
Gemeenteraadszitting van 30 juni 2020 te 19.30 uur 

 

Samenstelling gemeenteraad:  

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

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

Vaerenbergh, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve, raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur. 
 

Iedereen aanwezig. 

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

 

1. Verslag gemeenteraadszitting 26 mei 2020 - Goedkeuring  

2. Jaarrekening 2019 OCMW - Goedkeuring  

3. Jaarrekening 2019 gemeente – Vaststelling 

4. Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 - Vaststelling  

5. Rapportage organisatiebeheersing 2019 – Kennisneming 

6. Hernieuwing GAS-protocollen en aanpassing GAS-reglement – Goedkeuring 

7. Gezinsondersteuning naar aanleiding van coronaperiode – Goedkeuring 

8. Oprichting en toetreding tot interbestuurlijk samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum 

Waas" – Goedkeuring 

9. Uitzondering huwelijk op zon- en feestdagen – Weigering 

10. Wegtracé aanvraag omgevingsvergunning IPON, Gentseweg 137-139 te Beveren – Goedkeuring 

11. Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects – Goedkeuring 

12. Nieuwbouw en verbouwing van het Gemeentelijk Technisch Instituut – Goedkeuring 

13. Vaststelling lastvoorwaarden voor de levering en plaatsing van meubilair ter inrichting van het 

personeelsrestaurant in het Administratief Centrum – Goedkeuring 

14. Vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van brandstoffen aan de pomp middels 

tankkaarten – Goedkeuring 

15. Uitbreiding waterleidingnet verkaveling Emiel Fleerackerslaan Melsele – Goedkeuring 

16. Kosteloze grondverwerving Binnendijk Verrebroek – Goedkeuring 

17. Kosteloze grondverwerving Polderstraat Beveren – Goedkeuring 



18. Afstand voorkooprecht werkplaats + grond Doornpark 40 Beveren – Goedkeuring 

19. Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat – Goedkeuring 

20. Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat – Goedkeuring 

21. Pachtverbreking realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

22. Grondverkoop ter hoogte van school Molenstraat Kieldrecht - afkoppelingsproject waterloop 

8.042 – Goedkeuring 

23. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

24. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

25. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

26. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

27. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

28. Capaciteitsbepaling, contingentering en inschrijvingsperiode gemeentelijk basisonderwijs voor  

schooljaar 2021-2022 – Goedkeuring 

29. Gemeentelijk basisonderwijs: wijzigingen schoolreglement vanaf 1 september 2020 – 

Goedkeuring 

30. Gemeentelijk Technisch Instituut: wijzigingen schoolreglement vanaf 1 september 2020 -  

Goedkeuring 

31. Kunstacademie : wijzigingen academiereglement vanaf 1 september 2020 – Goedkeuring 

32. Ten verzoeke van Vlaams Belang: de gemeenteraad van Beveren wijst praktijktesten, een middel  

dat met ' uitlokking 'een vermoeden van discriminatie moet aantonen, af – Advies 

33. Ten verzoeke van Beveren 2020: ANPR camera’s voorstudie – Advies 

34. Ten verzoeke van Beveren 2020: Kaaimuur Doel – Advies 

35. Ten verzoeke van Beveren 2020: Monument afbakening provinciegrens Oost-vlaanderen / 

Antwerpen – Advies 

36. Ten verzoeke van Open Vld: stand van zaken vzw Aangenaam Winkelen – Advies 

37. Ten verzoeke van sp.a: Pop-upterras Yzerhand – Advies 

38. Ten verzoeke van sp.a: Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds – 

Advies 

39. Ten verzoeke van sp.a: Tweewekelijkse huisvuilophaling in de zomerperiode – Advies 

40. Ten verzoeke van Groen: Telraam voor verkeerstellingen: betrouwbaar meten met burgers – 

Advies 

41. Ten verzoeke van Groen: Praktijktesten voor de woningmarkt op gemeentelijk niveau – Advies 

42. Ten verzoeke van Groen: Oprichting Taskforce wonen – Advies 

43. Ten verzoeke van Groen: Veilige overwegen in ons havengebied – Advies 



44. Ten verzoeke van Groen: Organisatie groepsaankoop regenwaterton – Advies 

45. Ten verzoeke van Groen: Waterrecuperatie: gemeentelijke verplichting recuperatie grondwater  

via tussenkranen – Advies 

 

                Openbare zitting: 

 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

woord aan de algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

26 mei 2020 voor. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft een opmerking bij punt 8 over de havenlandklassen. 

Er is uitgebreid over gepraat, met name over de inhoud van het project. Hij heeft toen 

van de schepen mogen horen dat er aangedrongen zal worden op een totale weergave 

van de problematiek, dus ook de problematiek voor de regio rond Doel, de landbouw en 

natuur. Dat zal ook allemaal een deel worden van het project. De inbreng van de 

gemeente Beveren staat achteraan bij dat punt. Dat wordt daar niet gestipuleerd. Er 

staat wat oorspronkelijk is overeengekomen over de havenlandklassen. Hij denkt dat het 

nuttig is dat het daar nog eens expliciet vermeld wordt. 

 

De directeur zegt dat de genomen beslissing niet is gewijzigd. Er is geen stemming over 

geweest. 

Raadslid Creve bevestigt dat er niet over is gestemd, maar dat de schepen het expliciet 

heeft aangeduid. 

De directeur geeft aan dat hij geen agendapunt kan wijzigen als er geen stemming over 

is. Het gaat om een belofte van de schepen. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat hij in eerste instantie heeft gezegd er alle vertrouwen in te 

hebben dat de mensen die les gaan geven dat met een zeker moreel gezag gaan doen en 

dat ze een aantal facetten gaan bekijken. Hij heeft niet gezegd dat de gemeente gaat 

ingrijpen in de manier waarop zij de cursussen samenstellen, maar wel dat ze er 

aandacht voor moeten hebben. 



Raadslid Creve zegt dat het vertrouwen van de schepen niet door iedereen in de raad 

werd gedeeld. Later heeft de schepen gezegd dat hij het nuttig vond om er op aan te 

dringen dat het inhoudelijk een totaalbeeld is. Dat staat zo in het verslag en dat blijft een 

belangrijk element. 

 

De voorzitter zegt dat het opgenomen is in het verslag, maar dat de raadsbeslissing niet 

gewijzigd kan worden. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  

van de gemeenteraadszitting van 3 maart 2020. 

 

 

 De voorzitter gaat over tot het vragenkwartiertje. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft twee vragen. Vorige week ging het in een commissie met 

schepen Van Roeyen kort over de beslissing van Zwijndrecht in verband met de N70. Hij 

heeft tijdens de commissie de vaststelling gedaan dat er tot nog toe weinig problemen 

waren. Hij denkt dat het vooral met corona te maken heeft. Vanochtend was het wel 

zover en stonden de wagens tot aan de rotonde in Melsele. Het is nog altijd een vrij 

rustige periode, maar daar was wel filevorming aan het licht dat geen andere oorzaak 

had. Hij wil toch nog eens vragen of er contact is geweest met Zwijndrecht en wat daar 

uitgekomen is. Hij vraagt of er een evaluatiemoment komt en of nog eens het signaal aan 

Zwijndrecht gegeven kan worden dat dit voor Beveren niet aanvaardbaar is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er in de marge van de commissie inderdaad een tijd over is 

gesproken, in de context van corona en andere factoren. Hij heeft de zorg uitgesproken 

over hoe de toeritdosering op zeer drukke momenten zou werken. Het college vreesde 

voor het opstroppen van de N70 tot aan de rotonde. Hij heeft dat vanaf het begin zeer 

expliciet uitgesproken in de richting van Zwijndrecht. In de raad is al gesproken over de 

context waarin de beslissing tot stand is gekomen. Hij betreurt toch wel dat AWV en de 

gemeente Zwijndrecht dit op een eenzijdige manier hebben georganiseerd. Wat het 

raadslid inbrengt is een nieuw element. Hij had tot op vandaag geen weet van 

problemen, maar hij gelooft wat het raadslid zegt. Er is afgesproken om met de 



gemeente Zwijndrecht contact op te nemen. Er was ook de intentie om het heel kort op 

te volgen. Maar het is een maatregel op het grondgebied van een andere gemeente, op 

een gewestweg, waarover de twee actoren de beslissing hebben genomen. Mocht dit tot 

een herhaalde structurele problematiek leiden waar de remedie erger is dan de kwaal, 

dan zal er toch ingegrepen moeten worden. 

 

Raadslid Benali hoopt inderdaad dat er nog contact kan zijn met Zwijndrecht. 

 

Schepen Van Roeyen engageert zich daar toe. 

 

Raadslid Benali stelt zijn tweede vraag. Hij wil toch nog iets zeggen over het punt dat hij 

op de vorige gemeenteraad heeft gebracht. Hij heeft de vorige keer gevraagd hulp te 

bieden bij de belastingaangifte. Hij moet ondertussen constateren dat de fiscus zelf heeft 

vastgesteld dat bijkomende hulp nodig is voor bepaalde doelgroepen. Die krijgen het 

niet telefonisch opgelost. Het gaat om mensen die de landstaal niet machtig zijn of niet 

goed kunnen lezen en schrijven. De fiscus vraagt nu om, in eerste instantie samen met 

gemeenten en OCMW’s, fysieke of telefonische invulsessies voor die mensen te 

organiseren. Daarbij kan de betrokken ambtenaar telefonisch contact opnemen met de 

fiscus, samen met de persoon naast zich. Hij hoopt dat alsnog de kans gegrepen wordt 

om de mensen die de ondersteuning nodig hebben die te bieden. De fiscus laat het toe 

voor al diegenen die vorig jaar ook telefonisch geholpen zijn door de fiscus zelf tot op het 

belastingkantoor. Hij hoopt dat de gemeente Beveren hiermee kan helpen. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet niet wat er nieuw is. De gemeente heeft vaker overleg 

gehad met de fiscus als er bijgestuurd moet worden. Misschien wil het raadslid twee keer 

het punt scoren en in de pers komen, maar hij heeft de vorige keer al geantwoord. Mocht 

de gemeente Beveren de fiscus geweigerd hebben dan had het raadslid nu een punt 

gehad. Maar dat is niet zo. Hij weet niet wat de nieuwigheid nu is. 

 

Raadslid Benali begrijpt daaruit dat de mensen geholpen gaan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat de bedoeling is.  

 



Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat de zwembaden normaal gezien morgen terug 

open gaan. Dat zal voor Kieldrecht echter niet het geval zijn omwille van 

veiligheidsmaatregelen. Hij vraagt zich af welke veiligheidsmaatregelen dat zijn en 

wanneer het zwembad dan wel opengaat. 

 

Schepen Claus zegt dat er tijdens de coronaperiode een grote kuis is gedaan in het 

zwembad van Kieldrecht. Men heeft geconstateerd dat er in sommige pylonen die in het 

midden van het zwembad staan betonrot is. Er is onmiddellijk een studiebureau 

aangesteld om dat te onderzoeken. Het verslag zou één van de dagen moeten 

binnenkomen en dan kan bekeken worden wat er moet gebeuren om in veilige 

omstandigheden het zwembad terug open te kunnen doen. Ze kunnen morgen dus 

helaas nog niet opengaan. Men is bezig met een plan van aanpak, maar de resultaten van 

de studie moeten afgewacht worden. Dit is in het belang van elke zwemmer in 

Kieldrecht. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet gaat om betonrot. 

Schepen Claus corrigeert zich. Het is roest. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de pilaren zwaar aangetast zijn. Er is een 

bijkomende studie gevraagd, enerzijds om te bepalen wat er aan gedaan kan worden en 

anderzijds wat de impact op de veiligheid is. Daarom is beslist om het zwembad nu nog 

niet open te laten gaan en te wachten totdat de bijkomende studie er is. 

 

Raadslid Creve hoopt dat de raad er snel nieuws over mag vernemen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de veiligheid primeert. 

 

Raadslid Creve heeft nog een tweede vraag. Er worden kortelings werken gestart aan De 

Blikken in Verrebroek. Dat is langs de havenringweg vlak bij het dorp van Verrebroek met 

betrekking tot een zogenaamde oefentunnel. Hierin wil men oefeningen laten 

plaatsvinden voor de hulpdiensten in het kader van mogelijke rampen. Hij vraagt of het 

een tijdelijke opstelling is of dat men kan zeggen voor hoelang die constructie daar 

gehandhaafd zal blijven. 



