadt de schepen aan eens op de sociale media te kijken.  

Burgemeester Van de Vijver vraagt toch op te passen met de sociale media. Normaal leest hij dat 

niet. Men zegt daar bijvoorbeeld dat hij niet kwam kijken bij het zwembad omdat het hem niet 

interesseert omdat hij zelf een zwembad heeft. Hij is nu al twee jaar aan het zoeken bij hem thuis. 

Hij heeft het zwembad nog niet gevonden. Hij raadt aan toch op te passen met hetgeen er 

verschijnt op de sociale media. Men reageert op elkaar en dat gaat een beetje per opbod. Op een 

gegeven moment, bij wijze van spreken, staat gans Beveren in rep en roer. Als het echt menens is 

dan moet het niet via de sociale media gebeuren, maar dan zullen de mensen wel andere kanalen 

gebruiken om het daadwerkelijk aan te kaarten. Hij denkt niet dat sociale media een sluitende 

sociale barometer is.  

 

Raadslid Buyl beaamt dat, maar als er daarop opgeroepen wordt om, hij citeert ‘de boel te gaan 

opkuisen’, dan denkt hij dat er toch wel iets aan de hand is. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, heeft twee vragen. Aan het kerkhof in de Glazenleeuwstraat 

staat vooraan een bord dat je daar niet mag fietsen. Onlangs was er een oudere meneer die daar 

wekelijks zijn vrouw gaat bezoeken die achteraan op het kerkhof ligt. Er zei iemand tegen hem dat 

hij daar niet mag fietsen. Maar hij fietst tot achteraan en daar staat een bord ‘gelieve uw fiets hier 

te parkeren’. Die meneer was een beetje aangedaan want hij kan dat eind niet te voet gaan. Hij 

mag er niet fietsen, maar hij mag wel achteraan de fiets parkeren. Dat is een beetje verwarrend. Ze 

vraagt hoe dat dan moet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zal bekijken of opdracht gegeven kan worden aan de dienst dat het 

een keer bekeken wordt. Het is wel zo dat op het kerkhof niet gefietst mag worden. 

 

Het lijkt raadslid De Graef toch niet zo heel druk daar dat mensen die slecht ter been zijn niet meer 

met hun fiets tot achteraan mogen rijden. 

 



Burgemeester Van de Vijver denkt dat het voor de veiligheid is dat er niet gefietst mag worden. Op 

een gegeven moment kan men alles ter discussie stellen, maar dat reglement is zo oud als de 

kasseistenen. Er mag inderdaad op het kerkhof niet worden gefietst. 

 

Zijn deur staat altijd open voor als er problemen zijn. Omwille van de veiligheid mag er inderdaad 

op het kerkhof niet gefietst worden. 

 

De voorzitter reageert op iemand uit het publiek die wil tussen komen. Personen uit het publiek 

mogen niet tussen komen op de gemeenteraad. 

 

Raadslid De Graef heeft nog een andere vraag. Twee maanden geleden heeft ze gevraagd wanneer 

de bomen zouden geplant worden aan de Polderdreef. Die zijn ondertussen geplant. Nu staan er 

steunpaaltjes rond en meermaals wordt daar tegen gereden. Dus van de ene op de andere dag zijn 

de bomen terug weg, omdat ze kapot werden gereden. Ze vraagt of er iets tegenaan gezet kan 

worden zodat men niet meer tegen die bomen kan rijden. 

 

Schepen Van Roeyen vraagt of het raadslid de Polderdreef bedoelt waar de hulsten vervangen zijn. 

Normaal worden daar inderdaad steunpalen gezet. Dat is op zich al een hindernis die de bomen 

moet beschermen. 

 

Raadslid De Graef zegt dat er al een deel plat ligt en er zijn er al een deel kapot. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men in de Kasteeldreef ook een aantal plantvakken aan het 

optrekken is, maar als iemand niet gepast rijdt, dan beschermt het nog niet helemaal. Een 

boomvak waar men een muur rond zet is ook niet echt een oplossing. De collega schepen die het 

groen doet is er niet. Het zijn dingen die hij eens kan doorgeven, maar normaal worden de 

steunpalen gezet om de jonge bomen te beschermen. Als men tegen de palen rijdt, rijdt men niet 

tegen een boom aan.  

 

Raadslid De Graef heeft foto’s. Hij raadt de schepen aan eens te gaan kijken. 

 

Raadslid Vaerenbergh, Vlaams Belang, had graag wat informatie ingewonnen over een schriftelijke 

vraag van 29 april.  



Het betreft een mogelijke heraanleg van de fietspaden en desnoods ook met natuurlijke buffer 

tussen de fietspaden van de Verrebroekstraat en de Provinciale Baan, dus eigenlijk de N451. Hij 

heeft daar geen antwoord op gekregen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het vrij begrijpelijk is dat het antwoord nog niet gekomen is. Het is 

een van de dingen die in de voorbereiding van de meerjarenplanning zitten, onder andere het 

opstarten van planningsprocessen voor wegenissen. De voormalige Provinciale Baan is een traject, 

van Vrasene tot Kieldrecht en is een zeer lang traject. Dat volledig aanleggen zou heel grote 

budgettaire gevolgen hebben. Dus dat is een verhaal dat ook gefaseerd moet gaan. Men stelt 

inderdaad vanuit de diensten voor om in de meerjarenplanning de planningsprocessen op te 

starten. Dit om te zorgen dat het binnen de termijn ook kan worden opgenomen in de huidige 

uitvoering en de middelen die daarvoor zijn. Een tweede element is dat men voor het stuk tussen 

de E34 en het Wit Huis in overleg is met de Maatschappij Linkerscheldeoever om in de bufferzone 

rond het logistiek park de fietsverbinding al aan te leggen zodanig dat men daar gescheiden van de 

rijbaan rijdt. Maar het is een project waarvoor men de bedoeling heeft om de planningsprocessen 

te starten. Dat is wel een verhaal op langere termijn en een gefaseerd verhaal gelet op het aantal 

kilometers dat zal moeten aangelegd worden. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee korte vragen. Vorige week zijn de 

collegebeslissingen van het begin van de maand gepubliceerd. Hij leest daarin dat er een verzoek is 

van een familie om een grafzerk te verwijderen. De beslissing van het college is om de grafzerk 

voorlopig niet te verwijderen gezien de grafzerk voorlopig werd geselecteerd als funerair erfgoed 

door de burgemeester. Hij is tevreden met dat antwoord. Vorig jaar is er op drie raden over funerair 

erfgoed gediscussieerd. Hij gaat niet voorlezen hoeveel keren de burgemeester hem toen heeft 

verteld dat, als er een vraag is van de familie, het college die vraag moet respecteren. De vraag is in 

totaal meer dan tien keer gesteld, maar hij is tevreden met het voortschrijdend inzicht. Hij 

vermoedt niet dat er een wetsverandering is. De laatste keer dat hij het ter sprake bracht was in 

november. Toen heeft de burgemeester gezegd dat de komende maanden het college een 

beslissing zou nemen rond het funerair erfgoed. Hij vraagt wat de stand van zaken is en hoe het nu 

komt dat het college toch de beslissing heeft genomen om iets te behouden als funerair erfgoed.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de nota’s van vele jaren geleden nu zijn geactualiseerd. Een 

aantal mensen van de diensten hebben een aantal bezoeken gebracht aan verschillende 

kerkhoven. Er zijn voorstellen uitgewerkt. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat die gefinaliseerd zijn. Een ambtenaar moet die naar het 

college brengen. Dat is achteropgeraakt met de verkiezingen. Maar het is gefinaliseerd en het ligt 

klaar voor het college om een beslissing te nemen. Het zou kunnen dat het college zegt de ruime 

lijsten niet te volgen en het een beetje afzwakt. Maar om nu geen zerken te laten verdwijnen en 

discussies die er in het verleden zijn geweest te voorkomen, is die beslissing genomen. De ruime 

lijsten worden gehanteerd. Hopelijk komt dan de nota naar het college en kan de definitieve 

beslissing door het college worden genomen. Dan kan het peterschap over zerken waar jaren 

geleden al over werd gesproken ook opgestart worden. Er is ook nog de mogelijkheid dat men 

herbegraven kan worden, maar men moet dan wel de zerk overeind houden. Dus dat kan ook 

allemaal gefinaliseerd worden. De reglementen liggen dus klaar om naar het college te komen. Het 

is omwille van de verkiezingen dat de dienst met andere dingen bezig was. Dan moet ook bekeken 

worden of de gemeente de zerken overneemt. Dan zal de gemeente ook budgetten moeten 

vrijmaken om deze te restaureren. Het kan niet de bedoeling zijn dat die verkommeren. Dat is de 

stand van zaken en hopelijk kan de gemeenteraad in het najaar de reglementen en de zones van 

het funerair erfgoed goedkeuren.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft nog een tweede vraag. Een woord van appreciatie voor de 

organisatie vorige week van het bezoek aan de haven met de gemeenteraad. Hij wenst terug te 

komen, omdat het toch wel actueel is, op de vraag die hij in het sluisgebouw bij het havenbedrijf 

heeft gesteld over de actuele uitbreiding van de havenbus. Die gaat momenteel enkel naar Fort 

Liefkenshoek en naar Lillo.  Hij heeft daar de vraag gesteld aan de mensen van het havenbedrijf 

waarom deze niet tot in Doel komt gezien de kerncentrale toch zo’n grote werkgever is. Men zou te 

voet van de steiger naar de kerncentrale kunnen gaan. Het zou toch wel heel belangrijk zijn en hij 

vond het spijtig. De burgemeester zei toen dat Fort Liefkenshoek goed is als halte en dat dat niet zo 

ver is van de kerncentrale. Hij heeft het nadien nog eens nagekeken. In plaats van een kleine 

kilometer te voet is het 16 kilometer van Fort Liefkenshoek naar de kerncentrale van Doel. Hij heeft 

het een paar maanden geleden ook gevraagd om de havenbus naar Doel te brengen. Toen heeft 

schepen Vlegels duidelijk gezegd, hij citeert het verslag, dat hij niet mag doen alsof het college 

niets doet voor de waterbus en dat het in onderhandeling is en dat er constant gepraat wordt. Als 

de waterbus wordt uitgebreid zal het college er voor zorgen dat die ook op een gegeven moment 

voorbij het Deurganckdok geraakt richting Doel. Nu wil hij het wel graag weten wat het standpunt 

van het college is. De burgemeester heeft vorige week gezegd dat Fort Liefkenshoek goed genoeg 

is.  



Schepen Vlegels heeft een paar maanden geleden duidelijk gezegd op de gemeenteraad dat het 

college er mee bezig is. Hij vraagt wat het standpunt is van het college inzake de waterbus naar de 

steiger van Doel te krijgen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er vorige week een nieuwe waterbus is ingehuldigd die onder 

andere tussen Lillo en Fort Liefkenshoek zal varen. Hij denkt dat dat enorm belangrijk is. Die zal 

ook een aantal andere haltes aandoen. Er is vorige week ook duidelijk gezegd dat er ook een 

veiligheidsprobleem is met de waterbus. Er is duidelijk door de mensen van Antwerpen gezegd dat 

het onderzocht moet worden en dat er momenteel niet naar Doel wordt gekeken omwille van het 

Deurganckdok en omdat de schepen een veiligheidsprobleem vormen. Dat is wel een element, 

maar er zullen ook bussen bijkomen als dat veiligheidselement eventueel een oplossing krijgt. Dan 

zou het kunnen dat het verder een uitbreiding kent. Momenteel is er een bus bijgekomen en er is 

duidelijk uitgelegd dat er een veiligheidsprobleem is. Het raadslid gaat daar aan voorbij. Hij moet 

het volledige plaatje meegeven. Het is duidelijk gezegd. 

 

Schepen Vlegels kan de moeilijkheden die er zijn om Doel in het traject te brengen beamen. Het is 

inderdaad de veiligheid en de stiptheid van de trajecten. Als er manoeuvres zijn voor het 

Deurganckdok kan het geen stipte waterbus zijn. Maar er wordt aan gewerkt. Het raadslid weet ook 

dat de waterbus op dit moment een initiatief is van het havenbestuur. In de nabije toekomst zal 

een oplossing gevonden moeten worden hoe men dit gaat blijven financieren. Er zijn ook 

gesprekken bezig waar de gemeente niet bij betrokken is over hoe in de toekomst de havenbus zal 

ingericht worden en door wie en met welke financiering. Dat moet komen van een instelling of een 

overheid.  

 

Raadslid Stevenheydens moet dan toch wat nieuws vertellen. Vorige week heeft het havenbedrijf 

op zijn vraag geantwoord dat de komende vijf jaar het havenbedrijf nog de financiering op zich zal 

nemen van de waterbus naar het noorden. Niet naar het zuiden maar dus wel naar het noorden en 

dit voor vijf jaar. Wat het veiligheidsprobleem betreft, heeft hij het afgelopen jaar alle diensten 

bevraagd over die nota. Die nota is onbestaand. Er is een regeltje dat zegt dat containerschepen 

golfjes veroorzaken en dat is een probleem voor de veerboot tussen Lillo en Doel. Er mag wel 

pleziervaart varen, er mogen kleine motorbootjes varen, dat mag allemaal. Maar voor het veer was 

het dus te gevaarlijk. Maar een echte nota er over is er niet. Het was echt een politieke beslissing. 

Maar nu heeft men dus de waterbus. Die is veel sneller en wendbaarder dan een veer. Dus het is 

toch wel erg spijtig dat het havenbedrijf zich achter die argumentatie blijft verschuilen.  



Toch wel erg jammer, ook voor de mensen die in Kieldrecht wonen, vindt het raadslid. Van 

Kieldrecht naar Doel of van Kieldrecht naar Fort Liefkenshoek, doe het maar eens met de fiets. Dat 

is een hemelsbreed verschil. Hij leidt eruit af dat het college eigenlijk geen aanlegplaats in Doel wil. 

Dat heeft hij vorige week wel mogen merken. Hij vond dat de burgemeester zich toen als een 

bestuurder opstelde, maar dan wel als bestuurder van het havenbedrijf.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij daar niet op gaat antwoorden als het de bedoeling is hem 

in dat hoekje te zetten. Dan zal dat in de toekomst nog verschillende keren gebeuren. Hij denkt dat 

er nu ook een nieuw gegeven is. Tot voor een jaar ging men er van uit dat Doel ging verdwijnen. Nu 

zijn er nieuwe perspectieven. De nieuwe Vlaamse regering zal vroeg of laat wel een standpunt 

moeten innemen. Het is afwachten welke beslissing de nieuwe Vlaamse regering rond Doel gaat 

nemen. Dat is ook een nieuw element. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat hij Doel zelf nog niet heeft genoemd. Hij heeft de kerncentrale 

genoemd als grote werkgever. Hij heeft het belang van Kieldrecht genoemd. Daar mag ook wel 

eens naar worden gekeken. Het is een gekeurde steiger. Hij vraagt dan met nieuwe argumenten 

aan te komen.  

 

De voorzitter stelt voor de discussie af te ronden en te onthouden dat het verder zal worden 

meegenomen. In de toekomst is er misschien meer nieuws over te verwachten. 

 

Raadslid Benali, sp.a, stelt een vraag over huisnummer 258 aan de Grote Baan waar een auto 

ingereden is. Hij denkt dat het straks ook op de agenda staat, maar het gaat hem vooral om de 

verkeersveiligheid op dit moment op die plaats. Doordat er waarschijnlijk instortingsgevaar is, is 

momenteel dat voetpad op de Grote Baan volledig afgesloten. Er zijn redelijk veel kinderen die ‘s 

morgens via de IJzerstraat  de Grote Baan oprijden. Al die kinderen rijden op het voetpad en die 

moeten daar nu op een heel gevaarlijk punt op het eind van de IJzerstraat en de kruising met de 

Grote Baan op de baan waar er sowieso al geen twee auto’s naast elkaar kunnen. Het is echt een 

heel gevaarlijk punt. Ze moeten daar dus op de baan en moeten terug na een aantal meter op het 

voetpad geraken. Hij vraagt zich af of dat op de korte termijn opgelost kan worden en of het 

voetpad terug vrijgemaakt kan worden door daar signalisatie aan te brengen of een manier te 

vinden om de auto’s daar toch meer te laten opletten voor die gevaarlijke situatie. Hij weet niet of 

de situatie gekend is bij het gemeentebestuur. 

 



Burgemeester Van de Vijver kan zeggen dat er momenteel geen direct instortingsgevaar is. De 

woning waar ingereden is, is gestabiliseerd. Dat is direct gedaan door de brandweer. Voor de 

veiligheid zijn dranghekken geplaatst. Men kan nooit weten of er niet ergens iets losgekomen is en 

naar beneden valt. Het is natuurlijk een situatie die zeer ongelukkig is. Er zijn momenteel werken 

aan de gang. Hij vraagt aan de schepen of er eventueel extra signalisatie aangebracht kan worden. 