Burgemeester Van de Vijver is ervan op de hoogte gebracht via de brandweer. Hij gaat 

ervan uit dat het een tijdelijke constructie is, maar hij wil het voor alle zekerheid wel 

natrekken.  

 

Raadslid Creve stelt de vraag omdat op een commissie is aangegeven dat er concrete 

plannen waren met betrekking tot uitbreiding van natuurgebied De Blikken. Men kan de 

grond maar één keer gebruiken en geen twee keer. Vandaar zijn zorg. Als het geen 

tijdelijke opstelling is, dan is het wel een probleem. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid het antwoord voor een stuk al geeft. 

Als het definitief is, dan moet men vergunningen aanvragen. Dat zal moeilijk liggen in 

een natuurgebied. Hij gaat ervan uit dat het tijdelijk is en dat men van een opportuniteit 

gebruik maakt om een aantal oefeningen te doen. Hij zal het voor alle zekerheid nog een 

keer natrekken. 

 

Raadslid Creve heeft nog een derde vraag. Hij heeft tijdens de vorige raadszitting een 

punt op de agenda geplaatst in verband met de zware grondtransporten die door de 

dorpskern van Verrebroek gingen. Dat ging in totaal om 40 000 kuub grond. 

Verschillende weken heeft men er af en aangereden tot grote ergernis van de bewoners 

van Verrebroek. Die hebben daarover de gemeente, en met name de burgemeester,  

gecontacteerd. Hij heeft daar later ook contact over gehad met de milieudienst. Vorige 

raadszitting heeft schepen Van Roeyen daarover antwoord gegeven. Hij begreep niet 

goed dat er in het kader van soortgelijke werken aan de Kreek in Kieldrecht wel een 

volledig mobiliteitsplan was opgesteld dat werd gecommuniceerd met de bewoners, 

terwijl dat voor Verrebroek niet het geval was. Hij heeft naar aanleiding van de specifieke 

werken waar dat transport voor diende ook een schriftelijke vraag gesteld. Dat was 

eigenlijk al daarvoor, maar hij heeft er afgelopen zondag antwoord op gekregen. Nu 

blijkt dat er voor de werken als dusdanig geen vergunning is. Als er geen vergunning is, 

dan kan er natuurlijk geen mobiliteitsplan opgesteld worden. Het gaat niet om kleine 

werken. Dat is een ophoging van twee meter of zelfs meer. Hij vraagt of het bedrijf dat 

daar dat soort werken uitvoert een of andere voorkeursbehandeling geniet. Hij vraagt 

naar de reden waarom dat allemaal ongestoord zijn gang kan gaan. 

 



Schepen Van Roeyen zegt dat het raadslid de vraag inderdaad reeds gesteld heeft. Hij 

heeft inderdaad reeds geantwoord dat, onder andere omdat men geen vergunning had 

aangevraagd, er geen plan was. Het raadslid stelt de vraag twee keer. Hij gaat niet twee 

keer hetzelfde antwoorden. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schepen dat de vorige keer niet heeft gezegd. Er staat in het 

verslag niets over in. 

 

De voorzitter zegt dat het gaat om een vraag in het vragenkwartiertje. Er mag niet te veel 

discussie ontstaan. Het raadslid kan de vraag desnoods nog eens schriftelijk stellen en 

dan zal hij uitgebreider schriftelijk antwoord krijgen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het raadslid al antwoord heeft gekregen op schriftelijke 

vragen. 

 

Schepen Vlegels zegt ook dat raadslid Creve een aantal antwoorden heeft gekregen op 

de vragen. Hij weet dat het college niet akkoord was dat er werken uitgevoerd zouden 

worden zonder vergunning. Soms moet men vaststellen dat dat zo is. Maar de gemeente 

heeft zich nooit akkoord verklaard met het feit dat er werken worden uitgevoerd zonder 

vergunning. 

 

Raadslid Creve kan dat begrijpen. Maar zijn eerste opmerkingen hierover zijn al gekomen 

voor 15 mei. Hij heeft in eerste instantie de milieudienst gecontacteerd met de vraag wat 

er aan de hand was en of het vergund was. Die mensen zijn ter plaatse geweest en 

hebben de nodige vaststellingen gedaan. Hij is ook begonnen met vragen te stellen over 

de feitelijke werken. Toen heeft hij van schepen Kegels vernomen dat hij de vragen niet 

meer aan de dienst mocht stellen, maar dat hij ze schriftelijk moest stellen. Hij spreekt 

over de week van 15 mei. Hij heeft afgelopen zondag uiteindelijk antwoord gekregen op 

de vraag in verband met de vergunning. Er blijkt geen vergunning te zijn, maar 

ondertussen zijn de werken gewoon doorgegaan. Hij leest in het antwoord ook dat het 

bedrijf in kwestie vond dat, gezien er corona was en het allemaal rustig was, ze met die 

werken konden starten. 

 



De voorzitter onderbreekt het raadslid. Het vragenkwartier dient om korte actuele 

vragen te stellen. Het raadslid kan schriftelijke vragen stellen of hij had een bijkomend 

punt moeten indienen. De voorzitter breekt de discussie af. Het raadslid kan vanavond 

een schriftelijke vraag stellen. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schriftelijke vraag teruggaat tot voor 15 mei. Hij heeft pas 

afgelopen zondag een volledig antwoord gekregen. Als hij het antwoord tijdig had 

gehad, dan was dat inderdaad een nieuw agendapunt geweest. Als het anderhalve 

maand duurt vooraleer er een antwoord komt, dan is die mogelijkheid er niet. 

 

De voorzitter herhaalt dat een vragenkwartier dient om hele korte vragen te stellen 

zonder discussie. Dat staat duidelijk in het reglement. De vraag is beantwoord en 

daarmee wil ze afronden. Bijkomende vragen kunnen schriftelijk worden gesteld. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het raadslid een duidelijk antwoord heeft gekregen. 

 

Raadslid Creve vindt dat er nog altijd een aantal vragen blijven bestaan. 

 

Schepen Vlegels vindt dat het raadslid een duidelijk antwoord heeft gekregen. Hij kan 

niet zeggen dat hij geen antwoord heeft gehad.  

 

 

Raadslid Buyl , Vlaams Belang,  heeft onlangs getelefoneerd over de bezoekersregeling in 

de Oude Notelaar. Schepen Van Esbroeck heeft hem gezegd dat, gelet op de 

coronamaatregelen, er van alles ging veranderen. Hij vraagt of het nu is opgelost of dat 

er nog klachten zijn van bezoekers. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de bezoeksvoorwaarden ondertussen gewijzigd zijn. 

Mensen mogen meer op bezoek komen. Ze mogen ook met meer op de kamer. Dat wordt 

stilletjes aan uitgebreid naargelang er nieuwe beslissingen zijn geweest van de 

veiligheidscel. Men probeert zo veel mogelijk de mensen hun ouders te laten bezoeken 

of hun broer of zus. 

 



Raadslid Buyl vraagt of dat ook zo is in de Oude Notelaar. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat dat momenteel zo is in alle woonzorgcentra. 

 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, denkt dat er momenteel veel jongeren in de ban zijn van een 

oproep op Instagram van de skaters die zich momenteel veelal bevinden op het 

atletiekterrein. Zij hebben een nieuwe pagina opgericht en ze zijn de uitdaging 

aangegaan om 2 000 likes te krijgen voor de vraag voor een groter, veiliger en 

uitdagender skatepark. Ze hebben in een mum van tijd 4 000 likes gekregen. Zij stellen 

bij deze de vraag aan de gemeenteraad en het schepencollege om hun vraag ernstig te 

nemen. Op dit moment verplaatsen ze zich, zodra ze kunnen, naar Sint-Niklaas omdat 

het daar veiliger, groter en uitdagender is. Zij vragen enerzijds een betere ondergrond. 

Wat er nu ligt, zorgt voor heel wat schaafwonden. Ze vragen anderzijds ook een 

uitbreiding omdat er toch ruimte genoeg is. Ze vinden Beveren een ongelooflijk toffe 

sportgemeente, maar het is jammer dat hun discipline zo beperkt aanwezig is. Dit is een 

mededeling en de wens om het op te nemen. Ze weet niet of er al een vraag tot bij het 

college is gekomen. 

 

Schepen Claus geeft aan dat er nog geen vraag tot bij het college is gekomen. De 

jeugddienst heeft deze ochtend vergaderd. Ze was zelf verontschuldigd. Er is vergaderd 

over toekomstplannen voor het oud-atletiekplein. Dus als zij graag inspraak willen 

hebben, dan moeten zij zo snel mogelijk dat kenbaar maken bij de jeugddienst. 

 

Dat brengt raadslid Vermeulen naadloos bij haar tweede vraag. Er is ondertussen al lang 

geleden beloofd dat er een annexatie zou komen bij het huishoudelijk reglement over 

hoe burgers zelf een agendapunt kunnen indienen en hoeveel handtekeningen ze 

daarvoor moeten verzamelen. Het is ondertussen al tweemaal beloofd, maar ze heeft het 

nog steeds niet gezien. Haar hele fractie vraagt zich af wanneer er richtlijnen komen voor 

burgers over op welke manier zij bepaalde vragen kunnen stellen als het gaat om een 

voorstel of een agendapunt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het wordt bekeken.  



 

Raadslid Vermeulen zegt dat het de derde keer is. 

 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft twee kleine vragen. In Verrebroek gaan de 

bewoners van het Spaans Fort gebukt onder een muggenplaag. Ook in het centrum zijn 

er veel muggen. Bij goed weer kunnen ze niet buiten zitten. Ze vraagt of er iets aan 

gedaan kan worden. 

 

Schepen Kegels zegt dat het Spaans Fort hem wel bekend is. Met stilstaand water is er 

aan de noord-zuidverbinding weleens een probleem. Vorig jaar is er voorn in het water 

gezet. Tot op heden zijn er weinig tot geen klachten over het feit dat daar nu een 

muggenplaag is. Het wordt in de gaten gehouden door de Vlaamse Milieumaatschappij 

die de beheerder is van het water. Op dit moment zijn er nog geen meldingen bij hem 

bekend van een plaag of overlast. 

 

Raadslid Schelfhout vindt dat verwonderlijk. Het is haar wel ter ore gekomen. In een 

Zuid-Frans dorpje hebben ze er een vernevelaar voor. Het is een idee om het toch 

aangenaam te maken om buiten te zitten. 

 

Ze heeft nog een tweede vraag. Ze was verheugd om te lezen in het informatieblaadje 

van N-VA dat duurzaamheid een prioriteit is voor het gemeentebestuur. Ze vraagt om 

deze mooie woorden verder in praktijk te brengen. Naast een betere ondersteuning voor 

de milieuraad vraagt ze om deel te nemen aan de jaarlijkse actie van de VVSG, de week 

van de duurzame gemeente. Dit is een campagne om de bekendheid van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen te vergroten en zou een stimulus kunnen zijn voor de 

gemeente om een duurzaam lokaal beleid op lange termijn op poten te zetten. Vorig jaar 

namen 95 gemeenten deel. Beveren deed niet mee. Ze vraagt aan het gemeentebestuur 

om dit jaar in september wel mee te doen aan de week van de duurzame gemeente. Ze 

vraagt hierbij ook de milieuraad te betrekken. Dit zijn twee vliegen in één klap en kan 

men laten zien dat duurzaamheid ook in de praktijk een prioriteit is voor het bestuur. 

 

 



Burgemeester Van de Vijver heeft alle respect voor het informatieblaadje van de N-VA, 

maar het is geen infoblad van de gemeente. Er moet altijd een onderscheid worden 

gemaakt, want anders zullen er nog veel vragen komen. Hij zal het zeker en vast 

bekijken. Hij denkt dat de vraag ook bij de dienst terecht gekomen is. Als er reden is voor 

de gemeente Beveren om mee te doen, dan zullen we dat zeker en vast ook doen. Maar 

hij doet geen beloftes. Het zal bekeken worden. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat men kan inschrijven tot 14 augustus. Het kost eigenlijk twee 

keer niks. 

 

Burgemeester Van de Vijver constateert dat er nog tijd is. De algemeen directeur noteert 

het. De dienst zal het bekijken en een voorstel doen. Dat komt dan naar het college. 

 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft twee korte vragen. De eerste gaat over de net geopende 

kruidentuin en de voorstelling van de Vijdtocht vorige week. De Vijdtocht passeert ook 

Singelberg. Hij heeft daar in februari ook een tussenkomst rond gemaakt in verband met 

de aanvraag voor een bord beschermd cultuurhistorisch landschap. Hij vraagt of de 

aanvraag al is gedaan. Er werd toen wel positief op geantwoord vanuit het college. Dat 

bord is gratis aan te vragen bij het agentschap. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat de diensten daarvoor het nodige hebben gedaan. Ze 

weet niet of het antwoord al binnen gekomen is. Ze zal dit navragen. 

 

Als tweede stelt raadslid De Munck een vraag in verband met de afgelopen commissie 

rond jeugd. Voor de kampregistratie heeft hij ook tijdens de commissie gevraagd een 

digitaal platform op te stellen voor de aanvraag en registratie van kampen. Er kan dan 

eventueel ook info meegegeven worden over de lokale regelgeving. Hij stelt de vraag nog 

eens omdat de kampperiode voor een aantal groepen die bekend zijn in het Vlaamse 

land met gans de coronamaatregelen laat zien dat er veel vragen zijn van groepen uit 

Beveren die ergens anders gaan kamperen, maar ook van groepen die naar Beveren 

komen. Dat zal niet alleen voor deze zomerperiode zijn, maar jammer genoeg misschien 

ook wel voor de volgende zomer. Hij vraagt wanneer een uitrol mogelijk is van het 



digitaal platform. 

 

Schepen Claus zegt dat het raadslid deze vraag vorige week ook heeft gesteld tijdens de 

commissie. 

 

Raadslid De Munck geeft aan dat toen niet is gezegd hoe het qua tijdsduur vorm gegeven 

kan worden enerzijds en anderzijds wanneer het uitgerold kan worden. 

 

Schepen Claus zegt dat dat klopt. De jeugddienst was er bij en zij hebben zich 

geëngageerd om dat zo snel als mogelijk te regelen. De jeugdraad moet er ook in 

betrokken worden. Er is nog niet de mogelijkheid geweest om live samen te komen met 

de jeugdraad. Daarvoor moet het raadslid nog even geduld hebben. Ze denkt dat een 

digitaal platform niet geïnstalleerd kan worden zonder de betrokkenheid van de 

jeugdbewegingen. 

 

Burgemeester Van de Vijver krijgt regelmatig van verschillende groepen de melding 

binnen dat ze in de gemeente komen kamperen. Dat wordt rechtstreeks aan de 

burgemeester gestuurd en hij geeft het dan door aan de diensten. Hij denkt dat het 

wettelijk verplicht is om het te melden. Hij heeft er dit jaar al verschillende 

binnengekregen. 

 

Raadslid De Munck wil dat verschillende informatiekanalen samen worden gebracht van 

verschillende diensten. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat dat voor een stuk al lukt omdat het wettelijk 

verplicht is. 

 

De voorzitter sluit hierbij het vragenkwartiertje en gaat over tot de punten van de 

dagorde. 

 

 

 

 



02. De voorzitter geeft toelichting bij de jaarrekening 2019 van het OCMW. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een aantal bedenkingen bij de vaststelling, 

gecombineerd met de vaststelling van het meerjarenplan. Ze is bezorgd dat er opnieuw 

15 miljoen euro naar het AC gaat, extra investeringen die eigenlijk ten goede zouden 

moeten komen aan de bevolking. Dat terwijl er ook op andere budgetten serieus 

beknibbeld moet worden. 

 

De voorzitter onderbreekt het raadslid. Zij spreekt volgens haar over het volgende 

agendapunt. 

 

De voorzitter gaat terug naar het agendapunt. Ze veronderstelt dat de opmerkingen van 

de sp.a tijdens de OCMW-raad van zojuist overgenomen kunnen worden. Er wordt 

opnieuw gestemd. 

 

De jaarrekening OCMW 2019 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 2019 bedraagt 8 147 415,90 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 1 838 610,96 EUR. 

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 102 933 450,32 EUR. 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 neen-stemmen (Groen, sp.a) bij 

3 onthoudingen (Beveren 2020, Open Vld) wordt de jaarrekening 2019 OCMW Beveren 

goedgekeurd, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 

30 juni 2020. 

 

 

03. Vervolgens gaat de voorzitter over tot de bespreking van de jaarrekening 2019 van de 

gemeente Beveren. 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft in de jaarrekening gezien dat er 15 miljoen 

euro ter financiering gebruikt wordt voor het AC voor extra investeringen. Ze vindt dat er 



op andere budgetten wel serieus beknibbeld wordt. Het armoedebeleid kan meer 

budget gebruiken. Over de aanleg van speelpleintjes is een commissie gegeven. En er 

kunnen nog meer zaken genoemd worden. De lening zorgt ook opnieuw voor een stijging 

van de schuldenlast tot 128 miljoen euro, terwijl Beveren volgens de meest recente 

cijfers van Statistiek Vlaanderen al bijna de hoogste schuld per inwoner heeft. Beveren 

staat nog altijd op de vierde plaats. Weer een lening erbij vindt ze wel zorgwekkend. 

Vorig jaar werd nog door de burgemeester benadrukt dat de schuld verder afgebouwd 

zou worden, dat er geen enkel risico naar de toekomst toe genomen mag worden en dat 

ervoor gezorgd moet worden dat investeringen in de toekomst mogelijk blijven. 

Daarvoor moet de schuld van de gemeente dalen. Dat is toen heel duidelijk gezegd. Ook 

het reservefonds daalt nog aanzienlijk terwijl het doel van het fonds was om een buffer 

op te bouwen voor wanneer er geen inkomsten meer zouden zijn van de kerncentrale. 

Met het kleine resterende bedrag van 3,5 miljoen euro is het reservefonds serieus 

geslonken en is er van een buffer weinig te merken. Daarbovenop vindt ze in de 

meerjarenplanning geen cijfers of opmerkingen terug over wat er met Waasland-Beveren 

staat te gebeuren. Sportief kan ze alleen maar hopen dat ze rap naar 1A terugkomen en 

dat ze het financieel ook goed gaan doen. Ze vraagt of al eens is nagedacht hoe het 

financieel opgevangen gaat worden. Er is nu een schuld aan de gemeente van 9 miljoen 

euro. Ze vraagt hoe de gemeente het gaat opvangen als er effectief een faillissement 

komt.  

Daarnaast wil ze zicht krijgen op de gevolgen van COVID-19. Ze vraagt welke effecten dat 

heeft op de belasting op motoren en drijfkracht. Ze vraagt of bekend is of er bedrijven 

volledig zijn gesloten of waarvan de activiteiten verminderd zijn en wat het effect gaat 

zijn. Ze vindt dat er meer soberheid mag zijn en dat de gemeente meer de tering naar de 

nering mag zetten. 

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat de financiële situatie er al iets beter uitziet dan een 

aantal jaren geleden. Hij ziet in de cijfers dat er overschotten geboekt worden. 

Inhoudelijk is de sp.a het nog altijd oneens met een aantal beslissingen die genomen zijn 

in het verleden. Hij gaat daar niet op terugkomen. De discussie over het budget 2019 en 

de maatregelen die zijn genomen was er al in 2018. Maar er is hem toch iets opgevallen. 

Er is niet alleen een verschil van visie over welke thema’s en onderwerpen belangrijk zijn 

en hoeveel er naar welke maatregel moet gaan, maar het is hem ook opgevallen dat voor 



een aantal actieplannen die voor zijn fractie vrij fundamenteel zijn het budget niet 

volledig opgebruikt wordt. Dat is zo in 2019. Hij is voor dezelfde thema’s gaan kijken hoe 

het zat in 2019. Hij komt daar tot een gelijkaardige vaststelling. Hij gaat de thema’s 

overlopen om aan te tonen wat het verschil is. Bijvoorbeeld de duurzaamheid van de 

interne organisatie. Het initieel budget was 212 000 euro en in de jaarrekening schiet er 

uiteindelijk 15 000 euro van over dat er echt van gebruikt is. Het jaar daarvoor was het 

200 000 euro en 176 000 euro, dus het verschil was kleiner maar het is niet volledig 

opgebruikt. Voor goede ecologische waterkwaliteit was 8,6 miljoen euro voorzien en 2,5 

miljoen euro opgebruikt in 2018. In 2019 was er meer dan 6 miljoen euro voorzien en 

slechts 4 miljoen euro opgebruikt. Ook heel treffend, voor toegankelijke natuur en 

bosgebied was in 2018 150 000 euro voorzien en er is toen maar een derde van 

opgebruikt. In 2019 was er 22 000 euro voorzien, een pak minder maar nog altijd niets 

van opgebruikt. Voldoende woningvoorraad, een sociale maatregel, daarvoor was geen 

initieel budget in 2018, maar wel een eindbudget van 147 000 euro. Ook daarvan is maar 

40 000 euro opgebruikt. In 2019 was er 70 000 euro voor voorzien en slechts 23 000 euro 

werd werkelijk geïnvesteerd. Minder dan een derde. Voor groene leefomgeving, 

woonomgeving en openbaar domein was 90 000 euro voorzien in 2018. Daarvan is 15 000 

euro opgebruikt. Het budget werd sterk verminderd in 2019 naar 40 000 euro, maar nog 

altijd is er maar 15 000 euro uitgegeven. Voor leefbaarheid van de polderdorpen is in 

2018 1 miljoen euro voorzien en er is maar de helft van uitgegeven. Er is maar de helft 

van dat budget voorzien in 2019 maar van de 500 000 euro is slechts 2 000 euro 

opgebruikt. Voor natuurlijke en half-natuurlijke elementen was er in 2018 een initieel 

budget van 231 000 euro waarvan 16 000 euro is opgebruikt. Een jaar later was het 

budget 110 000 euro waarvan 8 000 euro is opgebruikt. Dat geeft hem de indruk dat, als 

het aankomt op groene maatregelen, leefbaarheid en een aantal sociale maatregelen, 

helaas nooit de budgetten opgebruikt worden. Hij vraagt zich daarom af of er op die 

thema’s doeltreffende maatregelen genomen worden en of een stuk van de 

overschotten die geboekt worden de laatste jaren komen doordat de positieve 

maatregelen die er in de akkoorden zitten gewoonweg niet uitgevoerd worden. Hij hoopt 

dat er in de jaarrekening telkens wel een uitleg is van een aantal punten, maar als jaren 

na elkaar blijkt dat voor er die thema’s een sterke onderinvestering is, dan stelt hij zich 

toch wel vragen. 

 



 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, gaat zich op dit punt onthouden. Ze is ervan overtuigd 

dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de werkelijkheid, maar ze stelt ook 

vast dat er enkele opmerkelijke evoluties zijn. Er werd voor 3,5 miljoen euro aan extra 

belastingen geïnd ten opzichte van het budget 2019. Op vijf jaar tijd van 2014 tot 2019 

zijn de belastinginkomsten met 16,5 miljoen euro gestegen. Dat is 26% op deze vijf jaar. 

Met meer dan 60% van de opbrengsten uit fiscale ontvangsten is Beveren een echte 

belastinggemeente geworden. Haar tweede vaststelling: ondanks deze sterk stijgende 

inkomsten is er ook in dit crisisjaar geen ruimte voor tegemoetkoming aan handelaars, 

noch voor een doorgedreven armoedeplan. Dat vindt ze moeilijk aanvaardbaar. 

Vaststelling drie: het ooit zo geroemde reservefonds voor de sluiting van de 

kerncentrales is zo goed als volledig opgesoupeerd. Op 3 miljoen euro na zijn alle 

reserves besteed aan het nieuwe AC. Beveren heeft veel geluk dat de sluiting van de 

kerncentrales uitgesteld is, want anders zou de gemeente er een stuk slechter voor 

staan. Gelukkig kan ze ook vaststellen dat de schuldengraad van de gemeente langzaam 

maar zeker afneemt door de exploitatieoverschotten daarvoor aan te wenden. Ze geeft 

daarvoor proficiat, maar had toch graag wat minder belastingen betaald. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zal tegenstemmen, ook al staan er heel wat nuttige en 

terechte cijfers in. Ze heeft in december uitvoerig laten weten waarom haar fractie een 

aantal punten van het plan niet volledig ondersteunt. Een aantal beleidskeuzes sluiten 

niet aan bij de visie van haar fractie. Dat is het volste recht van het college en dat is heel 

logisch. Een aantal domeinen hebben minder geld gekregen dan oorspronkelijk gepland. 