Hij wil dat wel bekijken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de situatie heel regelmatig wordt geëvalueerd. De zorg wordt 

meegenomen naar de aannemer om te kijken of er daar toch iets aan kan worden gedaan zolang 

dat pand daar inderdaad staat en het een veiligheidsrisico is. In ieder geval bekijkt hij met de 

mensen en de aannemer of er verbeteringen kunnen worden aangebracht.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat onmiddellijk afbreken geen optie is omwille van het feit dat 

afbreken zonder plan niet gaat. Er is ook een duidelijke overeenkomst dat de mensen er nog een 

tijdje mochten blijven wonen en rustig mochten uitkijken naar een andere woning. Natuurlijk is dat 

in die woning niet meer het geval. Maar voor de andere woning geldt dat dus nog wel. De ene 

woning kan niet worden afgebroken omdat die volledig is verweven met de andere. Die moeten 

beide tegelijkertijd afgebroken worden. Het kan wel een beetje worden versneld, maar de andere 

mensen moeten wel de ruimte en tijd krijgen om uit te kijken naar een andere woning. Voor alle 

duidelijkheid, het ongeval heeft niets te maken met eventuele verkeersonveiligheid. Hij gaat er 

verder geen details over geven. 

 

Raadslid Benali zegt dat in deze situatie het voetpad is afgesloten. Voor een voetganger tot daar 

aan toe, maar het zijn al die kleine kinderen en dat zijn er heel wat. Met de werken in de 

Torenstraat zal dat nog eens voor extra volk zorgen dat daarlangs moet passeren. Momenteel 

passeert er al veel volk. Hij begrijpt dat het risico’s afwegen is ten opzichte van elkaar, maar hij 

schat in dat op dit moment het risico dat een kind onder een auto belandt groter is dan het risico 

dat er van dat huis iets op die kinderen valt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat opdracht gegeven kan worden aan de Dienst Gebouwen om 

de buitenkant van het gebouw eens te laten screenen om te kijken of het eventueel nog nodig is. 

Destijds zijn er dranghekken gezet omdat er gevaar was. Er zijn stabiliteitswerken uitgevoerd en 

het is bekeken door de brandweer. Of de dranghekken nog nodig zijn, kan zeker en vast worden 

bekeken. 



 

Raadslid Dierckx, Open Vld, heeft een vraag voor schepen Kegels maar die is er vandaag niet, dus 

hij gaat die opsparen voor een volgende gemeenteraad. 

02. De jaarrekening 2018 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 

De jaarrekening 2018 is samengesteld uit: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 

- Financiële nota met de wettelijke schema's 

- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 

Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 6 700 328,31 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 4 337 440,92 EUR.  

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 103 958 942,17 EUR. 

Gelet op de vaststelling door de raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2019. 

De gemeenteraad keurt algemeen de jaarrekening 2018 met de gecorrigeerde pagina’s van het OCMW-

Beveren goed zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2019. 

 

 

03. Volgende punten belangen de financiën aan. 

 

a) Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een budgetwijziging 

opgemaakt.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat er commissiewerk over is geweest en de raad heeft 

documenten gekregen. Hij heeft wel een vraag voor de raad. Er is een budgetwijziging. Hij vindt het 

spijtig dat de raad nu wordt geconfronteerd met een budgetwijziging, het is immers nog altijd niet 

bekend waar deze meerderheid naartoe gaat. De verkiezingen zijn bijna negen maanden achter de 

rug. Het is dezelfde coalitie gebleven. Hij vraagt waarom het zo lang duurt om de beleidsnota aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een totaal niets te maken heeft met het ander. Men is een 

goed eind opgeschoten met de meerjarenplanning die trouwens in november of december 

gepresenteerd zal worden en die begint vanaf 2020. Die gaat niet over 2019.  



Dit is een uitvloeisel van de vorige legislatuur waarin ook al een budget is opgesteld voor 2019. De 

rekening wordt ingebracht in het budget 2019. Dat heeft niets te maken met de nieuwe legislatuur. Er 

zal worden voorzien dat er in september commissiewerk zal gegeven worden, zowel over de 

meerjarenplanning en dus ook over de teksten en de beleidsvisie. Dus welke beleidsprioriteiten deze 

meerderheid wil stellen. Voor alle duidelijkheid, deze begrotingswijziging, de rekening en de 

aanpassing van de meerjarenplanning die straks komt heeft niets te maken met het bestuursakkoord 

en de meerjarenplanning waar het college nu mee bezig is voor 2019 tot 2025. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de burgemeester puur naar de vorm gelijk heeft. Maar het is 

natuurlijk wel zo dat als de burgemeester sinds de verkiezingen met het college al maandenlang aan 

die nieuwe beleidsnota aan het werken is. Als er dan andere inzichten zijn, dan zou zich dat natuurlijk 

ook al kunnen vertalen in een budgetwijziging. Dan moet er niet gewacht worden. Maar zijn 

belangrijkste vraag is waar de beleidsnota blijft. In een aantal andere gemeenten, dan denkt hij vooral 

aan grotere gemeenten, is men er toch al mee klaar. Er zijn gemeenten waar voor de start in januari de 

beleidsnota al gepresenteerd werd. Voor een nieuwe coalitie die pas bij elkaar is, is het altijd iets 

moeilijker. Voor een coalitie die al zes jaar in het zadel zit, kan het toch niet zo moeilijk zijn om deze 

klaar te krijgen. De burgemeester heeft een paar maanden geleden al eens het antwoord gegeven en 

toen had hij uit het antwoord de indruk gekregen dat de raad nog voor de zomer de beleidsnota zou 

zien. Hij vraagt aan de burgemeester of dat juist is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat de bedoeling was. Maar hij heeft zich er ook niet op 

vastgepind. Er zijn een aantal gemeenten waar het af is, maar dat was niet direct in januari/ februari. 

Dat waren zeer korte nota’s. Er wordt wel degelijk aan gewerkt en hij wil tijd en ruimte geven voor 

commissiewerk. Vandaar dat in september de ruimte wordt gegeven in commissies en om dan eind 

september of ten laatste oktober de tekst voor te leggen aan de gemeenteraad. Trouwens, de 

meerjarenplanning moet ook volledig uitgewerkt worden door de diensten. Dat is ook niet zo 

eenvoudig. Er moeten totaal nieuwe boeken worden gemaakt. Dit zijn de boeken waarmee men 

begonnen is in 2014 en die bij wijze van spreken een beetje zijn aangepast. Nu moeten er nieuwe 

boeken worden gemaakt voor de komende zes jaar. Hij heeft op de commissie al eens gezegd dat men 

deze boeken niet moet weggooien, maar aan het eind van het jaar mogen die in de kast gelegd 

worden. Sinds de BBC is ingevoegd hebben de nieuwe meerderheden een jaar de tijd om de 

meerjarenplanning voor de komende zes jaar op te stellen. Vandaar dat voor 2019 het budget vorig 

jaar is opgesteld door de vorige meerderheid. Die is nu toevallig dezelfde.  



Vandaar dat er nu een aantal technische aanpassingen zijn doorgevoerd en er geen nieuw beleid is 

ingestoken. Had het college dat gedaan, dan was het totaal iets anders. Er is geen nieuw beleid 

ingestoken, er zijn gewoon een aantal technische aanpassingen gedaan op basis van de informatie 

waar het college nu over beschikt. Met het globale werk zijn de diensten volop bezig.  Het budget 2020 

zal op de gemeenteraad half december gepresenteerd worden, samen met de meerjarenplanning. De 

wetgever heeft daar een jaar voor voorzien en de wetgever wist wel waarom.  Dat vraagt tijd om dat 

allemaal uit te werken, ook in het kader van het bepalen van de prioritaire doelstellingen. Maar het 

een heeft dus met het ander totaal niets te doen.  

 

Overeenkomstig artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet gaan alle raadsleden akkoord met de 

voorgelegde budgetwijziging 2019/1.  

 

 

b) Aangezien het noodzakelijk was wijzigingen aan te brengen in het meerjarenplan 2014-2019 werden 

de nodige aanpassingen aangebracht in dit meerjarenplan. De wijzigingen zijn samengebracht in een 

strategische nota en een financiële nota.  

Overeenkomstig artikel 147 van het gemeentedecreet gaan alle raadsleden akkoord met de 

voorgestelde aanpassingen aan het meerjarenplan 2019/1.   

 

 

c) De jaarrekening 2018 gemeente Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft er drie vragen bij. In het algemeen is het positief dat de schuldenlast 

is afgenomen, al blijft de gemeente wel zitten met een schuldenlast van 2.300 euro per inwoner. Zij 

vindt dat nog steeds een aanzienlijk bedrag waarvan ze hoopt dat dat in de toekomst verder 

afgebouwd zal worden. Een tweede punt is dat ze wil polsen naar een mogelijkheid voor de toekomst. 

Er zijn heel wat gemeenten en steden die proberen te bespreken of het een optie is na te denken over 

een “burgerbegroting” waarmee men een deel van de begroting via democratische besluitvorming 

laat afstemmen door een deel van de bevolking. De manier waarop en met wie en over welke 

budgetten, daar zijn honderd-en-één mogelijkheden. Maar ze denkt dat het een teken van democratie 

zou zijn als daar in de toekomst over wordt nagedacht.  

 

 



Hierbij aansluitend zou kunnen worden gesproken over een burgerbudget waarbij bepaalde groepen 

burgers een burgerinitiatief kunnen indienen, met voorwaarden die aansluiten bij de missie en 

toekomstvisie van het college, maar waarbij er dus bij de burger het gevoel is dat de cijfers die op dit 

moment gepubliceerd worden het resultaat zijn van beleid, dat er op één of andere manier directere 

inspraak is. Ten derde, op pagina 19 leest ze dat de woonbehoeftestudie niet goedgekeurd werd door 

het Departement Omgeving. Blijkbaar gaat de overheid niet akkoord met die berekeningen. Haar 

fractie zou zeer graag hebben dat er een recentere studie zou zijn en dat die cijfers ook actueler zijn. Ze 

vraagt zich af of is opgenomen wanneer die er actuelere studie er komt. Ze denkt dat het woonbeleid 

in Beveren absoluut uitdagingen kent. Ze denkt dat het interessant is als er een studie is waarop kan 

worden teruggevallen, die gebaseerd is op de recente situatie en de recente behoeftes. Dat is er op dit 

moment niet. Er is ook niet echt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat recent genoemd kan 

worden. Dat dateert ondertussen ook al van heel wat jaren geleden. Dus het is een vraag uit interesse 

over wanneer dat verwacht mag worden en wanneer teruggevallen kan worden op een recentere, 

actuele woonbehoeftestudie. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het inderdaad positief is dat er een overschot is en dat er meer schulden 

afgelost dan er aangegaan worden. Hij is blij dat dat in de goede richting evolueert. Hij denkt ook dat 

het aantoont dat er ruimte is de komende jaren om beleid te voeren. Hij hoopt vooral dat er een sterk 

sociaal beleid mogelijk zal zijn. Hij denkt dat dat zeker nodig is. Hij ziet dat de bezoldigingen en de 

pensioenlasten sterk stegen het voorbije jaar. Dat wordt in deze jaarrekening duidelijk. Hij 

veronderstelt dat dat ook voor een stuk te maken heeft met de pensioenlasten. Daar wordt ook wel 

veel over gesproken in de pers. Hij vraagt of dat daar inderdaad mee te maken heeft en wat de evolutie 

van de pensioenlasten de komende jaren nog gaat zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het hier over de rekening 2018 gaat. Dat is gewoon een 

vaststelling van de cijfers.  Over de woonbehoeftestudie zal straks de schepen antwoorden. Hij ziet 

niet goed wat dat met de rekening te maken heeft. De schuld is vrij hoog in Beveren, maar daar staan 

wel veel investeringen tegenover. Hij heeft collega, mevrouw Hulstaert, nog horen pleiten in deze 

gemeenteraad dat de schuld zelfs nog hoger mocht zijn. Meneer Benali moet ook weten wat hij wil. Hij 

zegt dat hij het goed vindt dat de schuld wordt afgelost en tegelijk dat er al direct ruimte is voor nieuw 

beleid, hij moet wel weten wat hij wil. Hij ziet nu een beetje ruimte die gecreëerd is door het feit dat er 

wat schuld is afgelost en hij wil die al direct besteden aan beleid? Over een burgerbudget kan worden 

gediscussieerd, de echte democratie was er echter vorig jaar.  



De gemeenteraad is verkozen door de kiezers. Hij denkt dat het vooral het prerogatief is van de 

gemeenteraad en het schepencollege om beleid te voeren. Bepaalde gemeenten nemen dat initiatief. 

Hij heeft de indruk dat dan een kleine minderheid zaken bepaalt voor de grote meerderheid. Dat is ook 

zijn mening over een referendum, dat een minderheid bepaalt voor de meerderheid wat er moet 

gebeuren. Dus een meerderheid van een minderheid die dan bepaalt wat er mag en wat er niet mag. 

Maar daar kan ook later over worden gediscussieerd, want dat heeft ook niets te maken met deze 

rekening. Men gaat verder de schuld aflossen. In 2019 wordt 6 miljoen opgenomen, een kleine 12 

miljoen wordt dus afgelost. Vorig jaar is niets opgenomen, geen enkele nieuwe lening. Dus ook de 

korte termijn schulden die moeilijk terug te vinden zijn in het budget zijn ook zo goed als afgebouwd. 

Er moet mee gerekend worden dat de gemeente elk jaar nog 3 miljoen aan interest betaalt en dat is 

toch niet weinig. Wat betreft de stijging van de sociale lasten, dat heeft te maken met het feit dat de 

gemeente Beveren nog als een van de weinige personeelsleden vast benoemd. Dus het vast benoemen 

heeft ook zijn consequenties.  Dat heeft natuurlijk ook tot gevolg dat het pensioenlast stijgt.  De 2de 

pensioenpijler is ook opgetrokken richting 4%. Er zijn weinig gemeenten en steden die op dat niveau 

zitten.  In het verleden zijn er steden en gemeenten geweest die alleen benoemden het jaar voordat de 

medewerkers op pensioen gingen. Die zitten veel hoger. Hij denkt dat Beveren op 40% sociale lasten 

zit op basis van de globale loonmassa. Er zitten gemeenten en steden op 60 à 70%. Die hopen dat de 

regering een ingreep doet. En dat alles wordt bijeengevoegd om andere gemeenten, die het wel 

serieus hebben gedaan, mee te laten betalen voor het wanbeleid dat de anderen hebben gevoerd. 

Mechelen zit veel hoger qua schuld. Men moet eens kijken wat de schuld in Mechelen is. Zijn partij zit 

daar ook in de coalitie, maar er zitten ook nog andere partijen bij. Maar hier is men iets voorzichtiger 

en wordt er geprobeerd schuld af te bouwen. Men kan schuld aflossen, zwaar investeren, nieuw beleid 

voeren allerhande, maar er moet ook rekening worden gehouden met het sluiten van de 

kerncentrales. Dat is de zwakte van de gemeente Beveren. Er kunnen hier over zes jaar misschien veel 

andere mensen zitten en hij wil die mensen niet opzadelen met het feit dat men voor miljoenen ziet 

verdwijnen en dat er op een gegeven moment niet meer geïnvesteerd kan worden en er geen ruimte 

meer is om het huidig beleid verder te zetten. Hij denkt dus dat er veel redenen zijn om te pleiten voor 

budgettaire voorzichtigheid en de schuld een stuk af te bouwen. Daardoor moet minder worden 

afgelost en minder interest betaald worden en wordt extra ruimte gecreëerd die op termijn kan 

gebruikt worden om een nieuw beleid te voeren. De maatschappij evolueert en er zijn nieuwe noden 

die ingevuld moeten worden. 