Dat vindt ze wonderlijk of zelfs jammer. Er zijn zeker een aantal terreinen waarvoor te 

weinig middelen voorzien zijn. Daar heeft college Benali net al een uitvoerige 

opsomming van gegeven, dus daar gaat ze niet nog meer details bij geven. Ze wil wel 

bevestigen dat de vraag van raadslid Van de Vyver en mevrouw Schelfhout door haar 

wordt ondersteund. Het reservefonds is ooit opgesteld met een bepaald doel en dat doel 

is nog steeds aanwezig. Ondanks verschillende visies van partijen zal er een moment 

komen dat het geld nodig is. Met het resterende bedrag van 3 miljoen euro is men niet 

klaar om een mogelijke sluiting op te vangen. Haar fractie heeft in december al gevraagd 

of het college bereid is na te denken over een bodemgrens, na te denken over hoe diep 

het college wil gaan en hoe het dit terug wil opbouwen. Ze stelt opnieuw de vraag hoe 



het reservefonds opnieuw opgekrikt zal worden en wat de bodemgrens is om die te 

respecteren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt voor alle duidelijkheid dat het hier over de rekening 

gaat, niet over de begroting. Men zou misschien de indruk kunnen krijgen dat het terug 

over de begroting gaat. Er is gevraagd of de rekening wel waarheidsgetrouw is. Hij hoopt 

dat dat zo is. Als dat niet het geval is, dan is er een zwaar probleem. Dat is dus een straffe 

uitspraak als in twijfel wordt getrokken of de rekening waarheidsgetrouw is. Hij gaat 

ervan uit dat het volledig klopt. Het is een weergave van hetgeen er in 2019 is gebeurd. 

Doorgaans kan men bij de begroting zeggen of de middelen op een goede manier 

worden gespendeerd of niet. De 15 miljoen euro voor het AC gaat om werken die zijn 

uitgevoerd. De aannemer is volop bezig. Dat is binnen het globale budget dat op de 

gemeenteraad is goedgekeurd. Stel je voor dat men de aannemer bedankt en zegt dat de 

gemeente hem niet meer betaalt, dan zou de gemeente een ander probleem krijgen en 

dan zou de gemeente in de rechtbank eindigen. Daar is niks extra voorzien. Dat is binnen 

het budget dat goedgekeurd is. De bouw gaat niet stopgezet worden. Over de lening 

heeft hij duidelijk gezegd dat de 15 miljoen euro voor het politiegebouw is en om het 

gemeenschappelijk deel te financieren. Daarvoor zal door de politiezone huur betaald 

worden aan de gemeente. Het gebouw had ook in Sint-Gillis gezet kunnen worden, maar 

dan waren een aantal mensen hier ook niet tevreden geweest. Beveren is 

hoofdgemeente van de zone, maar het gebouw had in Sint-Gillis of Stekene gezet 

kunnen worden. Maar dan had men het gebouw dat ginder neergezet zou worden met 

dezelfde dotatie moeten financieren. Dan had er niet geleend en geprefinancierd hoeven 

te worden. Vandaar dat het college bewust heeft besloten er extra voor te lenen. 

Anderzijds is er minder ontleend als er leningen zijn afgelost. Er zijn in het verleden 

verschillende jaren geweest dat 0 euro leningen zijn opgenomen. Ook in de 

meerjarenplanning is te zien dat er minder wordt geleend als dat er afbetaald wordt. Er 

wordt om en nabij de 11 à 12 miljoen euro afgelost per jaar. De schulden worden fel 

afgebouwd om naar de toekomst te kunnen blijven investeren. Maar met cijfers kan men 

goochelen. In het verleden was in de boeken de leningslast van gemeente en OCMW 

apart.  Nu wordt het allemaal samengevoegd in een pot. Natuurlijk is het sterk gestegen, 

omdat nu ook de schulden van het OCMW erbij komen. Het moet op een andere manier 

berekend en omschreven worden. Hij hoopt dat mevrouw Van de Vyver het wel goed 



gelezen heeft. Er is een overschot van liefst 42 miljoen euro. Daar zit het pensioenfonds 

nog niet bij. Er zijn veel steden die Beveren hiervoor benijden. Maar als hij de 

tussenkomsten hoort, dan is het net alsof de gemeente Beveren zo goed als failliet is. Dat 

is duidelijk niet het geval. 

Voor wat betreft het reservefonds heeft hij ook in het verleden duidelijk gezegd, dat is 

ook zo in de meerjarenplanning opgenomen, dat het tijdelijk gebruikt zou worden om 

het AC te financieren. Als op het einde van het jaar het nieuwe gebouw wordt 

ingenomen, dan zullen een aantal andere gebouwen verkocht worden. Met de opbrengst 

daarvan zal het reservefonds terug worden opgebouwd. De vraag hoe hoog het 

reservefonds moet zijn, is een hele andere discussie. Als de kerncentrales sluiten, de 

sluiting van Doel 3 is al ingecalculeerd in de meerjarenplanning, is het structureel. Dan 

gaat het niet kunnen opgevangen worden met het reservefonds. Het reservefonds kan 

men maar één keer gebruiken. Er zullen dan structurele maatregelen genomen moeten 

worden om ervoor te zorgen dat hetgeen er minder aan ontvangsten is, opgevangen 

wordt en in evenwicht komt. Dus de hoogte van het reservefonds naar de toekomst is 

een andere discussie. Het is ook niet de bedoeling dat een gemeente bankier speelt. De 

banken hebben graag dat de gemeente veel gaat lenen en 2 à 3 % rente betaalt en 

tegelijkertijd een grote spaarpot heeft die men moet beleggen en waar men dan een 

appel en een ei voor krijgt. Dat zou niet getuigen van goed bestuur. 

Bij Waasland-Beveren gaat het niet over 9 miljoen euro maar 8 miljoen euro. Hij hoopt 

dat de 8 miljoen euro terugbetaald kan worden en dat ze op het hoogste niveau blijven 

spelen. Indien dat niet het geval zou zijn, dan moeten er nieuwe beslissingen genomen 

worden rond gans de site. Dan komen er andere mogelijkheden. Maar het is een 

doemscenario waarvan hij hoopt dat het nooit gebeurt. Als de club voor meerdere jaren 

naar de tweede klasse gaat en de tv-gelden niet meer binnenkomen, dan is er wel 

degelijk een probleem. En moeten andere mogelijkheden bekeken worden. 

Over de effecten van corona heeft hij al gezegd dat dat pas in de toekomst bekend zal 

zijn. Hij denkt niet dat het veel effect zal hebben op de motorenbelasting. De motoren 

staan vooral in de haven. De vrijstelling die er in het verleden was op motoren die niet 

meer gebruikt worden, is tijdelijk afgeschaft. Op een gegeven moment is dat gedaan aan 

de containerterminals, maar dat is moeilijk om te controleren en vandaar dat men ermee 

gestopt is. Die motoren zijn er dus wel en hij denkt niet dat in de haven de coronacrisis zo 

structureel is dat er bedrijven zullen verdwijnen of failliet gaan. Hij denkt dat dat voor 



wat de motorenbelasting betreft nogal beperkt zal zijn, maar dat is pas bekend in 2021 

en 2022. Want vooraleer het aanslagjaar nu ingecalculeerd kan worden, is men een paar 

jaar verder. 

Tegen raadslid Benali zegt hij dat het een geluk is dat het budget niet volledig wordt 

opgebruikt. Dan zou men een probleem hebben. Een budget is richtinggevend. Er moet 

een onderscheid worden gemaakt tussen investeringen en tussen exploitatie. Het 

raadslid heeft er een aantal bedragen uitgehaald, maar hij kan ook een aantal andere 

departementen bekijken. Die worden ook niet voor honderd procent opgebruikt. Het kan 

ook dat de facturen nog niet binnen zijn gekomen in het ene jaar, maar dat die wel in het 

andere jaar binnenkomen. Dan komt er ineens een verhoging. Er worden ook budgetten 

doorgeschoven. Als er een momentopname wordt gedaan, dan komt het raadslid tot de 

conclusie dat de budgetten niet volledig worden opgebruikt. Maar anders is er een 

probleem. Vandaar dat de bedragen iets minder zijn dan in de budgetten. Anders zou er 

een financieel probleem zijn. Hij denkt dat men momenteel rond de 60% zit bij de 

investeringen. 60% van de investeringen uit de meerjarenplanning is dus al gerealiseerd 

en dat is hoog. Ook in gemeentebesturen waar de sp.a deel aan neemt en waaraan 

Groen deelneemt zitten ze maar op 40% à 50%. In Beveren is het gestegen. Vroeger was 

het minder. Het is niet gemakkelijk om investeringen te plannen. Er moeten de nodige 

vergunningen bekomen worden. Daarom moeten dikwijls investeringen wat uitgesteld 

worden. Maar op het vlak van de investeringen zit Beveren dus vrij hoog met 60%. 

De stijging van de belastingen wordt veroorzaakt doordat de economie in Beveren 

groeit. De belastingen zijn sinds 2013 niet meer verhoogd. Dat is een ganse tijd geleden, 

dus dat effect is al voor een deel weg. Vooral in de Waaslandhaven komt er meer 

bedrijvigheid. Het KMO-park Doornpark was er een aantal jaren geleden nog niet 100% 

bij. Nu nog niet, maar er komt bedrijvigheid bij. Dat heeft tot gevolg dat de 

belastinginkomsten stijgen. In gemeenten waar de economische activiteit afneemt, zit 

men juist met een daling. In Beveren groeit ook de populatie. Het gemiddelde inkomen 

per burger ligt in Beveren ook zeer hoog ten opzichte van andere gemeenten. Vandaar 

dat 1% personenbelasting per inwoner meer betekent in de gemeente Beveren dan in 

een andere gemeente. Dat heeft met het inkomen van de burgers te maken. Hij spreekt 

niet over vennootschapsbelasting, alleen personenbelasting. Vennootschapsbelasting 

wordt in Beveren niet betaald, want de zetels van de vennootschappen zitten vrijwel 

allemaal in andere steden en gemeenten. De stijging van de belastingen is dus een goede 



indicator. Door de economische activiteiten wordt meer welvaart gecreëerd. Gelukkig 

stijgen de belastinginkomsten, want er moeten ook steeds meer voorzieningen worden 

getroffen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de stijging van de budgetten voor het 

OCMW en tal van andere budgetten op het vlak van sociale voorzieningen stijgen 

jaarlijks. Hij is dus fier dat een rekening gepresenteerd kan worden met een overschot 

van 42 miljoen euro zonder het pensioenfonds. Een pensioenfonds is ook iets wat vrijwel 

geen enkele stad of gemeente heeft. Dat pensioenfonds groeit altijd nog en er wordt 

minder uitgehaald dan het aangroeit via de dividenden en interesten die uit de 

beleggingen worden gehaald. De zon blijft wel niet schijnen, maar het gaat over de 

rekening en het is een aktename. Er kan niets meer aan veranderd worden. De discussie 

die nu wordt gevoerd, is ook al gevoerd tijdens de begroting. 

 

Raadslid Benali vindt het duidelijk dat hij het wel degelijk over de rekening van 2019 had. 