 

 



Schepen Vlegels geeft aan dat de woonbehoeftestudie inderdaad door de hogere overheid in vraag 

wordt gesteld. Voor een deel is dat juist omdat er getallen verkeerd gehanteerd zijn. Aan de andere 

kant is dat ook een principiële discussie. Met de woonbehoeftestudie is er geen enkel probleem om 

zaken te doen in het voorlopig afgebakend kleinstedelijk gebied. Maar voor het buitengebied zijn er 

wel problemen. Hij denkt dat het buitengebied nog een aantal kansen voorziet in de 

woonbehoeftestudie. De hogere overheden stellen dat er prioritair in het kleinstedelijk gebied moet 

worden gewerkt, terwijl Beveren zegt dat het een aantal kernen heeft die heel leefbaar zijn, maar die 

leefbaar gehouden moeten worden. Dat betekent dat de bevolking het liefst op peil wordt gehouden 

en daar zijn de woonbehoeftes een deel op gebaseerd. Maar als hij ziet wat de bedoeling is voor het 

komende jaar dan gaat er zeker nog een principiële discussie met de hogere overheid gevoerd 

worden. Op een zeker moment moest alles kleinstedelijk worden en misschien nu ook in het beleid in 

Vlaanderen. Er gaan nu stemmen op om de kernen die nu leefbaar zijn, ook te versterken en dat was 

juist de bedoeling van de woonbehoeftestudie. Maar daar botst de gemeente dus op een vrij 

stringente houding van een aantal ambtenaren bij de hogere overheid op dit moment. Er is de 

suggestie een beleidsplan wonen op te maken. Dat kon voorafgaande aan een globaal beleidsplan. De 

beleidsplannen gaan ook de structuurplannen vervangen met de tijd. Een structuurplan zal dus een 

achterhaald middel zijn. Hij moet zeggen dat alle koninklijke besluiten over de beleidsplannen nog 

niet gepubliceerd zijn. Daar wacht men al vijf à zes jaar op. Als we er aan gaan werken dan op een 

goede manier. Een structuurplan kon niet meer want het moest een beleidsplan zijn, maar het was 

niet geheel duidelijk. Nu is het sinds vorig jaar dat men het voorstel heeft gekregen om toch via een 

beleidsplan wonen te gaan werken. Dat is ondertussen ook weer veranderd. Nu moet er een 

allesomvattend globaal beleidsplan zijn waarna aan wonen begonnen kan worden. Dus op een jaar 

tijd zijn die inzichten ook alweer veranderd bij de hogere overheid. De gemeente probeert het te 

volgen, maar wat geduld hebben heeft ook zijn voordeel want alles is daar nog steeds in verandering. 

Het is de bedoeling dat er terug een woonbehoeftestudie wordt opgemaakt, maar voor het 

kleinstedelijk gebied, waar het grootste gedeelte van de inwoners van de gemeente wonen, is er geen 

enkel probleem. Daar kan men een aantal dingen doen zonder dat men daar telkens verantwoording 

voor moet afleggen. Maar bij de hogere overheid is er voor buitengebieden nu een beetje een stop op 

verdere ontwikkeling. Daar is het college niet mee akkoord. 

 

Raadslid Vermeulen wil terugkomen op de schuldenlast. Als alle gemeenten en steden op een rij 

worden gezet, dan zit Beveren in de hoogste categorie. Er bestaat geen hogere categorie dan plus 

2000. Er zijn heel veel gemeenten met 500.  



Ze is het er absoluut mee eens dat er ruimte moet worden gecreëerd om beleid te voeren, maar 

zeggen dat Beveren goed bezig is, vindt ze heel gevaarlijk vermits Beveren nog steeds in de hoogste 

categorie zit. Als tweede wil ze opmerken dat democratie voor haar fractie meer is dan die ene zondag 

een of meerdere bolletjes kleuren. Ze wil echt wel vragen of er op een bepaald aantal momenten 

tijdens de legislatuur rekening kan gehouden worden met inspraak. Ze zou het bijzonder fijn vinden 

als dat ook kan bij de begroting. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt nogmaals dat het debat gevoerd zal worden op het eind van het jaar. 

Het gaat nu om de rekening. Hij denkt dat een aantal dingen verward worden. 

 

Schepen Vlegels wil er toch aan toevoegen dat er ook moet worden gekeken naar de inkomsten. Er zijn 

gemeenten die bijna geen inkomsten hebben én een hoge leningslast. Er moeten geen appelen met 

citroenen worden vergeleken. Er moet ook met de reserves worden gerekend en het reservefonds.  

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het cijfer van raadslid Vermeulen niet meer klopt. Dat is een 

voorbijgestreefd cijfer en ligt momenteel lager. Hij denkt dat het raadslid het cijfer heeft genomen van 

bij het begin, maar dat het cijfer van op het einde van 2018 moet worden genomen. 

 

Raadslid Benali stelt dat de burgemeester gelijk heeft, het is geen budgetbespreking en geen 

meerjarenplan dat wordt besproken. De discussie over sociaal beleid zal een andere keer worden 

gevoerd. Zijn vraag over de sociale lasten en de pensioenen, het is toch wel een van de sterkste stijgers 

in de jaarrekening. In die zin denkt hij dat zijn vraag wel terecht is. Zijn vraag is vooral of er een 

soortgelijke stijging wordt verwacht de komende jaren. Uit de uitleg van de burgemeester begrijpt hij 

dat er inderdaad een evolutie zal zijn en dat het deze inderdaad vooral met pensioenlasten te maken 

zal hebben. Het is een stijging van ongeveer 5 %. Dat is 1,8 miljoen euro per jaar. Dat gaat toch wel een 

stuk van de marge opeten in de komende jaren. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat hij misschien niet volledig is geweest in zijn antwoord. Beveren 

is ook een van de weinige gemeenten, om niet te zeggen de enige gemeente, die een belangrijk 

pensioenfonds heeft aangelegd. Dus als de sociale last meer dan 34 % bedraagt momenteel, dan 

wordt al hetgeen dat meer moet worden gegeven uit dat fonds gehaald waar meer dan 20 miljoen 

euro inzit, zowel voor het OCMW als voor de gemeente. Dat heeft geen enkele repercussie op het 

budget. Dat kan tot in de jaren 2040. Dat moet ook allemaal worden meegeteld.  



De gemeente heeft het in het verleden zelf opgebouwd en alles moet dus in zijn totaliteit worden 

meegenomen. De vergrijzing en vooral het feit dat er niet meer benoemd wordt, is omdat bepaalde 

gemeentebesturen zich dat niet meer kunnen permitteren. Die zien wel die stijging op zich afkomen. 

Die stijging heeft daar wel enorme repercussies voor de meerjarenbegroting. Het mag ook wel een 

keer gezegd worden dat dat voor Beveren niet het geval is. Op den duur ziet men door al het negatieve 

het positieve niet meer. 

De jaarrekening 2018 is samengesteld uit: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 

- Financiële nota met de wettelijke schema's 

- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 

Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 31 001 888 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 12 922 902 EUR.  

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 402 551 336 EUR. 

Algemeen beslist de raad tot vaststelling van de jaarrekening 2018 van de gemeente Beveren. 

 

 

d) De voorzitter geeft toelichting bij principiële beslissing tot het heffen van een belasting op het 

bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft het gevoel niet voldoende informatie te hebben om dit al dan niet 

goed te keuren. Ze vraagt of het gaat over alle mogelijke vormen van meergezinswoningen. Ze denkt 

hierbij bijvoorbeeld aan gemeenschappelijk wonen en woning delen. Ze denkt dat dat een categorie is 

die moet worden gestimuleerd en niet extra moet worden belast. Ze vraagt of hier bijvoorbeeld ook 

co-housing, meergeneratiewoningen en zorgwoningen onder vallen. Als dat zou zijn, dan denkt ze dat 

er toch twee categorieën zijn. Ze weet niet of het technisch kan om dit op te splitsen. Maar een 

meergezinswoning waarbij gewoon opbrengstappartementen komen, lijkt haar een andere categorie 

dan een zorgwoning die wordt geïnstalleerd om bijvoorbeeld met een oudere generatie of een jongere 

generatie of gehandicapten een huis te gaan delen. Dus ze vraagt of het één noemer is waar al die 

dingen onder zitten of dat er toch een onderscheid gemaakt kan worden. Een tweede vraag hierbij is 

dat er staat dat het gaat om vergunningen vanaf 28 september 2018. Ze gaat er van uit dat het college 

weet dat dat wettelijk ook kan met terugwerkende kracht.  

 



Ze vraagt zich wel af of dit niet raar is omdat de extra kost voor de mensen die op dat moment de 

aanvraag hebben ingediend niet kenbaar was.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vindt ook dat mensen die met bescheiden middelen in een 

eengezinswoning wonen en daarvan een tweegezinswoning willen maken, niet extra belast hoeven te 

worden. Uiteindelijk gaan de grote promotoren daar niet zo naar kijken. Die rekenen het gewoon door 

aan de klant. Hij vindt ook dat de gewone mensen niet extra mogen bestraft worden. Hij is voor 

inbreiding en niet voor het aansnijden van nieuwe gebieden. Op deze manier gaat dat zijn doel voorbij.  

 

Raadslid Dierckx, Open Vld, sluit zich grotendeels aan bij raadslid Buyl. Hij vreest dat de promotoren 

gewoon de kost gaan doorschuiven naar de particuliere klant, dus de bewoners. Daarmee schiet deze 

belasting een beetje haar doel voorbij. Daarnaast is het misschien beter om de huidige 

belastinginkomsten die er al zijn en die ook gaan stijgen door aangroei van de bevolking te gebruiken 

voor positieve maatregelen zoals aanleggen van groene buffers en mobiliteit. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vraagt zich af wat de visie is van het gemeentebestuur hierachter en wat het idee 

is om deze belasting in te voeren. Als de belasting wordt ingevoerd dan gaan er minder van dit soort 

meergezinswoningen gebouwd worden. Of men weet dat ze sowieso gebouwd gaan worden omdat 

men aan het verdichten is. Het is natuurlijk lucratief om huizen te verbouwen of plat te gooien om 

daar hoogbouw op te zetten. Men weet dat dat gaat gebeuren en op deze manier is het een 

interessante belasting waarmee de inkomsten verhoogd kunnen worden. Het is een van de twee, maar 

hij ziet niet in hoe met deze belasting aannemers tegengehouden gaan worden om nieuwe 

meergezinswoningen te bouwen. Wat men gedaan gaat krijgen is inderdaad een verschuiving naar de 

koper van het huis. Dat gaat gewoon doorgerekend worden door de bouwpromotoren aan de kopers 

waardoor de inwoner uit Beveren zelf wordt getroffen. Dat is nog los van het verhaal dat de collega’s 

van Groen brengen in verband met kangoeroewoningen, co-housing en zo verder. Die moeten zeker 

gestimuleerd worden. In het algemeen ziet hij niet de logica in van dit voorstel. Als het dan is omdat 

meergezinshoogbouw extra druk brengt rond mobiliteit of andere problematieken, dan moet men 

betere plannen uitwerken over waar wel en waar geen hoogbouw mag komen, in plaats van dit soort 

belastingen door te voeren. Hij stelt voor dan te werken aan duidelijkere mobiliteitsplannen en 

woonbehoeftestudies in plaats van deze belasting. Hij ziet het niet en denkt niet dat hij het kan 

goedkeuren. 

 



Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil zich er bij aansluiten. Twee dagen na de verkiezingen, met 

de bekendmaking van de coalitie, zijn een paar puntjes aangehaald die men zou kunnen verwachten. 

Toen werd er gezegd dat men de druk van nieuwe appartementen op de woonkernen wilde 

tegengaan. Toen was er nog totaal geen idee welk initiatief zou worden genomen. Er is nog geen 

beleidsnota, daar moet nog een discussie rond komen, maar dit is toch wel een voorafname. Hij vindt 

dat, als er zo’n voorafname is, dat het wel tijdens een commissie duidelijk aan de gemeenteraad mag 

worden uiteengezet wat de bedoelingen zijn van het college, wat de bedoelingen niet zijn en met 

welke middelen men dat gaat bereiken. Hij vindt het spijtig dat dat ontbreekt en hij vraagt zich af of dit 

niet de kar voor de paarden zetten is wat betreft de discussie over de beleidsnota..  

 

Schepen Vlegels merkt dat er nu al allerlei soorten voorstellen zijn terwijl het hier over een principiële 

beslissing gaat waarvan de uitwerking nog moet komen en waarvan de uitwerking uiteraard nog ter 

discussie zal staan. Als er al voorafnames zijn, dan gebeuren die nu door de raad. Dat is absoluut niet 

de bedoeling van het college. Het college wil eerst kijken wat mogelijk is. Beveren is niet de eerste in 

Vlaanderen die zo’n reglement heeft. Er zijn verschillende steden en gemeenten die het reeds hebben. 

Waar het voor een deel van afgeleid is, is het gevoelen dat er bij verkavelingen per definitie een aantal 

zaken afgedwongen kunnen worden omdat de gemeente dikwijls het wegentracé en dergelijke moet 

goedkeuren. Maar bij meergezinswoningen kan dat niet. Er is daar meestal geen stratentracé om goed 

te keuren. Dat kan alleen via een reglement. Om de eerlijkheid tussen meergezinswoningen en 

verkavelingen een beetje recht te trekken is er beslist om te gaan kijken naar een reglement om daar 

bij meergezinswoningen ook iets van te kunnen recupereren. Dit om het ruimtelijk beter in te passen, 

om de publieke ruimte te verbeteren en om eventueel ook makkelijker op termijn een aantal gebieden 

te kopen en in te richten als groengebied. Bij verkavelingen heeft de gemeente daar wel impact op, 

maar bij meergezinswoningen niet. Dus het is eigenlijk een gelijktrekking van verkavelingen met 

meergezinswoningen en tegelijkertijd in functie van de nood die meergezinswoningen brengen aan 

meer openbaar domein. Op die manier kan de publieke ruimte een beetje mee worden betaald door 

de oprichters van de meergezinswoningen. Maar voor de rest, wie vrijgesteld zal worden, hoeveel de 

belasting zal zijn, wanneer ze definitief zal ingaan voor de volle prijs, dat moet allemaal nog worden 

bepaald. Het kan zo zijn dat juridisch er in het begin overgangsmaatregelen nodig zijn. Maar het 

college wil de principiële beslissing hier nu al brengen omdat in de stedenbouwkundige verordening 

staat dat de gemeente die belasting gaat heffen. Dat is geen nieuw beleid, dat staat er in, alleen is dat 

in de verordening die nog geen jaar oud is nog niet ingevuld. Dus in die zin is het een invulling van een 

beslissing die reeds vroeger is genomen.  



Vandaag zijn mensen bezig met een aantal zaken en voordat dat tot realisatie komt, gaat er dikwijls 

een jaar of twee over. Zij moeten goed op de hoogte zijn dat dat op hen afkomt op een moment.  

 

Raadslid Benali zegt dat in het agendapunt staat dat in de zitting van 24 september het reglement zal 

worden goedgekeurd. Dus hij veronderstelt dat al geweten is wat ongeveer in het reglement zal staan. 

Een principiële beslissing nemen op basis van de weinige gegevens die de raad heeft, is dus niet 

makkelijk. Als er al een indicatie gegeven kan worden van wat er in het reglement gaat staan, dan lijkt 

hem dat wel interessant. Daarnaast kan het zijn dat hij het verkeerd begrepen heeft, maar hij hoort de 

schepen zeggen dat met dit initiatief de meergezinswoningen op gelijke leest worden geschoeid als de 

eengezinswoningen die al dit soort lasten betalen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat op verkavelingen, die meestal bestaan uit eengezinswoningen, wel 

rechtstreeks lasten worden opgelegd omdat de gemeente daar groen voorziet dat de verkavelaar 

moet vrijgeven aan de gemeente. Er is ook een sociale last en die kan moeilijk bij eengezinswoningen 

worden opgelegd. Daarmee is het nog geen gelijktrekking, maar toch het leveren van een inspanning 

omdat men voor meergezinswoningen nood heeft aan extra kwalitatieve publieke ruimte. Dat komt op 

de gemeente af en dat wil men zo voor een deeltje bekostigen met die gelden die de gemeente 

dadelijk kan ontvangen. 

 

Raadslid Benali vraagt of het geld dus gaat worden besteed aan nieuwe parken of nieuwe groene 

ruimte. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat in theorie kan. Maar in de praktijk is het zo dat er meer wordt gedaan 

voor de publieke ruimte dan dat. Hij vindt dat iemand die meergezinswoningen opricht, met soms 

vijftig à zestig appartementen, ook een bijdrage moet leveren aan de publieke ruimte zoals bij 

verkavelingen. 

 

Raadslid Benali vindt het nog altijd een eigenaardige manier om dat zo te doen. Hij vindt het nog altijd 

eerder een belasting voor de kopers van deze meergezinswoningen omdat deze in de toekomst aan 

deze mensen doorgerekend gaat worden. Het is de vraag of invulling van publieke ruimte niet gewoon 

uit publieke middelen gefinancierd moet worden. Hij ziet niet in waarom dat doorgerekend moet 

worden aan de mensen die in de toekomst een appartementje in Beveren zullen kopen.  

 



Dit is eigenlijk een platte belasting die ook niet verschillend gaat zijn waarschijnlijk voor verschillende 

inkomenscategorieën. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het raadslid de raad niet de kans geeft om het allemaal eens goed te 

bekijken. Hij raadt aan eens op te zoeken welke reglementen er allemaal bestaan. Deze hebben 

bepaalde doelen. Het verschil met een verkaveling was vrij groot. Bij verkavelingen kan de gemeente 

wel zorgen voor ruimte. Die worden ook doorgerekend. Dat is nu eenmaal zo. Maar met de 

meergezinswoningen is er dikwijls geen bijdrage. Bij sommige wel omdat ze op een groot terrein staan 

en groene ruimte voorzien, maar bij andere is dat niet mogelijk. Daarom vindt het college het logisch 

dat die ook een kleine bijdrage leveren. Wat hij nog was vergeten is dat het geen middel is om de 

meergezinswoningen en appartementen als zodanig tegen te houden. Bovendien komt er een 

verordening of een RUP met bepaling waar meergezinswoningen nog kunnen komen en waar niet.  