Hij heeft verwezen naar een aantal thema’s die daarin opgesomd zijn. Hij heeft zich niet 

uitgesproken over de meerjarenplanning. Daar heeft hij zich in het verleden over 

uitgesproken. Hij denkt dat de verwarring is ontstaan omdat de jaarrekening en het 

meerjarenplan op de gemeenteraad samengenomen worden. De rekening 2019 is 

waarheidsgetrouw, dus men kan kijken wat exact het beleid is dat is uitgevoerd. Zijn 

kritiek is daar dat niet volledig wordt uitgevoerd wat beloofd is dat gedaan wordt. Hij 

denkt dat, als er een budget opgesteld wordt voor een bepaald jaar, hij er van uit mag 

gaan dat de investeringen die aangekondigd worden ook uitgevoerd worden. Anders is 

het aankondigingspolitiek. Hij hoopt dat voor 2020 de budgetten die goedgekeurd zijn 

achteraf in de jaarrekening te zien is dat het effectief is uitgevoerd. Hij beseft goed dat 

het soms uitgespreid wordt over meerdere jaren. Hij wist dat de burgemeester dat zou 

gaan zeggen. Daarom heeft hij gekeken wat er in 2018 op die thema’s is gebeurd. Hij 

heeft vastgesteld dat exact dezelfde thema’s van 2018 in 2019 ook dezelfde 

verhoudingen laten optekenen tussen aangekondigd beleid en beleid dat uiteindelijk is 

uitgevoerd. Volgens hem is dat een structureel probleem. Hij zal in 2020 die thema’s heel 

goed in het oog houden. Hij wil ze toch nog eens noemen en de nadruk leggen op 

hetgeen voor hem belangrijk is. Duurzaamheid van de interne organisatie, goede 

ecologische waterkwaliteit, voldoende woningvoorraad, groene leefomgeving in 

woonomgeving en openbaar domein, leefbaarheid van de polderdorpen, natuurlijke en 

half-natuurlijke elementen en goede en veilige fietspaden. Hij vindt het heel duidelijk 



voor welke thema’s de investeringen niet zijn uitgevoerd of opgeschoven. Het is duidelijk 

dat het structureel is, want het gebeurt meerdere jaren na elkaar. Het kan best zijn dat er 

in andere jaren iets meer geïnvesteerd wordt, maar hij merkt dat er op andere thema’s 

wel meer geïnvesteerd is en op deze thema’s sterk minder. De burgemeester heeft al 

gezegd dat met cijfers gegoocheld kan worden, maar met woorden kan dat ook. Hij heeft 

nog geen duidelijk antwoord gehoord op zijn vragen en vaststellingen van zojuist. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij van het raadslid ook geen reactie hoort op zijn 

antwoorden. Het raadslid heeft de opmerkingen alleen herhaald. Hij gaat nu geen 

reactie geven, want anders gaat het raadslid het voor een derde keer herhalen.  

 

De voorzitter beslist over te gaan tot de stemming van dit punt. 

 

De jaarrekening 2019 van de gemeente 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 2019 bedraagt 42 427 937,31 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 14 124 971,17 EUR. 

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 418 442 867,34 EUR. 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) bij 7 onthoudingen (Vlaams Belang, Beveren 2020, 

Open Vld) tegen 5 neen-stemmen (Groen, sp.a)  wordt de jaarrekening 2019 van de 

gemeente Beveren vastgesteld en aan de toezichthoudende overheid ter goedkeuring 

overgemaakt. 

 

 

04. Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 ter 

vaststelling voorgelegd. 

 

De voorzitter constateert dat er al tussenkomsten op geweest zijn. 

 

 



Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk  welzijn vormt een geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste 

strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van 

dit beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben 

vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.  

Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het 

OCMW. Echter de gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële 

verplichtingen kan nakomen. 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 8 neen-stemmen (Groen, sp.a, Beveren 2020, 

Open Vld) bij 4 onthoudingen (Vlaams Belang) wordt de aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025/1, deel gemeente, vastgesteld. 

Het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 

welzijn, wordt goedgekeurd en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025/1 in zijn geheel definitief vastgesteld. 

Conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum 

voor maatschappelijk welzijn steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. 

 

 

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

wordt organisatiebeheersing omschreven als volgt: 

De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. 

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn 

om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 

1)      het bereiken van de doelstellingen; 

2)      het beheersen van de risico’s; 

3)      het naleven van wetgevingen en procedures; 

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

6)      de bescherming van activa; 

7)      het voorkomen van fraude. 

 



Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na 

overleg met het managementteam. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het 

lokaal bestuur Beveren werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 

schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 

over de organisatiebeheersing.  

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, 

waaronder OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de 

persoonlijke middelen van cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en 

uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het 

laatste hoofdstuk van de rapportage organisatiebeheersing 2019 vindt men de 

ondernomen acties in 2019 terug op het gebied van de door Audit Vlaanderen 

geformuleerde aanbevelingen.  

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de rapportage 

organisatiebeheersing 2019. 

 

 

06. Naar aanleiding van een overleg tussen de “bestuurlijke en gerechtelijke overheden” in 

2019 worden er door het parket nieuwe GAS-protocollen verspreid, zowel voor verkeer 

als voor niet-verkeer. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie zich kan vinden in de aanpassing. Maar dit 

punt zet het reglement in de kijker. Het reglement was voor hem niet altijd even duidelijk 

en daarom heeft hij een aantal bijhorende vragen. Hij vraagt of er in de gemeente 

voldoende wordt ingezet op sensibilisering om GAS-boetes zo veel als mogelijk te 

vermijden. Hij vraagt of er ruimte is voor GAS-bemiddeling. Hij vraagt ook of er gebruik 

wordt gemaakt van alternatieve sancties binnen de gemeente. Hij vraagt of de gemeente 

een hoog aantal uitgeschreven GAS-boetes heeft in vergelijking met andere gemeenten. 

Dat laatste is misschien meer een vraag voor de politieraad. Hij vraagt of er eventueel 

plannen zijn om met straathoekwerkers te werken om meer te kunnen inzetten op 

sensibilisering. 

 



Burgemeester Van de Vijver weet dat raadslid Maes de vragen ook schriftelijk heeft 

gesteld. Er was nog een bijkomende schriftelijke vraag waar hij een antwoord op zal 

geven. Het GAS-reglement van de gemeente is redelijk beperkt in verhouding tot 

sommige andere steden en gemeenten die veel verder gaan. Beveren doet dat bewust 

niet. Er staan veel zaken in die vanzelfsprekend zijn en die weinig of geen sensibilisering 

vragen. Bijvoorbeeld vandalisme, winkeldiefstal en nachtlawaai. Wat wel gebeurt, is dat 

dikwijls een waarschuwing wordt gegeven bij de eerste inbreuk. Het is niet de bedoeling 

om repressief te zijn, maar het is ook preventief. Vandaar dat mensen die een bepaald 

delict hebben begaan een waarschuwing krijgen. Bij de volgende inbreuk zal er wel 

degelijk een GAS-boete worden gegeven. Dat is als sensibilisering wel belangrijk. Deze 

werkwijze wordt vooral voorzien bij minderjarigen en niet bij anderen. Er kan qua cijfers 

alleen worden vergeleken met Sint-Gillis-Waas. Er is geen nationaal overzicht van de 

GAS-boetes. Het loopt tussen Beveren en Sint-Gillis-Waas, gelet op het aantal inwoners, 

relatief gelijk. Er zijn in Beveren alleen veel meer dossiers met betrekking tot 

sluikstorten. Dat wil niet zeggen dat er in Beveren meer sluikstort plaatsvindt. Dat heeft 

vooral te maken met de inzet van de milieudienst die op een goede manier het 

sluikstorten onder handen neemt, inspecteert en onderzoekt naar gegevens. Het is niet 

altijd een aangename taak om in de huisvuilzakken te zoeken of er geen adres te vinden 

is. Soms kunnen mensen op die manier toch opgespoord worden. De laatste jaren zijn er 

een 150-tal GAS-dossiers geweest. De GAS-ambtenaar van Beveren is ook GAS-

ambtenaar voor Sint-Gillis-Waas.  

Het raadslid heeft ook gevraagd of er wat tegenwerking komt vanuit het bestuur. De 

GAS-ambtenaar zal het raadslid antwoorden dat dit niet het geval is en dat hij in volle 

verantwoordelijkheid zijn taken kan opnemen. De jaarverslagen van de GAS-ambtenaar 

van 2018 en 2019 moeten nog op het college worden gebracht. Als dat gebeurd is, zullen 

die ook meegegeven worden aan de raadsleden. In het verleden zijn er ook commissies 

over gegeven, maar dat is de laatste jaren wat achterop geraakt. Er kan nog een 

commissie worden gegeven waarin de jaarverslagen 2018 en 2019 nader worden 

toegelicht. Dan kan op een aantal zaken dieper worden ingegaan. 

Raadslid Maes zou dat zeer interessant vinden. 

 

Een GAS-protocol is een (opgelegd) samenwerkingsakkoord tussen het parket en de 

gemeenten van een gerechtelijk arrondissement waarin afspraken gemaakt worden voor 



de afhandeling van GAS-inbreuken. 

Deze nieuwe protocollen omvatten twee belangrijke aanpassingen tegenover de 

bestaande: 

1. Opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen wordt uit GAS gehaald en 

wordt opnieuw via het parket vervolgd; deze wijziging wordt zowel door de GAS-

ambtenaar als door de politie als positief gezien. 

2. De mogelijkheid om GAS toepasbaar te maken vanaf 14 jaar. Dit laatste wordt 

best even toegelicht. 

De GAS-wet kan van toepassing zijn op minderjarigen vanaf 14 jaar. Het behoort echter 

tot de gemeentelijke autonomie om te bepalen vanaf welke leeftijd GAS toepassing vindt 

in haar gemeente rekening houdende met voormelde ondergrens. Momenteel is GAS in 

Beveren van toepassing vanaf 16 jaar (zoals vastgesteld door de gemeenteraad) voor de 

eenvoudige administratieve inbreuken (zoals wildplassen en sluikstorten). Het vorige 

protocolakkoord heeft deze leeftijd op 18 jaar gebracht  voor de zwaardere feiten (de 

zogenaamde gemengde inbreuken zoals opzettelijke slagen en verwondingen, 

vandalisme, diefstal, graffiti, beschadigingen, nachtlawaai, …).  

De nieuwe protocolakkoorden bieden de gemeente de mogelijkheid om de 

minimumleeftijd van 14 jaar toepasbaar te maken op de louter administratieve 

inbreuken als op de gemengde inbreuken. 

Zowel de politie als de GAS-ambtenaar zijn voorstander van de ”de facto” verlaging tot 

16 jaar (ondergrens in Beveren) voor gemengde inbreuken omdat we in de praktijk 

merken dat deze groep jongeren zich dikwijls bewust zijn van het feit dat er in concreto 

geen gevolg zal gegeven worden aan hun gedrag en er bijgevolg een soort 

straffeloosheid ontstaat voor deze jeugdige baldadigheden. Een onmiddellijk optreden 

bij strafbare feiten via bemiddeling, werkstraf of eventueel een boete lijkt hierbij de 

voorkeur te hebben. 

Samengevat zal de leeftijd in Beveren nu gebracht worden op 16 jaar zonder 

onderscheid naar het soort van inbreuk. 

Tenslotte lijkt het aangewezen van de gelegenheid gebruik te maken om enkele 

aanpassingen door te voeren aan het GAS-reglement, zoals: 

1. Opname verbod oneigenlijk gebruik lachgas; 

2. Het verbod van loslopende honden uit te breiden naar andere dieren omdat de 

politie regelmatig (en dikwijls bij dezelfde personen) moet uitrukken voor 



uitgebroken vee en hier momenteel niet via GAS kan optreden; 

3. Enkele kleine procedurele wijzigingen, zoals het aanpassen van bedragen aan 

het gewijzigd Koninklijk Besluit inzake parkeerinbreuken, ... 

Met algemeenheid van stemmen worden de wijzigingen aan het GAS-reglement en de 

bijhorende hernieuwde protocolakkoorden goedgekeurd. 

 

 

07. In juni zal er een eerste verdeling gebeuren van gezinspakketten. Dit is een basispakket 

met spelmateriaal, boeken, informatie over het extra zomeraanbod en eventueel 

verzorgingsproducten. 