 

Raadslid Vermeulen begrijpt dat de nood er is. Ze begrijpt ook de redenering erachter. Dat was goed 

omschreven. Voor haar fractie is het wel moeilijk om een principiële beslissing te steunen als niet 

bekend is of er een uitzonderingen zullen voorzien worden zoals voor gemeenschappelijk wonen, 

zorgwonen en dergelijke meer.  

 

Schepen Vlegels zegt dat als je een principiële beslissing neemt, je er op de commissie nog over mee 

kunt praten en zich tegen het reglement kan verzetten als het definitief naar de gemeenteraad komt. 

Alles staat nog open en alleen om praktische redenen, ook naar de promotoren toe, wil men zeggen 

dat het er aan komt. Dus dan weten diegenen die starten met een project dat ze een extra kost zullen 

hebben. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat een aantal details er wel al in staan. Dat had een van de details kunnen 

zijn die ook al in principiële beslissing zit. Aan het college de keuze om het niet te doen. Aan de raad de 

keuze te zeggen om te zeggen dat het niet tevreden is met wat er nu ligt. 

 

De voorzitter stelt voor over het punt te stemmen.  

 

Raadslid De Munck, Groen, is voor het punten 3a en 3b ontgaan de stemming te vragen. Zijn vraag is of 

dat nu nog kan. 

De voorzitter geeft aan dat die punten met algemeenheid van stemmen werden goedgekeurd. 



De voorzitter geeft aan dat ze heeft gevraagd of de punten konden worden aangenomen met 

algemeenheid van stemmen. Ze heeft geen reactie gehad. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat het in het verleden nog wel eens is gebeurd. Hij had dezelfde 

bedenking. Het kan genotuleerd worden dat een aantal fracties die opmerking hebben gemaakt. 

Opnieuw stemmen zal dan niet kunnen. 

 

De gemeente Beveren krijgt, als onderdeel van het strategisch gebied tussen de steden Antwerpen en 

Sint-Niklaas, steeds vaker te maken met een trend naar de bouw van 

meergezinswoningen/gebouwen. Deze trend is momenteel vrij groot en kadert ook in de beleidskeuze 

van de Vlaamse overheid om in te zetten op verdichting in stedelijke en kleinstedelijke kernen. De 

aantrekkingskracht van Beveren, mede door de ligging van onze gemeente en de aanwezigheid en 

groei van de Waaslandhaven, vertaalt zich in een gestadige aangroei van de bevolking. Om het 

aansnijden van de open ruimte te beperken dringt het inzetten op een beleid van kwalitatieve 

verdichting zich op. 

Daarom werkt de gemeente Beveren aan een verordening om te bepalen waar 

meergezinswoningen/gebouwen mogelijk zijn en wordt nu aan de gemeenteraad een principiële 

beslissing gevraagd betreffende het invoeren van een belasting op het bouwen, herbouwen en 

uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen.  

Uitgangspunt daarbij is dat het belastingreglement van toepassing zal zijn op elke omgevings- en 

regularisatievergunning afgeleverd vanaf 28 september 2018. 

Een tweede uitgangspunt is dat de belasting wordt berekend op basis van de vergunde bouwplannen. 

De belastingschuld ontstaat op het ogenblik dat de vergunde werken beëindigd zijn. De werken 

worden als beëindigd beschouwd als de bouwwerken winddicht zijn. 

Bij een regularisatievergunning zonder bijkomend uit te voeren werken ontstaat de belastingschuld 

op het ogenblik dat de regularisatievergunning wordt afgeleverd 

Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de 

gemeente te financieren.  

De raad gaat met 21 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 8 neen-stemmen (Vlaams Belang, Beveren 2020, 

Open Vld, Sp.a) bij 4 onthoudingen (Groen) principieel akkoord tot het heffen van een belasting op het 

bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen. 

 

 



04. Gemeente Beveren beschikt over een uitgebreid aanbod aan sportinfrastructuur. De sportdienst heeft 

voor deze infrastructuur een voorstel uitgewerkt voor een nieuw retributiereglement. Het nieuwe 

reglement zou in voege gaan vanaf 1 juli 2019. 

Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van retributiereglement inzake 

gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Duidelijkere weergave van de: 

*  verschillende gebruikerscategorieën gemeentelijke sportinfrastructuur 

*  tarieven en mogelijkheden per locatie. 

Tariefbepaling: 

*  nastreven van behoud van de huidige gehanteerde tarieven voor lokale gebruikers 

*  tarieven in functie van het type gebruik. 

Evenementen 

*   duidelijkere bepaling van tarieven bij evenementen 

*   apart tarief voor sportevenementen in topsporthal Sportpark Beveren. 

 

05. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier rond de verzustering met de Duitse stad Lutherstadt 

Wittenberg. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, kan niet direct thuisbrengen binnen welke ruimere visie of ideologie dit 

past. Ze vraagt of er ook andere voorstellen kunnen gedaan worden, van wie die voorstellen kunnen 

komen, of dat externe steden of gemeenten zijn of het schepencollege of een vereniging zoals in dit 

geval. Ze vraagt of er een doel is voor een maximaal aantal verzusteringen, dus moet er dan één weg 

als er één bijkomt. Ze vraagt ook of elke vereniging iets voor kan stellen. Ze ziet dat er een aantal 

interessante samenwerkingsovereenkomsten zijn en een aantal mooie kruispunten die het college wil 

bewandelen met deze overeenkomst. Ze denkt dat er een aantal zaken zijn waar Beveren zelf ook uit 

kan leren van andere steden en gemeenten. Dan denkt ze bijvoorbeeld, als er doelgericht naar wordt 

gezocht, aan een zelfde soort stad of gemeente die op het vlak van mobiliteit heel wat uitdagingen 

heeft of op andere mogelijke thema’s rond wonen die Beveren heeft, of een leefomgeving in 

combinatie met een haven. Dus eigenlijk vraagt ze of er een ruimere visie over is en of die ergens te 

horen is of te lezen in de toekomst.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Beveren altijd, in tegenstelling tot andere steden en gemeenten, 

de boot heeft afgehouden.  



Er zijn al veel vragen gesteld en de verschillende colleges en gemeenteraden hebben het altijd een 

beetje afgehouden. Hier is het vooral gewezen collega Jan Weyers die deze stad al vrij goed kent en die 

stimulator was om deze verbroedering aan te gaan. Er werden nog een aantal voorstellen gedaan, ook 

door onze Poolse vrienden, de militairen die hier regelmatig aanwezig zijn op vaderlandslievende 

plechtigheden. Die hebben ook al de vraag gesteld of het niet mogelijk was om te verbroederen of te 

verzusteren. Er kunnen altijd voorstellen komen vanuit de gemeenteraad en het schepencollege. 

Iedereen kan voorstellen doen en die zullen bekeken worden. Maar het is niet de bedoeling om met 

tien tot twintig steden en gemeenten een band aan te gaan. Beveren is geen vragende partij. Vorige 

week of de week ervoor was er een uitwisseling. Schepen De Meulemeester is er naartoe geweest. Het 

geeft ook wel een aantal verplichtingen. Het is niet vrijblijvend. Er worden regelmatig bezoeken en 

tegenbezoeken gebracht. Dus in het verleden is altijd de boot afgehouden, maar als er voorstellen zijn 

wenst hij die zeker te bespreken. Als er steden of gemeenten zijn waar interessante dingen te zien zijn, 

dan kan dat ook op een andere manier. Dat hoeft niet direct structureel te worden. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat dat voor dit dan ook geldt. Ze heeft het gelezen en ze denkt dat er heel 

veel boeiende dingen mogelijk zijn. Ze gaat dit absoluut niet afkeuren, maar ze vroeg zich af hoe het 

ruimer zit. Het gaat niet enkel over uitstapjes. Er zal een budget voor vrijgemaakt moeten worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dat zeer bescheiden of bijna nihil zal zijn. 

 

Schepen De Meulemeester bevestigt dat het de allereerste keer is dat Beveren dit doet, dus het is 

nieuw. Twee weken geleden is ze voor de eerste keer naar daar gegaan. Dat waren hele aangename 

contacten. De stad Wittenberg heeft sowieso met heel wat Europese steden al vriendschapsbanden en 

die willen dat naar meer uitbreiden. Beveren zal dit aangaan. Ze stelt voor het te evalueren naar 

volgend jaar toe om te bekijken wat er mee is gedaan. Ze denkt dat dit voor de eerste keer moet 

worden uitgeprobeerd. 

 

De Koninklijke Piet Staut Kring heeft al enkele jaren goede contacten met de Duitse stad Lutherstadt 

Wittenberg. De stad is vooral bekend omdat hier Luther zijn 95 stellingen aan de kerk zou genageld 

hebben, wat algemeen beschouwd wordt als het begin van het protestantisme in Europa. 

Minder bekend is het feit dat deze stad de hoofdstad is van de regio "Fläming", een streek waar in de 

12 en 13de eeuw duizenden Vlamingen (Zuid-Nederlanders) naar toe trokken, aangetrokken door de 

lokale heersers om er land te ontginnen en vruchtbaar te maken. 



Een aantal jaren geleden werd een stichting opgericht die de naam "Fläming - Flandern e.v." draagt en 

de banden met Vlaanderen meer wil aanhalen. 

In 2017 nam de Ober-Burgemeister van deze stad, mede in naam van de bovengenoemde Stichting 

contact op met de gemeente Beveren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten onder de 

vorm van een verzustering van beide steden. 

De verzustering zou in de eerste plaats cultureel van aard zijn, maar biedt ongetwijfeld ook kansen op 

het vlak van onderwijs, sport, toerisme en economie. 

Algemeen beslist de gemeenteraad de voorliggende ontwerpovereenkomst formeel te bekrachtigen 

en op die manier de verzustering met Lutherstadt Wittenberg te officialiseren. 

 

 

06. Op 23 maart 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend reglement goed betreffende 

tonnagebeperkingen in Beveren.  

 

Raadslid Benali, sp.a, wil nog eens zijn appreciatie meegeven. Het is goed dat dit er eindelijk is. Hij 

denkt dat dit een hele goede stap in de juiste richting is. Het feit dat dit wordt gedaan met 

verschillende gemeenten is absoluut positief. Het is te hopen dat het uitbreiding vindt naar andere 

buurgemeenten zoals Zwijndrecht en Kruibeke. Hij kan alleen zijn opmerking van op de commissie 

herhalen. Dit staat of valt natuurlijk met de controle die kan gebeuren. Hij hoopt toch dat er meer 

mogelijkheden gaan zijn in de toekomst om de controles te doen. Hij wacht op het ANPR-

cameranetwerk, maar hij hoopt vooral dat er op kortere termijn voldoende politie inzet is om die 

controles ook effectief te doen. Hij heeft ook verwezen naar de piekmomenten wanneer er problemen 

zijn op de E17 of de E34. Hij blijft het belangrijk vinden om ook op die piekmomenten die controles te 

doen. Los daarvan is het zeer goed dat deze beslissing genomen wordt, iets waar hij zelf en vele 

anderen in deze raad lang op aangedrongen hebben. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft gisteren op de commissie aandacht gevraagd voor de reisweg 

voor uitzonderlijk vervoer. Hij heeft dat vandaag eens opzocht. Bepaalde stukken waar het 

tonnageverbod geldt, zijn dus inderdaad opgenomen in de verplichte reisroute voor uitzonderlijk 

vervoer. Dus op dat punt zou het misschien wel raadzaam zijn dat de politie daar ook eens nota van 

neemt en dat ze niemand tegenhouden die daar in feite wel mag rijden. Hij heeft gisteren gemerkt bij 

de commissaris dat hij niet honderd procent van de wetgeving op de hoogte was. Dat is terug te 

vinden in vergunningen uitzonderlijk vervoer.  



Daar vindt men de uitleg en daar staan ook de verplichte reiswegen op. Dat kunnen ze toch 

meenemen, want het is heel vervelend als je als chauffeur op een traject rijdt, waar je mag rijden en je 

wordt dan tegengehouden. Ten eerste is voor uitzonderlijk vervoer buitenmaats niet overal plaats dus 

men belemmert het andere verkeer. Dus hij wil vragen dat ze dat goed doornemen. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, vond het een zeer interessante commissie. Het is ook 

interessant om te weten dat men in Kallo dus wel met camera’s heeft kunnen werken en dat men 

vanaf het moment dat de werken volgend jaar zijn afgelopen dat dat onmiddellijk kan ingaan. Voor de 

rest staat en valt dit punt met de controles. Hij heeft een half jaar geleden op basis van de toen 

opgevraagde cijfers die hij had er toch op gewezen dat de controles toch wel minimaal waren. Voor 

het laatste half jaar weet hij het natuurlijk niet, maar voor de periode ervoor wel. In Vrasene viel het 

wel goed mee. In Kallo waren er geen controles, maar daar moeten we niet opnieuw over beginnen. In 

Haasdonk waren er amper controles geweest in een straat die ook wel zwaar lijdt onder het 

doorgaand verkeer, al of niet plaatselijk, maar dat weet men natuurlijk niet als er geen controles 

gebeuren.  In de Pastoor Steenssensstraat is geen enkele controle gebeurd omdat daar de 

mogelijkheid niet is om te controleren. Dat werd als antwoord gegeven. Dat is wel een punt naar de 

toekomst, want hij denkt dat zowel in Haasdonk als in Melsele er nog meer zal moeten gecontroleerd 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver beantwoordt eerst de vraag van de heer Buyl over bijzonder vervoer. Ze 

moeten natuurlijk wel ergens kunnen rijden, dus dat zal meegenomen worden. Hij denkt ook dat er 

geen problemen op dat vlak zijn. Er zijn routes uitgetekend, dus hij denkt dat het logisch is dat die ook 

gerespecteerd worden. Voor wat betreft de controles, het is momenteel niet alleen in de zone 

Waasland-Noord maar ook in de andere zones dat het zeer moeilijk is om politiepersoneel te vinden. 

Er zijn dus onvoldoende mensen en het wordt gedaan met de manschappen die er zijn. Dus niet, zoals 

de heer Benali gisteren suggereerde, als we een keer tijd over hebben. Maar dat wordt dus wel degelijk 

geregeld en dat wordt meegenomen in het ganse takenpakket dat de politiemensen wekelijks 

uitvoeren. Tegen de heer Stevenheydens stelt de burgemeester dat er een onderscheid moet worden 

gemaakt, de prioriteit zit vooral in Vrasene en Melsele. In Kallo zijn in het verleden al verschillende 

tellingen gebeurd. In Haasdonk is de problematiek er vooral op het moment dat er congestie is op de 

E17. Dus om alles op een hoop te gooien en voortdurend te herhalen dat er voortdurend problemen 

zijn in Haasdonk, klopt niet. Hij woont in Haasdonk dus hij komt er regelmatig. Het is vooral als er een 

probleem is op de E17, behoudens het zwaar vervoer dat wel degelijk in Haasdonk moet zijn.  



Anders geraken ze ook niet thuis. Hij moet dat in die zin toch wel een stukje nuanceren. Er worden 

controles gedaan. De korpschef heeft dit toegelicht. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de burgemeester alleen maar kan nuanceren op cijfers, niet op 

gevoel. Hetgeen de burgemeester zojuist beschrijft,  is een persoonlijk gevoel omdat hij in Haasdonk 

woont. Vorig jaar heeft de burgemeester geduid op de controles die er in Haasdonk zijn. Die zijn zeer 

minimaal. Men heeft wel bij elke controle overtredingen vastgesteld. Het zijn er maar enkele geweest. 

Maar als de burgemeester zegt dat hij in Haasdonk woont en voelt dat het weinig is behalve als er files 

zijn, dan zou hij het toch liever bewezen zien via cijfers en niet via een persoonlijk gevoel. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid het dan beter moet nakijken. Ook via controles zijn 

vaststellingen gebeurd. De problematiek zit vooral op de N54 en de N451. Hij denkt dat het 

tonnageverbod vooral daarvoor is ingesteld. Het tonnageverbod in Haasdonk is trouwens al veel 

langer van kracht. Het is ook een problematiek geweest door het feit dat er werken ter hoogte van de 

Tassijnslaan waren. Dus, met andere woorden, normaal gaan de mensen die van de E17 komen naar 

links en die werden nu dus afgeleid via de Tassijnslaan naar de N70.   

 

De voorzitter rond hier de discussie af en gaat over tot de stemming. 