 

Raadslid Maes, Groen, is verheugd met dit initiatief, maar hij heeft toch nog een aantal 

vragen en daarbij al een aantal mogelijke oplossingen. Hij vraagt hoe alle gezinnen 

worden bereikt en of er een duidelijk beeld is welke gezinnen hier nood aan hebben. Het 

is voor veel scholen bijvoorbeeld nu pas, door het leren op afstand, duidelijk geworden 

waar de verborgen armoede zit. Hij vraagt ook of er aandacht is voor psychosociale 

ondersteuning voor deze jongeren en gezinnen. De lange wachttijden zorgen ervoor dat 

deze gezinnen onvoldoende worden bijgestaan. Hij vraagt of er een samenwerking 

mogelijk is met TEJO , gratis en anonieme therapie voor jongeren. Die zijn net opgestart 

in Sint-Niklaas. Deze week werd er op de gemeenteraad nog een stevige subsidie voor 

goedgekeurd. Het is mogelijk ook wel een idee voor Beveren om daarmee aan de slag te 

gaan. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat een heel aantal van de gezinnen die men wil bereiken 

bekend zijn. Dat zijn gezinnen waarmee men aan de slag gaat via het Sociaal Huis, 

gezinnen die via huiswerkbegeleiding worden meegenomen, gezinnen die soms via de 

school aangemeld worden. Ook via B-asiel worden gezinnen aangemeld. Die worden 

meegenomen in de doelgroep voor de gezinsondersteunende pakketten. De ruime 

meerderheid van de mensen die men wil bereiken, worden ook effectief bereikt. Hier en 

daar zullen er gezinnen tussendoor vallen, dat durft hij niet te garanderen, maar er wordt 

alles aan gedaan om iedereen van de doelgroep te bereiken. Hij denkt dat men daar vrij 

goed in slaagt. Wat de psychosociale ondersteuning betreft, daarop worden sommige 

gezinnen via het Sociaal Huis ondersteund met rechtstreekse tussenkomsten om 



eventueel jongeren met een gespecialiseerde psycholoog te laten bijstaan. Het heeft niet 

enkel met corona te maken. Als ze bijvoorbeeld als minderjarige alleen naar België 

komen en bepaalde dingen meegemaakt hebben, dan hebben sommigen van hen dat 

ook nodig. Die vraag wordt altijd financieel ondersteund. Het initiatief van TEJO kent hij 

niet, maar hij gaat er de gegevens over opvragen in Sint-Niklaas. Hij wil zeker bekijken of 

op die manier ondersteuning gegeven kan worden. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, vindt het een mooi initiatief. Het is broodnodig en 

ze vindt het fantastisch dat er bedrijven zijn die schenkingen doen. Een budget van  

15 000 euro is heel mooi. Ook 6 600 euro die nog van het Huis van het Kind gebruikt gaat 

worden. Zij vroeg zich ook af of gezinnen al bereikt zijn. Daar is ondertussen wel op 

geantwoord. Ze vraagt of ook de gezinnen worden bereikt waar intern problemen zijn 

met de lockdown en waarin familiaal geweld plaatsvindt. Ze vraagt of er zicht is op hoe 

de armoede momenteel evolueert in Beveren. Daar waren toch heel hoge cijfers. Ze 

vraagt of het wel of niet toeneemt door corona. En ze vraagt of ook ouderen en 

gepensioneerden worden bereikt. Nu worden vooral via de scholen pakketten 

meegegeven, maar ook ouderen hebben de nodige problemen. Ze wil weten of er vanuit 

de gemeente zelf een extra budget is voorzien naast de 15 000 euro. Dat is wel nodig om 

de strijd tegen armoede meer te ondersteunen. 15 000 euro tegenover de 200 000 euro 

die straks nog aan bod komt voor het personeelsrestaurant, vindt ze een heel groot 

verschil. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat men moeilijk aan alle ouderen een gezinsondersteunend 

pakket kan geven met wasco’s en dergelijke meer. Het gaat hier specifiek om de 

ondersteuning van gezinnen met kinderen. Ouderen wil men op een andere manieren 

bereiken. Dat is ook bewust gedaan tijdens de coronacrisis. Er zijn telefoonoproepen 

geweest naar de ouderen die in de gemeente wonen. Heel wat collega’s van de 

gemeentelijke administratie die tijdelijk werkloos waren omdat de jobinhoud wegviel, 

hebben daaraan meegewerkt door de telefoons te bemannen en contacten te leggen 

met de ouderen. Het is een heel andere doelgroep, maar men gaat er eigenlijk op 

dezelfde manier mee om, om op zo veel mogelijk manieren mensen te bereiken. Het gaat 

erom te weten hoe zij zich voelen en hoe zij het momenteel hebben. 

 



De 15 000 euro is inderdaad mooi, maar is niet het enige bedrag dat daaraan wordt 

gespendeerd. Dat gaat heel wat meer zijn. De budgetten zijn er en die worden gebruikt. 

Er zal in het najaar ook worden bekeken wat dan nog moet worden gedaan wanneer de 

scholen terug opstarten. Maar op deze manier kunnen de gezinnen nu drie keer worden 

bereikt. De kinderen kunnen drie keer een attractieve bezigheid gegeven worden in de 

vakantie en in augustus, ook als voorbereiding op het volgende schooljaar. Dat is in het 

pakket voorzien. Op deze manier probeert men de gezinnen bij de les te houden en ze in 

begeleiding te houden. Dat is belangrijk omdat men zo kan zien hoe het evolueert. Over 

familiaal geweld hebben de commissaris en ook anderen gezegd dat het gestegen is. 

Maar dat is voor de gemeente geen criterium om al dan niet met de 

gezinsondersteunende pakketten te werken. Er zullen gezinnen worden bereikt waar het 

effectief is, maar er zullen ook gezinnen zijn waar totaal geen financiële problemen zijn, 

maar waar wel familiaal geweld is. Die worden op deze manier natuurlijk niet bereikt. 

 

Deze basispakketten worden verdeeld via verschillende kanalen: sociale kruidenier, 

huisbezoeken, scholen, partners van Huis van het Kind, ... 

Tijdens de zomermaanden willen we de gezinnen proactief via de pretcamionet 

aanspreken om hun volgend pakket af te halen en deel te nemen aan de activiteiten. 

De monitoren van de pretcamionet zullen gebruik maken van het doe-boek in je buurt 

dat ontwikkeld werd door Bataljon. Ook begeleiding en het nodige materiaal zal 

voorzien worden om aan de slag te gaan met het doe-boek. 

Aanvullend op de pakketten die vooral voor thuisgebruik worden voorzien, willen we ook 

een extra vrijetijdsaanbod verwezenlijken voor deze gezinnen. 

Om het aanbod toegankelijk en laagdrempelig te houden, werken we zonder 

inschrijvingen en rekening houdend met randvoorwaarden. 

De activiteiten gebeuren onder begeleiding van monitoren van de jeugddienst en het 

vervoer zal gebeuren met gemeentelijke bussen. 

Om dit project te verwezenlijken, worden er twee budgetten aangesproken. 

Er is een schenking van Monumental Chemical Kallo van 15 000 euro en Huis van het 

Kind heeft via het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden 

van corona 6 625,30 euro ontvangen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het project rond 

gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen. 



De schenking van 15 000 EUR van Monumental Chemical wordt aanvaard en te gebruiken 

voor het project. 

 

 

08. In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn de gemeenten verplicht om per één 

of meer eerstelijnszones zgn. 'schakelzorgcentra' in te richten. Een schakelzorgcentrum 

heeft twee grote doelstellingen: 

• een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie  

   mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit; 

• de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg en vrijwaren  

   van niet-essentiële opnames. 

  

In een eerste fase richt het schakelzorgcentrum zich op twee doelgroepen: 

1. mensen met lage zorgprofielen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten,  

     maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Zij worden verder  

     onderverdeeld in 2 verschillende cohorten:  

a. mensen die besmet zijn met een bewezen of vermoedelijke COVID-19; 

b. bewezen COVID-19-negatieve patiënten (met een negatieve test). 

  

2. de bewezen COVID-19-positieve patiënten (inclusief de patiënten met een  

     vermoedelijke COVID-19-besmetting), met een lage zorgnood in reconvalescentie,  

     waarvoor een zeer zorgvuldige klinische opvolging noodzakelijk is. 

Het interbestuurlijke samenwerkingsverband is in essentie een contract tussen partners, 

waaronder gemeentebesturen, maar ook andere overheden en andere rechtspersonen 

van publiek en privaat recht kunnen aansluiten bij het contract. 

Een interbestuurlijk samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid.  

Het interbestuurlijke samenwerkingsverband wordt officieel bestuurd door een 

beheerscomité. Elk lid van het samenwerkingsverband vaardigt één deelnemer af in dit 

beheerscomité. De afgevaardigden van de deelnemende gemeenten worden 

aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. 

 

 

 



De subsidie van de Vlaamse overheid bestaat uit de volgende componenten: 

• een subsidie voor de kosten voor infrastructuur en energie: max. 90 000 EUR  

• een subsidie voor de opstartkosten: 31 500 EUR 

• een subsidie voor de kosten tijdens de uitbating: 31 500 EUR per begonnen maand,  

   met een maximum van 2 maanden 

• een subsidie voor de coördinatie: 15 000 EUR en 5 000 EUR per begonnen maand, 

   met een maximum van 2 maanden 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist over te gaan tot de oprichting van een 

interbestuurlijk samenwerkingsverband met de betrokken gemeenten uit de 

eerstelijnszones Waasland (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-

Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht), dat instaat voor het beheer van 

een schakelzorgcentrum. 

De voorgelegde voorwaarden van het  interbestuurlijk samenwerkingsverband 

'Schakelzorgcentrum Waas' worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Schepen Dirk Van Esbroeck wordt aangeduid  als lid van het beheerscomité van het 

interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Schakelzorgcentrum Waas'. 

 

 

09. Het is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd dat er geen huwelijken worden voltrokken 

op  zon- en feestdagen.  

 

De voorzitter geeft aan dat er uitzonderlijk is gevraagd om een huwelijk op zon- en 

feestdagen. In het advies van de administratie wordt dit geweigerd. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil toelichten waarom ze de vraag toch ondersteunt. Deze 

mensen hebben in hun hoofd een plan gemaakt en mogelijk ook veel verder met 

afspraken met feestzalen en plannen die verdergaan. Zij werden zelf in de verwachting 

gesteld dat het mogelijk was om een akkoord te krijgen. Maar ze wil wel zeggen dat het 

niet oké is dat, als de richtlijnen zeggen dat het niet kan, dat zij toch de verwachting 

hebben gekregen dat het wel kan. Ze begrijpt dat de administratie niet wil dat hier een 

gewoonte van gemaakt wordt omdat dat nu eenmaal niet de regel is. Ze vindt anderzijds 

dat de mensen hier niet het slachtoffer moeten zijn van de verwarring die is opgetreden.  

 



Ze vindt dat deze mensen daarom wel een ja moeten krijgen op het verzoek om het op 

zondag te laten doorgaan. 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, is ook van mening dat er een uitzondering gemaakt 

moet worden voor dit bruidspaar. Ze hebben al een keer alle plannen moeten wijzigen. 

Er werd hen beloofd dat ze mochten trouwen. Ze kregen de akte van ondertrouw. Het 

zijn uitzonderlijke tijden en het is een uitzonderlijk geval. Haar fractie vindt dat het moet 

kunnen. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, stelt dat de mensen de belofte hebben gekregen. Belofte 

maakt schuld. Dus zij vindt ook dat dit moet kunnen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, wil vragen of het inderdaad klopt dat deze mensen 

voorafgaand de belofte gekregen hebben van de burgemeester en dat dit nu via de 

administratie bij de gemeenteraad komt. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet niet wat een akte van ondertrouw is. Dat gebeurt bij 

een pastoor en niet bij de gemeente. Op een gegeven moment kreeg hij een vraag om 

een huwelijk te voltrekken op 21 juli. Dat is een feestdag. Hij heeft overlegd met de 

administratie en die hebben aangegeven dat niet mag worden verwacht dat ze op die 

dag ter beschikking staan. Dat wordt niet gedaan op zon- en feestdagen. Hij kreeg een 

tweede vraag voor 15 augustus. In de tussentijd bleek dat men de vraag voor 21 juli had 

teruggetrokken, omdat een aantal papieren niet in orde waren. Hem is gevraagd er geen 

ruchtbaarheid aan te geven omdat iedereen dan op een zon- of feestdag wil trouwen en 

het wel praktisch mogelijk moet zijn. Hij heeft zijn secretaresse laten weten, omdat de 

mensen verschillende keren hadden aangedrongen, dat hij het 15 augustus zou doen. 