 

Het reglement betrof onder meer het invoeren van een tonnagebeperking op de N450 

(Melseledijk/Dijkstraat/Schoolstraat). Departement Mobiliteit & Openbare Werken besliste op 6 juni 

2018 dit reglement niet goed te keuren en verwees hierbij naar volgende twee voorwaarden: 

1. een gecoördineerde invoering van de betrokken lokale besturen (i.c. Beveren, Stekene, Sint-

Gillis-Waas en Sint-Niklaas).  

2. een handhaving van de tonnagebeperking op éénvormige wijze. 

Inmiddels werd binnen de politiezone WANO overeenstemming gevonden met gemeenten Stekene, 

Sint-Gillis-Waas, Beveren over de invoering van een gebiedsdekkende zone voor tonnagebeperking en 

werd in tweede instantie ook ruim afgestemd met stad Sint-Niklaas. 

Ook werd zowel AWV Oost-Vlaanderen als Antwerpen op de hoogte gebracht van dit gezamenlijke 

initiatief. 

 

 

 



Met algemeenheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord:  

 met het aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Beveren waarbij een quasi 

gebiedsdekkende zone voor tonnagebeperking ingevoerd wordt voor bestuurders van voertuigen 

waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 t, uitgezonderd plaatselijk verkeer, 

landbouwvoertuigen en autocars 

 om het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking, zoals goedgekeurd op 

de gemeenteraad van 27 maart 2018, op te heffen. 

 

 

07. Op basis van het gunstig planologische attest voor de firma Stoop Projects besliste het college op 6 

februari 2015 tot opmaak van RUP.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een vraag bij de voorlopige vaststelling. In de toegevoegde stukken 

van het agendapunt was ook te lezen dat de Gecoro positief heeft geadviseerd met voorwaarden op 

vier punten: bijkomende voorwaarden voor de groenbuffer, verbod op secundaire aansluiting, verbod 

op stapelen van afvalcontainers en niet onbelangrijk, geen verdere uitbreiding mogelijk. De Gecoro 

zegt eigenlijk dat ze het RUP wel positief adviseert maar binnenin deze grenzen. Ze zien geen 

mogelijkheden voor een verdere uitbreiding in de toekomst. Is herlocatie naar een andere site 

bekeken of besproken met de eigenaar? Want als het bedrijf nog verder wenst uit te breiden, zal dat 

niet meer mogelijk zijn.  

 

Schepen Vlegels bevestigt dat de Gecoro dat inderdaad heeft gesteld. Maar dat is een advies. Ten 

eerste is er geen toekomstperspectief om nog uit te breiden. Ze hebben met deze uitbreiding 

voldoende om een aantal activiteiten op een ordentelijke manier te kunnen uitvoeren. Het heeft ook 

met milieuaspecten te maken. Ze veroorzaken wat stof en geluid en ze willen een aantal activiteiten 

onderbrengen in gesloten of halfgesloten ruimtes. Nu zal de buffering en de ontsluiting worden 

verbeterd. Er zal een ruimere buffering komen en de milieuaspecten waar ze nu wat problemen mee 

hebben, kunnen verholpen worden. Voor de rest is het een advies van de Gecoro. Het is de 

gemeenteraad tenslotte, en bij uitbreiding soms de hogere overheid, die al dan niet zulke RUP’s 

goedkeurt. Nu komt er een openbaar onderzoek. Dan zal de Gecoro zich nog eens over de bezwaren 

buigen. Dan komt het dossier nog eens terug naar de gemeenteraad. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er inderdaad een hele grote dynamiek is. Dat is een historisch gegeven. 



Dat gaat ook niet stoppen bij de begrenzing die er nu voorligt binnen het RUP. Hij wil de opmerking 

maken dat in de toekomst dit type bedrijf beter geherlocaliseerd wordt. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat er niet zo veel plaats is om te herlocaliseren. Er zijn op het terrein dat ze 

nu hebben al redelijk wat investeringen gebeurd. Natuurlijk gaat hun voorkeur ernaar uit om daar uit 

te breiden. Zij weten ook dat oneindig uitbreiden daar niet kan. Men moet al zijn best doen om dit RUP 

te kunnen realiseren, maar het is hun goed recht om te zeggen dat ze hier uit willen breiden. Anders 

zijn er investeringen gedaan die op dat moment verloren zijn. Het is ook een gebied dat niet in een 

open ruimte gebied ligt. De locatie zit tegen de spoorweg en tegen de brug die daar over de spoorweg 

gaat. Het is ook geen waardevol landbouwgebied, daar waar nu de kleine uitbreiding gebeurt. De 

nieuwe ontsluiting die daar komt voor de deur zal verbinding maken met het Doornpark richting E34 

dan, dus in die zin is de locatie niet zo slecht. Er zijn weinig mogelijkheden voor het herlocaliseren van 

bedrijven op dit moment. Er is ook een principeovereenkomst met de provincie dat de gemeente voor 

een deel zonevreemde toestanden kan bevestigen. Hij hoopt dat het huidige provinciebestuur dit nog 

altijd volgt. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een praktische vraag. Het is een bedrijf dat grondwerken doet. Hij vraagt 

zich af of die soms ook met vervuilde gronden werken en die grond tot bij hen op de terreinen brengt. 

Hij kent het bedrijf daar niet goed genoeg voor, dus het is meer een informatieve vraag. Als dat het 

geval zal zijn, dan vraagt hij zich af of er voldoende maatregelen zijn om te vermijden dat de grond 

daar ook vervuild kan raken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat als zij dat doen het bedrijf gebonden is aan milieuwetgeving en zij 

bijvoorbeeld ook beton voor moet laten gieten om die activiteiten te gaan doen. Het is niet de 

bedoeling dat daar echt zwaar hinderlijke zaken gaan gebeuren. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, vindt dat het lijkt op dweilen met de kraan open als dit naast het vorige 

punt wordt gelegd. Er wordt met man en macht geprobeerd om de vrachtwagens uit kernen te 

houden, maar hier mag nog een bedrijf uitbreiden dat per definitie grote transporten genereert. Als ze 

de schepen hoort zeggen dat hij kijkt naar de verbinding naar de E34, dan is dat op langere termijn. 

Deze uitbreiding zal er sneller zijn. Het is weer een uitbreiding van grote transporten die door onze 

dorpskernen moeten. 

 



De schepen antwoordt dat het raadslid weet dat de verbinding met de E34 een lang pingpongspel 

geweest is tussen de provincie en het gewest. Nu is dit uitgeklaard in het kader van ECA. In die zin 

heeft hij wel hoop dat het vrij snel zou kunnen gebeuren. Dan is er een onmiddellijke ontsluiting die 

via dit gebied naar de Expressweg gaat. Het is ook zo dat het bedrijf nog wel wat diensten levert aan de 

plaatselijke gemeenschap. Dus in die zin zitten ze wel goed in dat gebied. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college er niets aan kan doen dat de overheid voor een deel 

achterwege blijft. De verbinding tussen de N70 en de N34 had er bij wijze van spreken al moeten 

liggen. Men moet nog beginnen aan het ruimtelijk proces. 

De mer-screeningnota voor Stoop Projects SCRPL16293 resulteerde bij brief van 7 maart 2017 in plan-

MER-ontheffing, waarvan het college in zitting van 22 mei 2017 kennis nam. 

Sinds 1 mei 2017 is de RVR-toets verplicht. Op basis van de locatie is er voor RUP Stoop Projects geen 

ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) nodig. 

Het advies van de GECORO  is voorwaardelijk gunstig, waarbij 1) bijkomende voorwaarden voor 

groenbuffer, 2) verbod op secundaire ontsluitingen, 3) verbod op stapelen (afval)containers, 4) geen 

verdere uitbreiding mogelijk. 

Op 20 mei 2019 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen voor 

voorlopige vaststelling. 

Het ontwerp RUP voor Stoop Projects voorziet in de bestendiging op die locatie mét de nodige 

uitbreidingsmogelijkheden. 

Het bedrijf Stoop Projects betreft een aannemingsbedrijf in terreinaanlegwerken meer bepaald tuin-, 

omgevingsaanleg en -onderhoud. 

De regularisatie van de parking werd toegestaan en een nieuwe hoofdtoegang langsheen de Oude 

Baan voorzien. Verder kon het bedrijf bijkomende binnenruimte creëren zodat lawaaihinderlijke 

activiteiten in een gesloten omgeving kunnen gebeuren en er ook de nodige bureelruimte en 

voorzieningen voor personeel konden gerealiseerd worden. 

Voor zijn werking heeft Stoop Projects op lange termijn een grotere oppervlakte nodig dan het vorige 

bedrijf Metalen Van Houts. Deze uitbreiding, ongeveer 1,3ha in oostelijke richting, wijkt af van de 

bestemde oppervlakte in het eerder vermelde BPA. De inname van deze ruimte dient in een nieuw RUP 

vastgelegd te worden. Het afgeleverde planologisch attest vraagt dat - bij de opmaak van het RUP - de 

gewenste ontwikkeling onderzocht én gemotiveerd wordt binnen de afbakening van het kleinstedelijk 

gebied Beveren, de bestaande naburige KMO-ontwikkelingen en de mobiliteitseffecten op de 

omgeving. 



Op basis van de activiteiten en gewenste organisatie op de site, zoals aangegeven in de aanvraag tot 

planologisch attest, is een zo flexibel mogelijk grafisch plan opgemaakt.  

De onbebouwde ruimte kan volledig verhard worden in niet-waterdoorlatende materialen, behoudens 

de zone in overdruk voor plantenkwekerij en waterzuivering die aansluit op de groenbuffer.  

Er kan slechts een nieuwe bedrijfswoning, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw met een maximaal 

volume van 1000 m³, gerealiseerd worden na afbraak van de bestaande woning waarvoor geen 

vergunningen meer kunnen verleend worden. 

De bestaande niet-verharde oprit aan de Oude Baan wordt omgevormd tot de hoofdtoegang van het 

bedrijf. De secundaire inrit ter hoogte van de uitdovende bestaande woning wordt behouden in 

functie van de bereikbaarheid van de site ten noorden van de bedrijfsgebouwen, onder meer voor de 

dieplader en zeefmachines. De inrit zal in hoofdzaak gebruikt worden als op- en uitrit voor het 

personeel en krijgt daardoor slechts een breedte van 4m aangemeten. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, Sp.a, Open Vld) bij 4 onthoudingen 

(Groen) wordt het ontwerp-RUP Stoop Projects, bestaande uit een toelichtingsnota, een beschrijving 

van de feitelijke en juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften 

alsook een grafisch register voorlopig vastgesteld. 

 

 

08. Ons bestuur heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunningaanvraag 

voor het uitbreiden van de achterontsluitingen gelegen te Haasdonk, Ropstraat en Beveren, 

Lindenlaan. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een praktische vraag. Er zitten een hele reeks bezwaren bij het dossier, 

maar het was niet duidelijk of de bezwaren gingen over de Lindelaan of de Ropstraat of alle twee. Hij 

vermoedt dat ze over de Ropstraat gaan, maar hij kon het echt niet afleiden. 

 

De burgemeester zegt dat er inderdaad een aantal bezwaren zijn binnengekomen rond de Ropstraat. 

Hij heeft die grondig gelezen. Hij begrijpt ook niet goed dat er in het verleden mensen waren die 

vragende partij waren en nu klagen. Er was ook iemand die het onmogelijke vraagt om eventueel ook 

langs de achterkant ontsloten te worden. Dat is onmogelijk, want dan moet men in de s-bocht voor 

vrachtwagens naar een breedte van 7 à 8 meter gaan. Die ruimte is er niet. Er is bewust voor gekozen 

niemand te onteigenen. Normaal gezien dienen voor achterontsluitingen mensen te worden 

onteigend of moet grond worden aangekocht. Wat voorligt is volledig op eigen grond.  



De gemeente heeft een aantal gronden zelf gekocht en de gemeente was al eigenaar van de andere 

gronden. Dan kunnen mensen aansluiten en op basis van het reglement moeten ze dan een bijdrage 

betalen. Anders wordt er gewoon een afsluiting gezet. Maar er zijn ook veel mensen die vragende partij 

zijn om dus wel degelijk langs de achterkant de ontsluiting te realiseren.  

 

Het gevoel van raadslid Benali zegt dat daar inderdaad een parkeerproblematiek is. Maar hij vraagt 

zich ook wel af of, aangezien er minder auto’s in de straat zullen parkeren, er dan op termijn niet meer 

ruimte vrij komt om bijvoorbeeld een fietspad aan te leggen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt voor alle duidelijkheid dat de ontsluiting gaat via de Ropstraat en niet 

via de school. 

 

Dat weet raadslid Benali. Het gaat aan de ene kant eigenlijk over de helft van de straat en mensen die 

toch een achterontsluiting zullen hebben, dan gaat dat een impact hebben op de parkeerdruk. Dat is 

toch de bedoeling. Hij vraagt of er mogelijkheden zijn voor zwakkere weggebruikers. 

 

Schepen Van Roeyen moet toch even de bedenking meegeven dat de N485 een gewestweg is die een 

jaar of zes geleden is heraangelegd. Het is natuurlijk niet zo dat men door een aantal auto’s weg te 

halen uit het straatbeeld, dat men meteen over het hele traject de straat moet gaan heraanleggen. Een 

stuk is ook zone 30. Er is ook niet de ruimte om de wettelijke normen voor fietspaden en schrikstroken 

te voorzien als bepaalde parkeerplaatsen wegvallen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men dan de woningen moet afbreken en opschuiven, maar dan 

schiet er van de achtertuin ook niets meer over.  

 

Ten noorden van de woning Ropstraat 9 werd recent een achterontsluiting aangelegd ten voordele 

van de rijwoningen in de Willem Van Doornyckstraat, vanaf huisnr. 109A tot huisnr. 127.  

Aansluitend aan de reeds aangelegde achterontsluiting/garageweg zal het nieuwe gedeelte 

onmiddellijk afbuigen naar het noorden. Naast dit gedeelte kan de gracht met een wettelijke breedte 

van 1m tot 1m25, blijven stromen. De garageweg wordt aangelegd in asfalt met een breedte van 5m, 

inclusief ter plaatse gegoten kantstroken. Na ± 56m buigt de achterontsluiting/garageweg dan weer af, 

zodat deze vervolgens tegen de achterste perceelsgrenzen van de eigendommen Willem Van 

Doornyckstraat met huisnrs. 107 t.e.m. 71 komt te liggen.  



Wel wordt aan de noordelijke zijde van de garageweg een greppel aangelegd, waarin het hemelwater 

van de naastgelegen rijbaan zal afwateren en kan infiltreren in de bodem.  

Tussen de Lindenlaanschool en de woning met huisnr. 145 ligt een achterontsluiting/ garageweg. Het 

betreft een 6m brede weg van 60 meter lang in rode betonstraatstenen met een weggoot en 

boordsteen langs de westzijde.  

Deze weg wordt on. 37 verlengd.  Het betreft ook een noodweg voor het schoolcomplex. De 

achterontsluiting stopt ter hoogte van het ingerichte deel van het schoolcomplex.  

 

Tijdens het georganiseerde openbaar onderzoek van 4 april tot en met 3 mei 2019 werden 4 bezwaren 

ingediend over onder andere verkleinen eigendom, veiligheid, privacy, geluidshinder en 

parkeerdrukte. 

Door het aanleggen van deze ontsluiting wordt de huidige waterloop deels vervangen door een wadi 

tot aan het sportcomplex.  

In functie van de toegankelijkheid voor de school kan deze ontsluiting een goede oplossing zijn voor 

de toegankelijkheid van de school, maar enkel voor fiets- en wandelverkeer.  

De ingediende bezwaren werden besproken. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren. 

Alsook hechten alle raadsleden goedkeuring aan voorgelegd wegtracé met bijhorende 

modeldwarspofielen voor de achterontsluiting Ropstraat te Haasdonk en Lindenlaan te Beveren. 

 

 

09. In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2018 werd de prijsvraag gestart voor 

de uitbreiding van de lagere school Kallo. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt dat de ontwerper toch wel heel veel logische punten gemist heeft. Dat lijkt 

hem toch wel raar. Er is hier een serieuze meerprijs van 36% boven het ramingsbedrag. Maar als hij 

dan leest waarom die prijs zo veel hoger is dan gaat het over de bereikbaarheid van de werf, 

technische uitrustingswerken, installatie van een liftkoker waarbij gewerkt moet worden van op de 

speelplaats. Dat zijn allemaal dingen die men kan voorzien als ontwerper. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft dezelfde bedenkingen. Hij wijst ook op het feit dat er ook maar 

twee offertes binnengekomen zijn. Hij denkt dat er op het moment dat de offerte uitgeschreven is de 

markt een beetje verzadigd was en dat er daarom zo weinig aannemers op ingetekend hebben.  