Twee dagen nadien zegt de dienst tegen hem dat het wettelijk niet kan. Het was voor 

hem een nieuw gegeven dat het wettelijk niet kan. Twee dagen nadien hadden ze een 

mail gekregen van zijn secretaresse dat het daarom niet door kan gaan. Het is dus niet zo 

dat er twee weken overheen gegaan zijn. Huwelijken mogen op zaterdag ten laatste om 

kwart voor twaalf voltrokken worden, maar daarna niet meer. Toen wilden de mensen 

op zaterdag om vier uur trouwen. Dan is het hek van de dam. Voor de diensten zijn zon- 

en feestdagen ook heilig. Hij zou de twee huwelijken dan alleen gedaan hebben zonder 

een bediende erbij. Hij is in het verleden altijd zeer toegeeflijk geweest. Hij doet 



verschillende jubileums op zondag. Sommige leden van het college zeggen hem dat hij 

dat niet moet doen. In andere gemeenten kan het soms maar twee keer per jaar met 

meerdere mensen gezamenlijk. Het spreekwoord zegt dat te goed soms half zot is. Nu 

heeft het ruchtbaarheid gekregen en weet iedereen het. Als dit huwelijk wel wordt 

voltrokken, dan willen anderen dat ook. In de wet staat dat er op zon- en feestdagen niet 

getrouwd mag worden, tenzij de gemeenteraad daar de goedkeuring aan geeft. Er is 

tegen die mensen in alle openheid gezegd dat, als ze niet akkoord zijn, ze dan de vraag 

kunnen richten tot de voorzitter van de gemeenteraad. Dat is gebeurd. Als het wordt 

goedgekeurd, dan moet er nog wel iemand worden gevonden die het gaat doen. De 

komende maanden zijn er enorm veel huwelijken. Er zijn zelfs elf huwelijken gepland op 

één zaterdag. Het begint om negen uur en de laatste is om kwart voor twaalf. Die moeten 

ook allemaal nog gebeuren. Het moet wel praktisch mogelijk zijn. Hij wilde dit in alle 

discretie afhandelen, maar nu dit ruchtbaarheid heeft gekregen, stelt hij voor dat de 

gemeenteraad de administratie volgt en hier niet op ingaat. Als men vandaag beslist het 

voor de een toe te laten, dan moet het ook voor de ander kunnen. Dan zijn er ook 

volgend jaar nog de gevolgen, want iedereen wil terecht huwen met een feest erbij. Er is 

enorm veel uitgesteld omwille van corona, dus het zal volgend jaar ook moeilijk zijn om 

een feestzaal te vinden. Volgend jaar zijn er nog de mensen van 2020 en de mensen van 

2021 komen erbij. Er komen dus nog heel veel huwelijken. Maar hij neemt het op zich.. 

Op een gegeven moment heeft hij gezegd dat het kon omwille van corona. Maar er is dus 

niet de praktische mogelijkheid om het te doen. En als vandaag wordt gezegd dat het 

toch moet gebeuren, dan zal iemand anders het moeten doen. 

 

Raadslid Vermeulen vindt het duidelijk dat de vraag in de toekomst negatief beantwoord 

moet worden. Maar ze vraagt of een dergelijke vraag niet altijd een vraag voor de 

administratie is. Dan kan worden afgesproken dat dit niet meer gebeurt via dergelijke 

wegen. Dan kunnen deze misverstanden ook niet ontstaan. Het lijkt haar logisch dat de 

administratie altijd de vraag beantwoordt met ja of nee. Dan ontstaat er niet meer deze 

patstelling waarin deze mensen nu zich bevinden.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand er ook nog 

iets over te vertellen heeft. Hij laat zijn agenda niet door de administratie bepalen. De 

administratie kan niet zeggen waar de burgemeester steeds naartoe gaat. 



 

Raadslid Vermeulen zegt dat het omgekeerd ook niet de bedoeling is. Het gaat hier om 

iets dat in overleg moet gebeuren met een ambtenaar en met de administratie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ook in overleg is gebeurd. De administratie had 

hem bij het begin moeten zeggen dat het wettelijk niet kon. Men heeft er een aantal 

weken overheen laten gaan en heeft hem in het ongewisse gelaten. Op een gegeven 

moment kwam naar boven dat het wettelijk niet kon. Hij wist dat niet. Toen heeft men 

hem gezegd dat, als het wel moet, het aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden. 

Toen is het politieke spel begonnen. Maar de mensen weten al geruime tijd dat het niet 

doorgaat. Ze zijn ten hoogste maar twee of drie dagen in de overtuiging geweest dat het 

wel kon. Niet langer. Hij heeft de mails nog liggen. Hij wilde het doen om de mensen te 

helpen, maar niet om te zeggen dat we het eenmaal gaan toelaten. Nu heeft het 

ruchtbaarheid gekregen. De raadsleden moeten maar eens uitleggen aan andere 

mensen dat het toen wel kon, maar voor hen niet. 

 

Raadslid De Graef snapt dat dit een zeer moeilijk geval is. Maar juist omdat dit een zeer 

uitzonderlijk geval is, zouden deze mensen voor deze ene keer die toelating kunnen 

krijgen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het allemaal uitzonderlijke gevallen zijn. 

 

Raadslid De Graef zegt dat ze de toelating hebben. Het is geen akte, maar een attest. Die 

is ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand met de stempel van de 

gemeente erbij. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat een aangifte is. Dat is geen akte van ondertrouw. 

 

Raadslid De Graef zegt dat de aanvragers  telefoon hebben gekregen van de secretaresse 

van de burgemeester dat het huwelijk niet kon doorgaan. Ze heeft drie mails gestuurd 

om te vragen waarom het niet kon doorgaan. 

 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat ze het wisten en dat het raadslid door hen is 

ingeschakeld. Ze zijn gaan lopen op het moment dat ze de mail gekregen hebben. 

 

Raadslid De Graef vindt dat logisch. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ze twee of drie dagen ervoor een mail hebben 

gekregen dat het wel kon. Er is maar een paar dagen overheen gegaan. Op die paar 

dagen hebben de mensen van alles georganiseerd. Er zijn ook mensen naar hen 

gekomen om andere stappen te ondernemen en die hebben gezegd dat het huwelijk op 

zaterdagnamiddag moet kunnen want normaal zouden ze getrouwd zijn voor de kerk. 

 

Raadslid De Graef zegt dat het dan in de voormiddag kan als uitzondering. Maar om hier 

te zeggen dat er een attest wordt afgegeven waarop staat dat er getrouwd kan worden 

en dan twee dagen later bellen dat het toch niet mag, begrijpt ze niet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid de reden blijkbaar niet heeft gehoord. 

Het kan wettelijk niet. 

 

Raadslid De Graef heeft de reden wel gehoord. Maar als het wettelijk niet kan, dan moet 

de burgemeester ook niet aan hen zeggen dat ze het kunnen vragen aan de 

gemeenteraad. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zo voorzien is in de wetgeving. 

 

Raadslid De Graef vindt dat de burgemeester duidelijk antwoord had moeten geven. Ze 

heeft de burgemeester gemaild, inclusief schepen Kegels. Ze heeft uiteindelijk antwoord 

gekregen van schepen De Meulemeester. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er maar één ambtenaar van de burgerlijke stand is. 

Hij heeft ook nog wat recht op verlof, dus hij gaat er niet aan beginnen om huwelijken op 

zon- en feestdagen te voltrekken. Nu er ruchtbaarheid aan is gegeven, zou het dan ook 

voor andere mensen toegestaan moeten worden. 

 



Raadslid Creve denkt dat hier een les uit getrokken kan worden. Namelijk dat het niet 

wijs is om af te wijken van de regels, ook al gebeurt dat in alle discretie met bepaalde 

uitzonderlijke gevallen. Daarom zit men nu in deze situatie. 

 

 

De voorzitter wil de stemming openen. De stemming gaat over of de raad akkoord gaat 

met de weigering van de administratie. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil er een ding aan toevoegen. Hij wil vragen om er ook over 

te stemmen dat, als er gelijkwaardige verzoeken binnenkomen, die niet telkenmale 

voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het toelaat, dan 

is er een praktisch probleem, want men kan hem niet verplichten als ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Als de gemeenteraad het niet toelaat, dan moet het ook voor de rest 

van de vragen die nog binnenkomen niet mogelijk zijn. 

 

De voorzitter geeft aan dat dit zo in het beslispunt staat. Er worden geen uitzonderingen 

toegelaten op de algemene regel. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dit over dit ene geval gaat. Hij zou het willen 

veralgemenen, zodat het niet telkenmale voorgelegd moet worden aan de 

gemeenteraad. 

 

 

De heer Arno Janssens en mevrouw Kelly Bosman zouden willen huwen op zaterdag 15 

augustus 2020. Zij hebben een aanvraag ingediend om bij wijze van uitzondering wel op 

15 augustus te mogen huwen. Het is aan de gemeenteraad om al dan niet op deze vraag 

in te gaan. 

De raad beslist met 23 neen-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 10 ja-stemmen (Vlaams 

Belang, Groen, Open Vld, sp.a) bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) niet in te gaan op de 

voorgelegde vraag om te mogen huwen op zaterdag 15 augustus 2020. Tevens beslist de 

gemeenteraad geen uitzonderingen toe te laten op de algemene regel dat er geen 

huwelijken worden voltrokken op zon- en feestdagen. 

 



10. Volgend dossier betreft de goedkeuring van het wegtracé inzake de aanvraag 

omgevingsvergunning IPON, Gentseweg 137-139 te Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft drie opmerkingen bij de aanvraag van dit project. Ten 

eerste is er onduidelijkheid over de groenbuffer. Beschreven in de aanvraag op het 

inplantingsplan werden bomen voorzien als buffer aan de perceelsgrens, dat bij het 

groenbeplantingsplan niet werd voorzien. De gemeente gaat dit wel degelijk opleggen. 

Het inbreidingsproject waar hij het mee vergelijkt, Kruibekesteenweg en de Hendrik 

Consciencestraat, kan er van soortgelijk meespreken hoe buurtbewoners moeten 

strijden om een groene buffer te behouden en in leven te houden. Blijkbaar geraakt dat 

nog heel moeilijk in de hoofden van de aanvragers. Zijn tweede opmerking gaat over het 

onderdeel van de aanvraag dat heel duidelijk in het vizier is gekomen, namelijk de 

watergevoeligheid van dit perceel. Hij vraagt wat te doen met wateroverlast en 

bodeminsijpeling. Hier wil hij de link maken met een ander inbreidingsproject, dat aan 

de Kallobaan, waarbij de aanvrager/inrichter een loopje durft te nemen met de realiteit. 

Die bouwt daar in een gekend watergevoelig binnengebied waarbij de aannemer een 

reeds bebouwd perceel wil ophogen en zo de vergunde maaiveldrichtlijn niet gaat 

volgen, met alle gevolgen van dien voor de buurpercelen die dan niet kunnen ophogen. 

Een wadi om overtollig water op te vangen en in de grond te laten sijpelen. Maar 

wanneer er een overloop naar de riolering op wordt aangesloten, dan mist het ook haar 

doel. Het allerbelangrijkste argument bij deze aanvraag is de hoge woondichtheid. Het 

project voorziet in een totaal van 60 woongelegenheden waarvan 12 woningen en 48 

appartementen, waarbij men uitkomt op een woondichtheid van 48 woningen per 

hectare. Dat is 13 woningen per hectare meer dan de 35 woningen per hectare die de 

gemeente Beveren vooropstelt in het kleinstedelijk gebied. Hierdoor wordt een 

buitenschaligheid bereikt. Hij vraagt wat gedaan zal worden aan het personenverkeer op 

de N70, die nu al meer dan verzadigd is. Zijn fractie volgt de visie van de gemeente niet. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vernietigd en dat staat in feite on hold. Het 

plan is van 2006 en is nu de leidraad om veel nieuwe verkavelingsaanvragen te 

begeleiden. Dat is 14 jaar oud. Een nieuwe woonbehoeftestudie is voor zijn fractie 

noodzakelijk en kan een andere uitkomst geven op het woonbeleid en de grootte van 

inbreidingsprojecten. 

 



Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat veel argumenten al zijn aangehaald door 

raadslid De Munck. Ze vindt het onbegrijpelijk dat er op twee percelen voor open 

bebouwing ineens 60 wooneenheden mogen komen terwijl de N70 al stilstaat. Ze vraagt 

zich af hoe men dat gaat oplossen op de N70, want een uitrit van de nieuwe verkaveling 

komt bijna schuin te liggen tegenover de uitrit van de Duivendam. Ze denkt dat het voor 

chaos en ongevallen gaat zorgen. Ze merkt het zelf ook op waar ze woont en dat is dicht 

bij de winkel Action. Als men van vak moet veranderen, dan moet men de andere kant 

oprijden en dat is levensgevaarlijk. Dus ze denkt dat hier veel ongevallen gaan gebeuren. 