Het lijkt hem beter om dit opnieuw uit te schrijven. De situatie kan nu misschien veranderd zijn, want 

36% boven de raming is geen klein bedrag.  

 

Schepen Claus kan de collega’s daar eigenlijk alleen maar gelijk in geven. Het is inderdaad zo dat de 

ontwerper een raming heeft gemaakt en dat de gemeente twee prijzen heeft gekregen van de 

aannemers. Ze denkt dat het argument dat de markt verzadigd was niet echt klopt, want op dat 

moment heeft de gemeente nog aanbestedingen gedaan waar het wel veel offertes voor heeft 

gekregen. Een verbouwing is altijd wel een moeilijk dossier. Er zijn niet veel aannemers die er erg tuk 

op zijn om daar aan te beginnen. Het is inderdaad zo dat de ontwerper een raming gemaakt heeft. Er is 

aan hem gevraagd hoe het kan dat men nu 36% boven de raming zit. Hij heeft achteraf de 

verantwoording gegeven die ook in de toelichting zit. Ze kan de redenering van de raadsleden volgen 

dat het een beetje de omgekeerde wereld is. Verbouwingen zijn niet altijd evident. Er is ook een 

verdiep bovenop. Dat heeft zij bij Sint Rafaël ook gemerkt, waar een rentetoelage voor gegeven is. Dat 

was een gelijkaardige verbouwing en ook daar zat de oorspronkelijke ontwerper naast de raming. Ze 

denkt dat de complexiteit van het dossier dat wel met zich meebrengt.  

 

Raadslid Benali dankt de schepen voor de eerlijkheid. Hij hoopt dat de conclusies getrokken worden 

met betrekking tot deze ontwerper en hij denkt dat deze in de toekomst voor complexe projecten 

beter niet meer ingeschakeld wordt. 

 

Procedure: de “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking”. 

Raming: 511 030,11 EUR exclusief btw. 

Op 10 augustus 2018 vond de opening van de offertes plaats. Er hadden twee firma’s een offerte 

ingediend waarvan de laagste offerte 708 911,63 EUR exclusief btw bedroeg. Dit is 38% boven de 

raming. 

Het college besliste in zitting van 17 september 2018 om de opdracht niet te gunnen omwille van 

onaanvaardbare prijzen. 

Met de gehanteerde procedure, VOMB, is er echter wel mogelijkheid tot onderhandelen. Het college 

besliste in zitting van 18 februari 2019 om met beide inschrijvers te onderhandelen over hun 

inschrijvingsprijs. 

Aan de inschrijvers werd een Best And Final Offer gevraagd. Beide aannemers hebben een 

commerciële korting gegeven. 

 



De laagste inschrijver gaf een korting van 2,05% wat resulteert in het bedrag van  

694 378,94 EUR exclusief btw. 

De laagste inschrijver bevindt zich nog 36% boven het ramingsbedrag. 

De ontwerper, Guido Franssens, heeft de hoge kostprijs gemotiveerd als volgt: 

- er moet worden gebouwd bovenop een bestaand gebouw dat volledig ingericht is; 

- bovendien is de school in gebruik; 

- de moeilijke bereikbaarheid van de werf (opstellen kraan in boskant van het park,  

   weinig plaats voor opslag materieel,...); 

- hoge graad van technische uitrustingswerken: verluchting, verwarming, zonnepanelen; 

- voor installatie van de liftkoker moet worden gewerkt vanop de speelplaats, die  

  ingesloten is tussen gebouwen; 

- leveringsproblemen voor PUR- en PIR-isolatie, wat resulteert in hogere prijzen. 

De raad keurt met eenparigheid van stemmen de aangepaste raming van 736 041,68 EUR, inclusief 

btw, goed voor de uitbreiding van de lagere school te Kallo. 

 

 

10. Het college heeft in zitting van 3 september 2018 de omgevingsvergunning verleend aan Breevast 

Development Belgium nv voor het aanleggen van een insteekweg langsheen de Kallobaan met een 

mix aan meergezins- en eengezinswoningen rond een collectief groenplein. Deze weg zal overwegend 

privé blijven. Enkel de toegangsweg, met parkeerplaatsen en met afvalverzamelplaats, tot aan de 

overdekte doorrit zal overgenomen worden in het openbaar domein. 

 Aan deze insteekweg moet nog een nieuwe straatnaam toegekend worden. 

 De raad gaat algemeen akkoord om de straatnaam “Kruisboogstraat” principieel vast te stellen en 

te onderwerpen aan de verdere procedure. 

 

 

11. Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van de 

voortuinen in de Sportlaan Vrasene aan de aanpalende eigenaars mits het betalen van de kosten. 

Begin jaren '80 werden namelijk de voortuinen samen met de wegenis overgedragen aan de gemeente 

voor opname in het openbaar domein. 

Telkens met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de kosteloze grondafstand van 

diverse percelen in de Sportlaan te Vrasene. 

 



Voor volgende percelen konden de aanpalende eigenaars reeds akkoord gaan en werd de belofte tot 

verwerving ondertekend: 

 

a) Lotnummer Kadastrale gegevens Oppervlakte (m²) 

1 4de afd., sectie B, zonder nummer 83,87 

2 4de afd., sectie B, zonder nummer 59,37 

3 4de afd., sectie B, zonder nummer 86,78 

4 4de afd., sectie B, zonder nummer 179,16 

5 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

6 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

8 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

9 4de afd., sectie B, zonder nummer 134,43 

 

 

b) het perceel 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 59,48 m², gelegen in de 

Sportlaan Vrasene 

 

c) het perceel 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 82,97 m², gelegen in de 

Sportlaan Vrasene 

 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakten. 

 

12. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 23 september 2014 akkoord met het opstarten 

van de verkoopsprocedure voor 16 bouwgronden in de verkaveling Steenland in Kallo overeenkomstig 

het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden door de gemeente 

Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 250 EUR/m² te verhogen met 12,5% 

administratieve kosten. 

De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de verkoop van lot 56 in de verkaveling 

Steenland Kallo, perceel bouwgrond kadastraal gekend 8e afdeling, sectie C nummer 7D2 met een 

oppervlakte van 414,86 m² aan de heer David Di Levrano en mevrouw Anna Beeldens. 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 

 

 



13. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, wijze 

van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 

 

a) In toepassing van artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur Verlaat raadslid Ann Vermeulen de zitting 

bij de behandeling van dit punt. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord om het perceel KMO-grond in de KMO-zone 

Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1321B, 1322E en 1350Y met een 

oppervlakte van 1 017,71 m² te verkopen aan de bvba Transveratho, Doornpark 84 Beveren.  

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

b) Alsook met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om het perceel KMO-grond in de KMO-

zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1321B, 1322E en 1350Y 

met een oppervlakte van 1 246,79 m² te verkopen aan de bvba De Mey-Fassaert, Kolkstraat 43 9120 

Vrasene. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

14. Het college ging in zitting van 15 april 2019 principieel akkoord om de woningen Grote Baan 258 en 

258B in Melsele aan te kopen. 

 

Raadslid Maes, Groen, wil namens zijn fractie vragen dit punt uit te stellen om de heronderhandeling 

van de akte eerst te laten doorgaan. 30 juni heeft zich een incident voorgedaan. Hij is ten rade gegaan 

bij een notaris en het is wel degelijk zo dat beschadigingen die gebeuren tussen de compromis en het 

verlijden van de akte gedragen moeten worden door de verkoper. Naar zijn inziens is de prijs die 

bepaald is door een jammerlijke gebeurtenis niet meer de prijs die zou moeten betaald worden. Het 

zal allicht ook een verzekeringskwestie zijn. Ook daarvan heeft de notaris bevestigd dat dat zal 

opgenomen moeten worden in de akte. Zijn vraag is hoe dat dan wordt geregeld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid spreekt over de notaris. Er is een notaris en die zegt 

dat het zo is. De gemeente heeft de woning gekocht. Er is inderdaad ingereden op deze woning. Het is 

echter de bedoeling om de woning af te breken. Het was dus niet de bedoeling om de woning 

eventueel te verhuren. De woning moet afgebroken worden in het kader van de discussie die zonet is 

gevoerd om het openbaar domein te verbeteren en het uitzicht te optimaliseren.  



De situatie daar is gevaarlijk genoeg. Er zijn onderhandelingen bezig met de 

verzekeringsmaatschappij. Hij ziet geen enkele reden om er nu mee te stoppen en het risico te lopen 

dat de woning eventueel particulier verkocht wordt. Misschien is er dan ook sprake van een 

schadevergoeding die de gemeente moet betalen, want de gemeente heeft een compromis getekend. 

Als er morgen een particulier komt die het wil renoveren, dan blijft het wel staan. Het is wel de 

bedoeling om daar de veiligheid te vergroten. Hij begrijpt niet waarom het nu zou moeten worden 

verdaagd. Er wordt hier gesproken over de notaris en hij hoopt niet dat het de notaris is die hier bij 

betrokken is, want dan stelt zich nog een ander probleem. Hij vindt het ook vreemd dat een notaris in 

deze kwestie zomaar publiek adviezen gaat geven.  

 

Raadslid Maes zegt dat het hier over een princiepskwestie gaat. Hij heeft nu de vraag gesteld aan de 

notaris over deze woning. Het gaat over het principe. Als er tussen het compromis en de akte iets 

gebeurt met het pand, dan moet dat in de akte worden opgenomen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente het gaat afbreken. 

 

Raadslid Maes zegt dat dat er in principe niet toe doet. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de waarde van de woning nihil was vanwege het feit dat de 

woning niet terug verhuurd gaat worden. De woning gaat afgebroken worden. De gemeente wordt nu 

een beetje geholpen, alleen een beetje vroeg. 

 

Schepen Van Roeyen vindt het inderdaad een beetje bedenkelijk dat beroepsmensen in de anonimiteit 

gebruikt worden om daarover dit soort statements te doen. Ten tweede is het een heel principieel 

dossier dat voor de verkeersveiligheid inderdaad cruciaal is. Op dat vlak is de argumentatie van de 

burgemeester zeer terecht. Ten derde kan het raadslid bij de bewuste notaris misschien eens een keer 

informatie vragen over de hele problematiek over het overgaan van het risico wanneer men verkoopt. 

Heeft men in dit geval het principe dat het risico is overgegaan en zal onder andere de vergoeding die 

de verzekering moet betalen, zelfs voor een gebouw dat zal afgebroken worden, naar de gemeente 

gaan. 

 

Raadslid Maes heeft een andere mening dus hij vraagt een stemming. Hij wil daaraan toevoegen dat hij 

ook geen schattingsverslag vond.  



Hij wil in de kantlijn nog erbij vragen of een schatting altijd gebeurt of überhaupt niet. In deze kon hij 

het niet terug vinden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente niet kan aankopen of verkopen zonder dat er een 

schatting is. Het college is er zeer voorzichtig mee omdat bepaalde mensen niet appreciëren dat dat 

met naam en toenaam wordt meegedeeld. Er zijn bepaalde mensen die een pand verkopen en die met 

naam en toenaam en straat en nummer genoemd worden. In sommige gevallen gebeurt het wel en bij 

andere niet. Daarom is men zeer voorzichtig met de schattingsverslagen. Maar raadsleden kunnen die 

altijd inkijken.  

 

Raadslid Benali vat de discussie als volgt samen. Hij begrijpt dat het wel kan dat ondertussen een 

woning minder waard is geworden en dat de verzekering zou kunnen tussenkomen, maar dat dan 

tegelijkertijd het risico bestaat dat de woning de gemeente ontglipt en dat dan aan de verkeerssituatie 

niets meer kan worden gedaan in de toekomst. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dus op te maken uit de uiteenzetting van raadslid Maes dat deze 

voorstelt om de compromis eenzijdig op te zeggen.  

 

Raadslid Maes geeft aan dat dat niet waar is. De akte ga je gewoon anders schrijven door andere 

dingen op te nemen in de akte. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een compromis is over de prijs. Ofwel wordt het compromis 

uitgevoerd en wordt deze vertaald in een akte, ofwel wordt het compromis verbroken met alle 

gevolgen van dien. Dan is de eigenaar weer vrij en kan hij het eventueel particulier verkopen.  

 

Raadslid Maes zegt dat volgens zijn informatie dat niet zo is. Het is trouwens toegelaten om een 

notaris te raadplegen. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het zeer bizar dat een notaris wordt ingeroepen die niemand kent en 

die zomaar een advies geeft. Die wordt hier echt geponeerd als een autoriteit. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft een vraag over de uitleg van de burgemeester over de 

schattingsverslagen.  



Hij heeft het papieren dossier niet ingekeken, maar een schattingsverslag maakt volgens hem altijd 

deel uit van het papieren dossier van een agendapunt. De burgemeester zegt dat men er in sommige 

gevallen wat voorzichtig mee is. Maar raadsleden hebben in sommige gevallen ook een 

geheimhouding. Een dossier moet toch volledig zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dat, maar in het verleden is dat niet gebleken. Vandaar dat het er 

niet bij zit, maar als een raadslid dat wil inkijken, dan neemt hij contact op met de algemeen directeur 

en kijkt hij dat in.  

Raadslid Stevenheydens vraagt of het wettelijk is om het op deze manier te regelen. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat zo is. Elk raadslid kan op elk moment een dossier opvragen. 

Het is geen enkel probleem om het in te kijken. Het zit niet in het dossier omdat op de fracties ook 

niet-raadsleden aanwezig zijn. 

 

De burgemeester zegt dat de koopprijs wel wordt gepubliceerd, maar zonder de namen. De mensen 

die weten wie de eigenaar is, kunnen de link wel leggen, dat is zo. 

 

De aankoop en inrichting van deze hoek zou een goede oplossing bieden en de mogelijkheid geven om 

wat ademruimte op deze hoek te creëren. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om de aansluiting 

van de Ijzerstraat op de N70 te evalueren en eventueel te wijzigen. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Beveren 2020, Open Vld, Sp.a, Vlaams Belang) tegen 4 neen-stemmen 

(Groen) wordt beslist tot de aankoop van de woningen, Grote Baan 258 en 258B te Melsele, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie D nummers 0094M en 0094K en heeft een totale oppervlakte van 348 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

15. De voorzitter geeft toelichting bij de indexering van de tarieven voor de voor- en naschoolse opvang, 

middagtoezicht en avondstudie. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zou willen vragen de huidige tarieven, die ze absoluut democratisch vindt, 

niet te indexeren. Ze wil niet zo ver gaan als bijvoorbeeld het ACV en een aantal andere partijen die 

vragen naar gratis opvang. Ze is heel tevreden dat Beveren een democratisch tarief hanteert en dat er 

ook een individueel verminderd tarief is, maar ze denkt dat de tijdelijke bevriezing van de tarieven nog 

net iets meer ambitie zou inhouden dan nu.  



De gemeente toont daarmee dat de combinatie werk en gezin heel belangrijk is. Ze ziet ook wat er op 

dit moment met de belasting mag ingegeven worden, dat de belastingvrije som niet omhoog gaat. Die 

blijft 11,20. De gemeente gaat dus wel omhoog en dat lijkt een klein bedrag, maar op maandbasis, 

jaarbasis of heel de periode dat het kind in de opvang zit, gaat dat dus wel degelijk over een meerkost. 

Men weet dat het iets is dat sowieso al meer kost dan op dit moment wordt aangerekend. Dus, dat de 

gemeente hier al serieuze keuzes maakt. Maar ze vindt wel dat het creëren van maximale kansen voor 

een combinatie tussen werk en gezin heel wat positieve effecten zal hebben op de inwoners en meer 

bepaald op de gezinnen. Dus het leek haar wel straf als de gemeente het niet zou doen. Ze ziet al nee-

geknik en daar zal een reden voor zijn. 

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat dit punt voor een stuk weerlegt wat de burgemeester zojuist zei aan 

het begin van de gemeenteraad over dat er een keuze moet worden gemaakt tussen ofwel de 

schulden snel afbouwen ofwel een sociaal beleid voeren. Er zijn veel sociale maatregelen die eigenlijk 

niet zo veel geld kosten, maar die voor de mensen die weinig geld hebben wel veel uitmaken. Dit is er 

één van. In tijden van stijgende kinderarmoede de prijs voor de kinderopvang op deze manier laten 

stijgen, het gaat hier wel over stijgingen van 10 à 20%, dat is geen indexering. Dat kunnen kleine 

bedragen lijken, maar als je inderdaad langer moet werken of vroeg moet gaan werken en niet het 

sociale netwerk hebt om de kinderen op te vangen, dan stapelt dit zich wel op en dan gaat dat over 

een jaar gezien over honderden euro’s. Hij gaat hier daarom absoluut niet mee akkoord en hij is zeker 

niet akkoord om vanaf nu ook nog eens jaarlijks te gaan indexeren terwijl dat tot nu toe niet het geval 

was. Het college wil dit nu jaarlijks gaan indexeren wat ook wel een volledige trendbreuk is. Volgens 

hem is dit absoluut niet nodig en past het ook niet in een periode waarin de kinderarmoede sterk blijft 

stijgen in Beveren. Hij vraagt om hier de keuze te maken voor een sociaal beleid en om deze prijzen te 

bevriezen.  

 

Schepen Claus wil het zeker en vast nuanceren. Dit gaat over de prijzen die in gemeentescholen 

worden gehanteerd, dus enkel de tarieven die worden gebruikt voor de kinderopvang in de 

gemeentescholen, dat wil zeggen, voor- en naschoolse en middagopvang. Het gaat niet over de 

buitenschoolse opvang en niet over de vakantieopvang. Er is heel duidelijk de keuze gemaakt dat de 

gemeente er geen geld wenst aan toe te steken. Dat is dus niet verlieslatend, er wordt ook absoluut 

geen winst op gemaakt, maar het college wil graag dat de lonen van de mensen die in de 

kinderopvang staan, worden gedekt met de inkomsten van die kinderopvang.  

 



Dus als de gemeente daar verlies op zou maken, en dat wordt angstvallig in de gaten gehouden, dan 

wordt dat een sociaal voordeel en dan moet aan alle vrije scholen en aan scholen van andere netten 

dat sociaal voordeel worden uitbetaald. Dat gaat de gemeente nog veel meer geld kosten. Dus sinds 

het begin dat de gemeente is gestart met het zelf organiseren van kinderopvang in de 

gemeentescholen is dat een principe dat wordt gehanteerd en dat men zo wil houden. Dit is ook 

besproken op het lokale overleg kinderopvang en de onderwijsraad. Alle scholen en 

kinderopvanginitiatieven zijn daarmee akkoord gegaan. Er wordt ook in het subsidiereglement 

gevraagd aan de vrije scholen en de scholen van het GO om dezelfde prijzen te hanteren en dan 

subsidieert de gemeente materiaal of eventueel bijkomende personeelskosten. Als zij meer vragen 

doet de gemeente dat niet. Dat zijn een aantal principes die daarin zijn vastgelegd. De berekening is 

weer gedaan en er waren niet meer voldoende inkomsten om alle lonen, die uiteraard ook 

geïndexeerd worden, te kunnen betalen. Vandaar dat het college vraagt de bedragen te kunnen 

indexeren. Maar dat is dus gewoon het principe om het break even te houden. De kinderopvang op 

woensdagnamiddag en de vakantieopvang zijn andere tarieven. ‘t Balloneke hanteert ook andere 

tarieven. Maar in het lokaal overleg, waarin een goede verstandhouding is, wordt toch geprobeerd dat 

op elkaar af te stemmen. Er zijn ook sociale tarieven in de vakantie en met het nieuwe decreet 

kinderopvang dat binnenkort ingaat zal dat waarschijnlijk allemaal nog gewijzigd worden. Maar het is 

echt wel een keuze om break even te draaien en daar niet te moeten bijpassen om de sociale 

voordelen te vermijden. Anders gaat het de gemeente heel veel geld kosten. Ze denkt dat het toch nog 

wel schappelijke prijzen zijn en dat er ook fiscale attesten aan verbonden zijn die zeker en vast worden 

meegegeven aan iedereen die ze nodig heeft. 

 

Raadslid Benali zegt dat het inderdaad niet over astronomische bedragen gaat, maar voor mensen die 

weinig hebben is dat zeer veel geld. De schepen geeft zelf aan dat de keuze gemaakt is om break even 

te draaien. Hij begrijpt volledig dat dat de visie en het standpunt is, alleen deelt hij die visie niet en 

vindt hij dat de gemeente moet overwegen om dit binnen het sociaal kader dat er momenteel is in de 

gemeente te herbekijken. Hij volgt de visie niet en gaat het dus ook niet goedkeuren. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat toen de heer Benali nog in dezelfde fractie zat als Groen, de 

vertegenwoordiger van zijn fractie in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst hem kon vertellen dat 

het sociaal comité regelmatig mensen over de vloer kreeg met vragen over rekeningen die niet kunnen 

betaald worden en dat daar een omstandig sociaal beslag van gemaakt wordt. Het raadslid doet alsof 

de gemeente het sociaal beleid daar niet in meeneemt, maar dat kan hij ten stelligste ontkennen.  



Hij wil ook terugkomen op de uitspraak van de heer Benali dat het sommige gezinnen honderden 

euro’s per jaar gaat kosten. Hij moet eens proberen om met tien cent per uur aan honderden euro’s 

per jaar te komen. Dan moeten de kinderen alle dagen tien uur in de opvang zitten. Hetzelfde met de 

opmerking over de 11,20 euro belastingaftrek. Die is niet geïndexeerd en de mensen gaan daar 

negatieve gevolgen van hebben. Je moet met dat tarief eens proberen te komen aan 11,20 euro per 

dag. Dan moet de kleine ook zeven uur in de opvang zitten. Het is quasi volledig fiscaal aftrekbaar. 

 

Raadslid Benali heeft gezegd dat dit honderden euro’s kost voor het geheel van de kinderopvang 

natuurlijk. Als een kind twee à drie uur per dag in de kinderopvang verblijft, dan gaat het op het eind 

van het jaar wel wat schelen. Dan gaat het wel over tientallen euro’s die er bij komen. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat in moeilijke situaties dit wel ter harte wordt genomen en er wordt 

tussengekomen. 

 

Het is in het verleden steeds de bedoeling geweest van het gemeentebestuur om de voor- en 

naschoolse opvang en middagtoezicht in de gemeentelijke basisscholen niet verlieslatend te 

organiseren en de kosten voor de opvang, middagtoezicht en avondstudie zo miniem mogelijk te 

houden. Door de stijging van de lonen van het opvangpersoneel dienen dan ook de ouderbijdragen te 

worden verhoogd en dit vanaf 1 september 2019. 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 3 neen-stemmen (Beveren 

2020, Sp.a) wordt akkoord gegaan met de verhoging van de kostprijs van de voor- en naschoolse 

opvang in de gemeentelijke basisscholen van 1 EUR naar 1,10 EUR per begonnen half uur, en dit vanaf 

1 september 2019.  

Alsook wordt akkoord gegaan met de verhoging van de tarieven van middagtoezicht en avondstudie 

van 0,50 EUR naar 0,60 EUR, en dit vanaf 1 september 2019 en om bovenstaande bedragen jaarlijks te 

indexeren vanaf schooljaar 2019-2020. 

 

 

16. De gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang heeft in vergadering van 8 mei 2019 

positief advies gegeven over: 

- de aanstelling van Pieter Van Bastelaere als voorzitter 

- de aanstelling van Evelyne Mertens als secretaris 

- de statuten en het huishoudelijk reglement van het LOK 



De raad keurt algemeen het huishoudelijk reglement en de statuten van het Lokaal Overleg 

Kinderopvang goed. 

Tevens wordt akkoord gegaan met de aanstelling van Pieter van Bastelaere als voorzitter en Evelyne 

Mertens als secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

 

 

17. Volgende punten belangen Burensportdienst Waasland aan. 

a) Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland is 

een voorstel van statutenwijziging goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op 

volgende artikels: 

 artikel 4 - de secretariaatszetel wordt overgeheveld van de gemeente Kruibeke naar de 

gemeente Beveren (adres sportdienst) 

 artikel 11 - grensbedragen van de financiële verrichtingen waarvoor de handtekening van één 

of meerdere volmachthouders vereist is 

 artikel 13 - jaarrekening dient goedgekeurd te worden door gemeenteraad 

 artikel 15- jaarverslag dient samen met de jaarrekening goedgekeurd te worden door 

gemeenteraad 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de voorgestelde statutenwijziging van de ILV 

Burensportdienst Waasland goed. 

 

 

b) Artikel 13 van de statuten van de Interlokale Vereniging (ILV) Burensportdienst Waasland stelt dat de 

jaarrekening ieder jaar moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de deelnemende 

gemeenten. De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de participerende 

gemeenten de goedkeuring heeft verleend. 

Artikel 15 van de statuten stelt dat samen met de jaarrekening ook het jaarverslag moet worden 

goedgekeurd. 

De Algemene Vergadering van de ILV stelde op 27 februari 2019 de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 

2018 vast.  

Met eenparigheid van stemmen wordt de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 van de ILV 

Burensportdienst Waasland goedgekeurd. 

De rekening 2018 sluit af met een negatief saldo van 4 803,42. Het gecumuleerd resultaat bedraagt + 

23 598,20 EUR. 



 

18. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019 zal een 

statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.  

Artikel 28E. van de huidige statuten van Ibogem bepaalt dat over iedere wijziging van de statuten in 

de gemeenteraden moet worden beraadslaagd en beslist. 

Goedkeuring wordt algemeen gehecht aan de voorgestelde statutenwijziging van Ibogem. 

 

 

19. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

Kansarmoede bij kinderen.   

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft er ondertussen al een paar keer naar gerefereerd tijdens deze 

gemeenteraad. Het zijn toch wel weer dramatische cijfers die Kind en Gezin heeft laten zien over 

Beveren. Het kansarmoedecijfer was vorig jaar al sterk gestegen en nu is daar weer 0,67% bijgekomen. 

Over de hele legislatuur 2012-2018 steeg de kansarmoede bij kinderen in Beveren van 5,1% naar 

12.15%. Dat is een stijging die ver boven de stijging in Vlaanderen ligt. Als men de trend van de 

voorbije zes jaar vergelijkt, dan is Beveren absoluut één van de sterkste stijgers. Kind en Gezin gaat bij 

het in kaart brengen van dat cijfer bij elke geboorte langs bij de gezinnen en toetst aan zes criteria 

zoals maandinkomen, arbeidssituatie en zo verder. Als op drie van de zes criteria een gezin zwak 

scoort, dan is het kansarm. Blijkbaar zijn die gezinnen er steeds meer in Beveren. Met de discussie 

vorig jaar was veel niet duidelijk. Er is een discussie geweest met de schepen sociale zaken en de 

voorzitter van het OCMW. Er waren vele mogelijke oorzaken. Zijn vermoeden is dat het te maken kan 

hebben met éénoudergezinnen, met stijgende facturen, misschien ook met het aantal gezinnen dat 

een leefloon ontvangt. Er is toen gezegd dat men het niet goed weet en het komende jaar moet dat 

worden geanalyseerd om op basis van die analyse maatregelen te nemen. Hij citeert uit het verslag 

van de gemeenteraad van juni 2018 waarin staat dat dit in een nieuw meerjarenplan zeker één van de 

strijdpunten moet worden. Zijn vraag is of de analyse ondertussen is gebeurd en of men nu beter weet 

hoe het komt. Ten tweede had hij het meerjarenplan allang verwacht. Het is er nog niet, maar 

misschien zijn er toch al maatregelen die aangekondigd kunnen worden. Hij vraagt ook hoe 

bovenlokaal samengewerkt wordt om dit aan te pakken. Waarschijnlijk kan Beveren dit niet alleen 

oplossen. Hij had ook een concrete maatregel voorgesteld vorig jaar in mei waardoor de discussie 

losgebarsten is in verband met de rechtenverkenner. Dat ging ook onderzocht worden als mogelijke 

piste. Hij vraagt wat het onderzoek ondertussen heeft opgeleverd. 



 

Schepen Van Esbroeck krijgt de indruk dat er nu gesteld wordt dat de gemeente Beveren 

verantwoordelijk zou zijn voor de stijging van de kinderarmoedecijfers. Hij wil dat nog eens formeel 

ontkrachten. Het raadslid spreekt zelf over de zes criteria die gebruikt worden en wanneer mensen 

aan drie daarvan voldoen, dan wordt men al gezien als een gezin in armoede. Op de meeste van die 

criteria heeft de gemeente totaal geen vat. Bijvoorbeeld de hoogte van het leefloon. Wanneer het 

leefloon met 500 euro zou verhoogd worden per maand, zouden die cijfers er helemaal anders uitzien. 

Niet alleen in Beveren, maar in vele andere gemeenten. Ook het opleidingsniveau van de ouders heeft 

de gemeente totaal niet in de hand. De gemeente kan er niets aan doen of een ouder al dan niet 

laaggeschoold is. Zo zijn er nog vier criteria en op al die criteria heeft de gemeente geen vat. De 

gemeente kan dus aan dat cijfer, dat een percentage is van gezinnen die in Beveren in armoede leven, 

niets doen. De gemeente kan wel iets doen aan de andere kant. Als mensen in armoede leven, kan de 

gemeente stappen proberen zetten om aanvullend te werken. De gemeente kan het leefloon niet 

verhogen, maar het kan wel bijkomende voorwaarden scheppen door bijvoorbeeld mensen aan het 

werk te helpen. Op dat soort stappen worden door de maatschappelijk werkers heel hard en heel veel 

ingezet. Er is een huurtoelage, een schooltoelage, er is veel. De gemeente probeert de financiële 

hindernissen of andere hindernissen, wanneer het over werk gaat of over scholing bijvoorbeeld bij 

mensen die de taal niet machtig zijn, mee weg te werken. Dat deed de gemeente in het verleden en in 

de toekomst gaat het dat nog meer doen. Het armoedeplan komt er aan maar hij gaat daar nu niets 

over zeggen omdat het de bedoeling is dit in september of oktober samen met de rest van de 

meerjarenplanning vrij te geven. Daar worden concrete maatregelen in opgenomen. Het raadslid mag 

gerust zijn dat de rechtenverkenners ondertussen onderzocht zijn en dat daar mogelijkheden zijn. Hij 

vraagt het armoedecijfer niet te gebruiken als een parameter waaraan de gemeente Beveren iets zou 

kunnen doen. Dat is gewoon niet correct. 

 

Raadslid Benali steekt niet onder stoelen of banken dat de federale en Vlaamse overheid een asociaal 

beleid hebben gevoerd. Die discussie is al gevoerd en dat klopt absoluut. Maar om nu te zeggen dat de 

gemeente geen impact heeft op dit cijfer klopt gewoon niet. Er zijn heel wat gemeenten die erop 

vooruit gaan. Gemeenten zoals Kortrijk en Gent zijn er in geslaagd om te stabiliseren met een deftig 

armoedebeleid. 

 

 

 



Raadslid Benali zegt dat het daar niet om gaat. Het gaat inderdaad over activeringsmaatregelen, over 

het begeleiden, over bijvoorbeeld de rechtenverkenners om ervoor te zorgen dat de mensen weten 

waar ze recht op hebben en daarmee aan de slag kunnen gaan. Waar men natuurlijk rekening mee 

moet houden is wat men doet qua beleid rond sociale premies en dergelijke en hoe men de mensen 

opvangt. Hij heeft zojuist gesproken over het sociaal restaurant waarover lang is gedebatteerd, maar 

het is niet uitgevoerd. Dat zijn toch wel een aantal zaken die het verschil maken ten opzichte van die 

andere gemeenten. Om te zeggen dat de gemeente het cijfer niet kan beïnvloeden terwijl men in de 

rest van Vlaanderen veel betere cijfers kan voorleggen en Beveren een van de sterkste stijgers is qua 

kansarmoede bij kinderen klopt niet. Als men nu de cijfers bekijkt, dan scoort Beveren van de 

gemeenten in de omgeving slechter dan Kruibeke, even slecht als Lokeren, slechter dan Sint Gillis en 

Stekene. Alleen Temse en Sint-Niklaas scoren slechter. Bij Sint-Niklaas komt dat door de 

verstedelijking, maar Beveren zit Temse op de hielen. Als men vergelijkt met het Oost-Vlaamse 

gemiddelde dan is dat 13,5% en in Vlaanderen 14% en dan zit Beveren daar niet ver meer van af. Als 

Beveren op dezelfde manier doorstijgt, dan wordt binnen een aantal jaar Oost-Vlaanderen en 

Vlaanderen ingehaald, en dat voor een van de rijkste gemeenten van Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.  

Dat vindt het raadslid beschamend. 

 

Schepen Van Esbroeck blijft erbij dat de gemeente dat niet in de hand heeft. Hij wil gerust met de stad 

Lokeren en met de gemeente Kruibeke de voorzieningen, de stappen die worden gezet om mensen te 

begeleiden binnen het OCMW, eens naast elkaar leggen. Dan zal blijken welke gemeente daar het 

actiefste in is. Dan zal blijken welke gemeente de meeste stappen zet om die mensen te proberen uit 

de armoede te halen. 

 

Raadslid Benali vraagt of er ondertussen al een analyse is gebeurd van wie die mensen zijn en hoe de 

evolutie wel verklaard kan worden. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat men daar nog volop mee bezig is. Hij heeft gezegd dat dat in 

september of oktober samen met het armoedeplan besproken zal worden. Dat beleidsplan komt. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft het precies een jaar geleden geagendeerd op de agenda 

van de gemeenteraad. Het is al twee jaar geleden dat de gezinsraad het opstellen van een 

armoedebestrijdingsplan in een memorandum aan de gemeenteraad als belangrijkste punt heeft 

gesteld. Vorig jaar is er een voorlopige evaluatie gebeurd.  



Toen is ook gezegd dat er nog een grondige evaluatie komt. Inmiddels is het een jaar verder en hij 

hoort nu het antwoord dat de raad in september alles in massa krijgt. Hij vindt dat wel spijtig als het 

een jaar geleden aan bod is geweest. Hij heeft het verslag van die zitting voor zich. Er werd verwacht 

dat de evaluatie tegen het einde van vorig jaar rond zou zijn. Als hij het antwoord hoort, dan is men 

nog altijd met die evaluatie bezig. 

 

Schepen Van Esbroeck heeft gezegd dat het college het gaat presenteren in september of oktober 

samen met de rest van de meerjarenplanning. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt het wel erg dat de evaluatie over waarom de cijfers in Beveren zijn zoals 

ze zijn veertien tot vijftien maanden moet duren, in vergelijking met het antwoord van vorig jaar. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de evaluatie ook wordt aangepast aan de nieuwe cijfers. 

 

Volgens de burgemeester wordt er nu gesuggereerd dat er ondertussen nog niks zou gebeurd zijn, wat 

zeker niet correct is. 

 

Raadslid Stevenheydens herhaalt zijn woorden. Hij vindt het spijtig dat de burgemeester begint met 

suggesties gebaseerd op gevoel waarschijnlijk, maar hij houdt zich graag bij de feiten. Vorig jaar is er 

gezegd dat er een evaluatie komt. Hij vindt het spijtig dat de raad vijftien maanden op de evaluatie 

moet wachten. 

 

Schepen Van Esbroeck herhaalt zijn woorden ook nog eens. In september of oktober wordt dat 

voorgelegd. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

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

“budgettering en planning beveiliging jeugdlokaal”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie op de gemeenteraad van oktober 2017 vroeg naar een 

aantal stappen van het gemeentebestuur aangaande de beveiliging van jeugdlokalen.  



Dat is in het verslag verschenen van de gemeenteraad oktober 2018 met een tweetal pagina’s. Hij 

heeft dat een klein beetje verkort. In de toelichting staat dat de gemeente al enkele jaren geleden rond 

het regelement communiceerde toen om verder te willen inzetten op preventie. Zijn fractie stelde toen 

dat het aanwenden van tijdelijke extra politiebeveiliging of advies over technische inbraakbeveiliging 

en het lanceren van preventieacties, onvoldoende was. Preventiemaatregelen zijn bij sommige 

lokalen echt uitgeput. Er moeten meer structurele maatregelen ingezet kunnen worden zoals 

camera’s en of alarminstallaties. Uit die discussie konden een aantal antwoorden van het college 

gefilterd worden, zijnde dat er een algemene bevraging bij de jeugdbewegingen op de algemene 

vergadering van de toenmalige jeugdraad positief werd onthaald, maar ook de bedenking kwam dat 

vzw’s achter de jeugdverenigingen mee moesten opgenomen worden in de bevraging omdat zij de 

gebouwen beheren. Dat ook sportclubs en andere verenigingen moesten bevraagd worden. Dat de 

sportdienst deze bevraging of algemeen onderzoek gaat uitvoeren om tot een algemeen voorstel te 

komen. Dat er een voorlopige raming is gemaakt, en dat er ook politieadvies ging gevraagd worden. 

Hij vraagt aan het college de stand van zaken bij het voorgesteld punt, of er een bevraging is opgesteld 

of uitgewerkt, of de sportdienst de opdracht heeft gekregen om sportclubs, andere verenigingen en 

jeugdbewegingen en zekere vzw’s te bevragen. Hij vraagt wat de planning is van dit algemeen 

onderzoek, of er politieadvies is gevraagd en wat dit advies inhoudt. Hij vraagt als laatste of er de 

nodige budgetten zijn om de benodigde detectiesystemen al dan niet te voorzien. 

 

Schepen Claus kan op alle vragen redelijk positief antwoorden. Er is inderdaad een bevraging 

gebeurd. Het is begonnen bij de jeugdraad en dat is uitgebreid naar andere verenigingen. De 

jeugdbewegingen, de sportverenigingen die een eigen lokaal hebben en de cultuurverenigingen met 

een eigen lokaal zijn aangeschreven. Daar zijn veertien formulieren van terug gekomen. Dat is een 

redelijk mager resultaat. Vier jeugdverenigingen hebben teruggeschreven, twee cultuurverenigingen 

en acht sportclubs. De meeste verenigingen opteerden voor een camerasysteem, al dan niet in 

combinatie met een alarmsysteem. Een alarmsysteem zonder camerabewaking geniet de minste 

voorkeur. Er werd ook gepeild naar de bereidheid om daarin zelf te investeren. De helft schreef dat zij 

geen idee hadden hoeveel zij zelf wilden investeren. De andere helft schrijft bedragen van 250 euro tot 

1.000 euro die zij bereid zijn zelf te investeren. Er is ook advies gevraagd aan de politie. De politie geeft 

een basisprijs per installatie van 1.000 euro, maar er zijn ook goedkopere systemen die zeker en vast 

even effectief zijn als deze die gekoppeld zijn aan een doorverwijzing naar een meldkamer. Ze hebben 

dus verschillende systemen voorgesteld. Uiteraard is er nog geen gekozen, want het college heeft een 

paar weken geleden beslist om door te gaan met de groepsaankoop.  



Met veertien geïnteresseerden leek dit wel aangewezen en zullen er zeker firma’s geïnteresseerd zijn. 

Wel belangrijk te melden is dat de gemeente dit niet gaat subsidiëren. De gemeente biedt de 

mogelijkheid om mee in te stappen in de groepsaankoop. Op de voorlaatste algemene vergadering 

van de jeugdraad heeft er ook nog maar één jeugdbeweging concreet naar gevraagd. Ze weet niet wat 

er met de rest is gebeurd, maar er is door het college besloten er mee verder te gaan omdat er toch 

nog altijd interesse is. Dat is de stand van zaken van dit dossier. Ze hoopt er een goede prijs voor te 

kunnen krijgen en dat degenen die geïnteresseerd zijn dan ook een systeem kunnen installeren. 

 

Raadslid De Munck vraagt naar de planning. 

 

Schepen Claus zegt dat het college net heeft beslist de groepsaankoop te starten. Ze vermoedt dat de 

dienst aankoop en aanbesteding met de voorbereiding bezig is. 

 

Raadslid De Munck vraagt nog een kleine toelichting. Hij weet niet of alle vzw’s zijn aangeschreven. 

Dat is natuurlijk wel een verschil. Een groep beslist graag binnen de eigen structuren, maar als het dan 

over beheer gaat van gebouwen, dan ligt de bevoegdheid misschien ergens anders. 

 

Schepen Claus heeft het niet nagekeken. Ze heeft alleen de resultaten van de bevraging gekregen. Ze 

kan dat nog wel eens opvragen. Morgen is er toevallig een algemene vergadering van de jeugdraad, 

dus kan ze nog wel eens vragen of iedereen wel zijn vzw heeft geraadpleegd. 

 

Raadslid De Munck denkt dat het zeer interessant is om dat aantal misschien een beetje hoger te 

krijgen in plaats van die veertien. Hij denkt dat heel wat besturen toch wel bezorgd zijn omwille van 

haar eigen infrastructuur. Men ziet vaak dat de kosten bij inbraak en vandalisme heel groot zijn en dan 

rolt de bal natuurlijk terug naar het gemeentebestuur omdat daar opnieuw subsidies worden 

aangevraagd om de boel te saneren. Hij is heel blij dat het college inderdaad is overgegaan op dat 

voorstel van zijn fractie om een groepsaankoop te stimuleren.  

Het zou wel heel positief zijn mocht dat in een versnelde vorm kunnen afgehandeld worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 



21. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: Verkennen van 

samenwerking met WatchITGrow 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een tijdje geleden op de gemeenteraad voorgesteld om werk te maken van 

een droogteplan voor deze gemeente. Er is toen niet zo positief op gereageerd. Daarom doet hij 

regelmatig wat extra voorstellen in verband met de droogte, zodat misschien toch tot een plan kan 

worden gekomen. Het is er eentje over het verkennen van een samenwerking met WachIT Grow. 

Vorige zomer waren er een aantal uitgedroogde aardappelvelden alsook een aantal andere teelten die 

last hadden van de droge zomer. Hij vreest dat het deze keer niet anders zal zijn. De zomer is al goed 

begonnen. Nochtans kan er met moderne hulpmiddelen voor een stuk een antwoord op geboden 

worden. Met het online informatieplatform wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen 

zoals satellietgegevens, weersgegevens, botendata, internet en zo verder, om proactief de 

landbouwers informatie te geven en te waarschuwen over problemen op het veld alsook met een 

advies voor irrigatie. Ze zijn ambitieus en ze willen ook de teeltpraktijken verduurzamen en zorgen dat 

er minder meststoffen of chemicaliën gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de opbrengst 

verhoogd. Vandaag zijn er zeven aardappelvelden die actief gemonitord worden in de gemeente. Hij 

denkt dat er meer landbouwers een voordeel zouden kunnen hebben bij het gebruik van deze tool. 

Daarom stelt hij voor om de landbouwers te informeren over dat platform en ook het gesprek aan te 

gaan met WachITGrow  om te kijken of er een samenwerkingsakkoord mogelijk is. Ze zeggen zelf dat 

ze op zoek zijn naar mogelijke samenwerkingen. 

 

Het doet burgemeester Van de Vijver deugd dat de heer Benali ook geïnteresseerd is in de landbouw. 

Dat de burgemeester de vorige keer negatief heeft gereageerd op het droogteplan klopt niet. Hij heeft 

ook gezegd dat het te weinig regent en de gemeente kan alleen maar vaststellen dat het niet bij 

machte is om het meer te laten regenen. Er waren inderdaad uitgedroogde aardappelvelden in 

Beveren en ook in andere gemeenten en ook voor andere teelten. Maar met moderne hulpmiddelen is 

het blijkbaar mogelijk om hierop een antwoord te bieden, en dat moet het raadslid hem eens 

uitleggen. Hoe belangrijk dit ook mag zijn, maar hoe de droogte kan worden voorkomen, waar vorig 

jaar spijtig genoeg niet alleen de aardappelvelden maar ook de maïs en de fruitteelt onder hebben 

geleden, door een app is niet duidelijk. Het heeft gewoon te weinig geregend en daardoor zijn er 

problemen. Met welk hulpmiddel dan ook had dat niet voorkomen kunnen worden. Het raadslid 

probeert dingen te insinueren. Hij kan zeggen tegen de heer Benali dat de gewassen er nu zeer goed 

bij staan en dat er voldoende regen is gevallen.  



Er is een lage grondwaterstand, maar het heeft tot hiertoe voldoende geregend. De aardappelen staan 

er momenteel goed bij. Men is zelfs van plan om in een van de komende weken de vroege aardappelen 

al te rooien. Natuurlijk, als er nu een droogte komt van een aantal maanden dan zouden er terug 

problemen kunnen ontstaan. De app is opgericht en het is een initiatief geweest van Boerenbond en 

Belgapome, een organisatie die de aardappeltelers verenigt.  Het VITO is een instantie van de Vlaamse 

gemeenschap. De mensen kunnen daarop intekenen. Ze moeten daar minimaal 250 euro en maximaal 

750 euro voor betalen. Het raadslid denkt dat de landbouwers dat dus niet weten. Hij denkt dat de 

Boerenbond en Belgapome wel degelijk promotie hebben gevoerd naar de aardappeltelers toe. Iedere 

aardappelteler heeft die informatie. Hij wil dat met veel plezier nog eens publiceren in ‘Onze 

Gemeente’ zodat iedereen het weet. Het is trouwens niet alleen één app, er zijn nog verschillende 

andere apps voor de teelten. Het is dus niet belangrijk in het kader van de droogte want daar kan men 

niets aan doen, maar voor een deel begeleiding is dat wel belangrijk. De app is opgericht om te kijken 

hoeveel bemesting en voedingsstoffen er gegeven kan worden om toch nog een optimale opbrengst te 

krijgen. Het is dus de bedoeling om de aardappeltelers daar in bij te staan. Voor irrigatie van 

aardappelvelden zijn er enorme installaties nodig. Die kosten enorm veel geld, dus niet iedereen is bij 

machte om daarin te investeren. Plus ook praktisch, want men moet gelegen zijn langs een waterloop. 

Hij denkt niet dat het de bedoeling is om te stimuleren dat landbouwers grondwater gaan oppompen 

om te gaan irrigeren. In West-Vlaanderen heeft men vorig jaar verboden om de waterkanonnen aan te 

zetten omdat de waterstand in de waterlopen te veel gezakt was. Hij wil in die zin toch een aantal 

zaken nuanceren. De mensen die de app moeten kennen, zullen hem kennen, maar die zal het 

droogteprobleem, zoals dat van vorig jaar, niet oplossen, hoe waardevol de app ook is op andere 

vlakken. 

 

Raadslid Benali is al blij dat de burgemeester toch het positieve ziet in dit agendapunt. Het is niet 

omdat hij een socialist is dat hij niet afkomstig kan zijn van een Melseelse boerenfamilie zoals hijzelf 

en er in geïnteresseerd kan zijn. De waterstand is nog altijd vrij laag. Het kan zijn dat de aardappelen 

nu goed staan, maar het is wel zo dat de waterreserves niet volledig aangevuld zijn ondertussen. Er is 

nog altijd wel een zekere gevoeligheid op dit moment voor droogte. Dat de landbouwers niet op de 

hoogte zouden zijn van het bestaan van de app wil hij niet beweren. De Boerenbond zit er inderdaad 

achter. Ook de Universiteit Luik zit er achter. Ze hebben een schone website dus hij veronderstelt dat 

ze dit ook communicatief goed hebben aangepakt. De vraag is waarom er nog zo weinig op 

ingeschreven zijn in Beveren en of, als er hindernissen zijn, de gemeente ze niet mee over de 

hindernissen kan helpen.  



De app biedt natuurlijk geen mirakeloplossing, zodat de landbouwers plots geen probleem meer 

zouden hebben als ze de app installeren. Er is geen enkele app die dat soort magische krachten heeft. 

Maar wat de app wel doet is via een aantal data en beelden alarmsignalen geven wanneer delen van 

de akker extra droog staan. Dus op basis van de gegevens wordt de landbouwer dan aangeraden daar 

extra op te focussen. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat ze dan moeten doen. Als het een maand niet meer regent, dan 

zijn er terug problemen. De gewassen zijn niet bij machte zo diep in de grond te gaan dat ze 

grondwater gaan aanboren. Ze moeten dus oppervlaktewater hebben. Dus hij vraagt wat de 

landbouwers kunnen doen als het een maand droog is en welke maatregelen dan genomen moeten 

worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat ze daar uiteindelijk water voor nodig hebben.  

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat er dan moet gebeuren als er geen water is. Het raadslid 

suggereert dat als de mensen dit vorig jaar hadden geweten en een beroep hadden kunnen doen op 

de app dat het had kunnen worden voorkomen en er veel minder problemen zouden zijn geweest. Hij 

vraagt het raadslid wat ze hadden kunnen doen wat ze nu niet hebben gedaan. 

 

Raadslid Benali heeft het college gevraagd om een droogteplan te maken met verschillende 

maatregelen om alle facetten van de droogteproblematiek aan te pakken. Hij haalt er nu een 

oplossing uit en nu zegt dat de burgemeester dat er ook nog andere oplossingen nodig zijn. Hij stelt de 

burgemeester voor dan voor die oplossingen te zorgen. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat er gedaan kan worden tegen droogte. Als er geen water is mag 

men niet irrigeren. 

 

Raadslid Benali wil laten zien hoe de gemeente kan ondersteunen om beter water te bufferen. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het raadslid zegt dat via de app dit kan worden voorkomen met 

een aantal bijkomende maatregelen. Hij vraagt het raadslid rechtstreeks welke bijkomende 

maatregelen er moeten worden genomen zodat de gewassen toch voldoende water hebben als het 

een maand droog is. 



   

 
 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 25 juni 2019 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juli 2019 om 

19.30 uur. 

 

 

 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                        de voorzitter, 

 

 
 
 Jan Noppe         Veerle Vincke 

 

Raadslid Benali heeft gezegd dat er een droogteplan nodig is in deze gemeente. Daar zitten 

verschillende facetten aan. Weten wanneer men moet irrigeren en waar is belangrijk, maar water 

hebben ook. Er zijn gemeenten die nu volop bezig zijn om afspraken te maken met de industrie die 

afvalwater hebben om dat te gebruiken in de landbouw. Daar worden afspraken over gemaakt. Hij 

vraagt waar de Beverse afspraken daar rond zijn.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 