Er zijn ook veel fietsers die daar passeren. Daarnaast vindt ze dat op elk stuk grond dat in 

Beveren vrijkomt er gigantische wooneenheden bij komen. Ze vraagt zich af welke 

meerwaarde dat nog heeft. Uiteindelijk staat er al veel te huur en krijgt men ze moeilijk 

aan de straatstenen kwijt. Ze vindt het alleszins onlogisch. De nieuwbouwwoningen 

gaan niet verhuurd worden voor 200 à 300 euro. 

 

Raadslid Benali, sp.a, maakt zich niet direct zorgen over de woondichtheid. Hij denkt dat 

het wel nodig is dat er duidelijkheid komt over de woonbehoeftestudie. Hij denkt dat 

men sowieso richting meer verdichting moet evolueren, maar hij wil toch nog eens de 

aandacht vestigen op de mobiliteitskwestie. Alle mensen die daar wonen zullen van de 

N70 gebruik moeten maken. Op de commissie Mobiliteit heeft hij gezien dat Beveren 

door De Lijn weliswaar goed bediend blijft, maar dat er meer bussen langs Haasdonk 

zullen rijden. Dat wil zeggen dat er wat minder bussen langs deze kant zullen komen. 

Openbaar vervoer is daar niet optimaal. Er is in het verleden ook discussie geweest over 

de uitbreiding van het project van Hotel Beveren en over de mobiliteitskwestie aldaar.  

Het is een eindje van elkaar, maar het brengt toch weer extra druk op de N70, zowel bij 

Hotel Beveren als bij dit project. Hij begint zich wel zorgen te maken of de N70 dat 

allemaal wel kan slikken en of er voldoende openbaar vervoer is voor de mensen die 

daar zouden komen wonen. 

 

Schepen Vlegels begint met de woonbehoeftestudie. Bij de woonbehoeftestudie is er het 

probleem met het buitengebied. Dit ligt duidelijk binnen de afbakening van het stedelijk 

gebied. Hier dringt de provincie er zelfs op aan om de verdichting nog iets hoger te 

maken. Hij wil de dichtheid ook nuanceren. Er staan hier een aantal 

meergezinswoningen op. Als men de ruimte die men inneemt voor het bouwen op een 



andere manier bekijkt, dan zit men hier op een dichtheid van 22 woningen per hectare in 

plaats van 60, omdat men juist in de hoogte gaat. Er wordt hier dus veel meer groen 

bespaard en veel meer ruimte dan bij een traditionele verkaveling. Over de opmerking 

dat er veel leeg staat, wil hij zeggen dat de promotoren morgen onmiddellijk stoppen als 

zij met veel leegstand te maken hebben. Maar er is nog altijd een grote vraag. Het 

raadslid weet wat er met de prijzen gebeurt als het aanbod niet de vraag volgt. Dan komt 

er een prijsstijging en dan bestaan de huren van 300 euro niet meer. Die bestaan ook niet 

in de buitengemeenten. Dan gaat men nog hogere prijzen krijgen voor huur en om een 

woning te verwerven. Hij denkt ook dat de mensen die van Beveren afkomstig zijn de 

mogelijkheid moeten hebben om hier te kopen tegen een redelijke prijs. Dat kan alleen 

als vraag en aanbod minstens in evenwicht zijn en liever nog dat het aanbod iets groter is 

dan de vraag. Op de N70 zijn er inderdaad problemen. Maar de gemeente dringt al lang 

aan en heeft via het ECA-project  de verzekering gekregen dat er iets zal gebeuren met de 

verbinding tussen de N70 en de E34 wat voor een stuk ontlasting zou kunnen zorgen van 

de N70. Dat is een zaak die de provincie en het gewest nu moet realiseren. De gemeente 

blijft erop aandringen. Overigens staan de woningen er overmorgen nog niet als ze 

morgen vergund worden. Het zal een periode van 5 of zelfs 10 jaar duren voordat de 

verkaveling volledig is ingevuld. Dat zegt de ervaring en dat zegt de praktijk. AWV heeft 

wat de ontsluiting betreft een belangrijke stem. In hun advies hebben die een aantal 

zaken opgelegd die uiteraard gevolgd zullen worden. Maar die hebben niet gezegd dat 

dit niet kan. Op het punt van de watergevoeligheid is hij zeer voorzichtig. Op de 

Kallobaan zijn een aantal incidentjes gebeurd bij de oprichting van gans dat project. 

Maar hij denkt dat het bekeken moet worden op het einde van het project. De wadi’s en 

de infiltratie zijn op dit moment uiteraard nog niet volledig optimaal. Men is daar nog 

volop aan het bouwen. Hier worden ook hele strenge normen opgelegd qua 

waterbeheersing. Bij elke verkaveling wordt dat gedaan. Als het raadslid een aantal 

voorbeelden heeft van verkavelingen waar na volledige realisatie waterproblematiek is, 

dan moet hij het de schepen vertellen. Een project kan niet worden afgewogen op het 

moment dat het nog in volle opbouw is. Er wordt altijd hoger gegaan qua kubieke meter 

die geïnfiltreerd worden dan de technische berekeningen vragen. Als laatste punt, de 

groenbuffers: die zullen uiteraard in de bouwaanvraag verder uitgestippeld worden. Het 

gaat over een wegenisdossier dat wordt goedgekeurd en niet de aanvraag zelf. 

 



Het inbreidingsproject voorziet het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 

meergezinswoningen waarin in totaal 48 wooneenheden worden opgericht. Er worden in 

totaal dus 60 nieuwe wooneenheden voorzien, wat  zorgt voor een dichtheid van 

48wo/ha. Hierbij wordt de aanleg van een nieuw wegtracé voorzien. Het project houdt 

ook rekening met het doortrekken van de fietssnelweg F4 doorheen het plangebied. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf reeds een principieel akkoord voor het 

voorontwerp van dit dossier op 26 augustus 2019. 

De aanvraag werd openbaar gemaakt en bezwaarschriften met vier handtekeningen 

werden ingediend, handelend over overdreven woondichtheid, courant oneigenlijk 

gebruik van de voorziene brandweg door de bewoners van de meergezinswoning, 

rechtstreekse inkijk naar aanpalende woningen, minder zonlicht, meer schaduw op 

perceel Gentseweg 141, onduidelijkheid over groenbuffer, … 

 Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren. 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 neen-stemmen (Groen, Beveren 

2020) bij 3 onthoudingen (sp.a, Open Vld)  wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd 

wegtracé van de nieuwe wegenis, van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen te Gentseweg 137-

139. 

 

 

11. Vervolgens wordt het dossier “definitieve vaststelling RUP Stoop Projects” 

besproken. 

 

Raadslid De Munck, Groen, gaat niet akkoord met de aangehaalde argumenten in de 

toelichting van dit dossier. In de toelichting staat dat de provincie Oost-Vlaanderen het 

gemeenteraadsbesluit niet heeft geschorst, waarmee aangegeven wordt dat akkoord 

kan worden gegaan met het RUP in relatie met het voorstel van afbakening. Nadien 

wordt de redenering nog een keer herhaald en hier wordt een voorbarige conclusie 

getrokken. Daags voor de behandeling van dit dossier in de Deputatie van de provincie 

Oost-Vlaanderen had de Vlaamse regering dit RUP reeds geschorst. Daardoor werd de 

behandeling van de Deputatie zonder voorwerp. Hij vindt de stelling dat de provincie 

akkoord zou zijn gegaan met dit RUP voorbarig. Toch wordt dit door het college als een 

argument naar voren gebracht om de gemeenteraadsleden opnieuw dit RUP definitief te 



laten vaststellen. Zijn fractie volgt dit niet en wil opnieuw de bezwaren van de 

omwonenden aanhalen. Bij deze herhaalt hij wat hij tijdens de vorige 

gemeenteraadsvergadering ook heeft gebracht.  

1) Het aan- en afvoeren van afbraakmaterialen en grondverzet veroorzaakt veel 

verkeersbewegingen door het centrum van de gemeente op de N70.  

2) Ook is er veel fijnstofhinder voor de directe omgeving Grote Heidestraat, N70, 

Duivendam, Zandstraat Haasdonk, Ploegstraat. Het stof stopt niet aan de perceelsgrens. 

3) Een groot zonevreemd bedrijf met dit RUP op deze plaats lokaliseren is niet zijn visie 

op een goede ruimtelijke ordening. Eigenlijk probeert het gemeentebestuur met dit RUP 

iets recht te trekken wat al een tijdje scheef staat. Het is bovendien ook nog wachten op 

de afbakening van het kleinstedelijk gebied RUP Oude Baan voor het sluiten van de 

overwegen en de aansluiting naar de E34. Met deze optelsom van verschillende 

rechtsonzekerheden zou je als bedrijf besluiten om je zaak ergens anders te exploiteren. 

Die mogelijkheid is er als men kan verder kijken naar verschillende KMO-zones. 

 

Schepen Vlegels gaat niet akkoord met de redenering van het raadslid. Ook niet met de 

redenering van Omgeving van het Vlaams gewest. Het is ook niet juist dat eerst het 

Vlaams Gewest heeft geschorst en dat daarna de provincie pas een uitspraak heeft 

gedaan. Dat kan ook niet. Het is de provincie die eerst een uitspraak heeft gedaan en dan 

pas het Vlaams Gewest. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de provincie over 

de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Het is niet de schuld van de gemeente, maar 

van de provincie. Het dossier van afbakening sleept al 20 jaar aan. Het college heeft 

vanaf het begin gezegd dat het dat stuk binnen de afbakening wou omdat het een stuk is 

dat niet waardevol is voor de landbouw en wel oplossingen kan bieden voor KMO. Mede 

door het feit dat daar een nieuwe ontsluiting zal komen en de Haasdonkbaan later zal 

dichtgaan. Er zal een nieuwe ontsluiting komen die ook zal aansluiten op de verbinding 

tussen de N70 en de E34. Hij hoopt dat hier zo snel mogelijk werk van wordt gemaakt 

door andere overheden. Met de provincie was er een principieel akkoord dat het erbij 

moet. Men wil ook de technische diensten in dezelfde zone onderbrengen. Als het er niet 

bij zit, dan is er een probleem met de provincie, want in alle gesprekken die men heeft, 

gaat men ervan uit. Die omgeving doet nu het omgekeerde door te zeggen dat er een 

voorafname wordt genomen op dat wat de provincie nog moet doen, namelijk de 

afbakening. Maar de provincie heeft de kans gehad om te zeggen dat het niet aan hun 



plannen voldoet en dat het daarom niet in de afbakening zal zitten. Dat hebben ze niet 

gezegd. Ze hebben dat niet in hun advies gezegd, ze hebben niet geschorst en ze hebben 

niet vernietigd. Hij denkt daarom dat de redenering van de omgeving verkeerd is. Men 

wordt nu weer geconfronteerd met deze zienswijze van de omgeving. Men heeft de 

provincie nog eens gevraagd of zij effectief willen dat het binnen of buiten het gebied is. 

Er is nog geen antwoord, maar in het laatste overleg was het heel duidelijk dat het erbij 

zou zitten in de afbakening van het kleinstedelijk gebied.  

Voor wat de stof- en lawaaihinder betreft, op de GECORO is gezegd dat juist door de 

tweede fase te vergunnen er de mogelijkheid is om al die problemen op te lossen. Het 

bedrijf gaat de nodige gebouwen zetten en de nodige buffers aanleggen zodanig dat de 

hinder geminimaliseerd wordt. 

 

Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 20 mei 2020, om redenen die 

weerlegd worden in de onderstaande argumentatie, opgenomen in de aangepaste 

toelichtingsnota: 

“Het RUP ‘Stoop Projects’ werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 3 maart 

2020. Vlaams Minister van Omgeving heeft op 20 mei 2020 het gemeenteraadsbesluit 

geschorst waardoor het RUP opnieuw definitief dient vastgesteld te worden. De 

schorsing is gebaseerd op het feit of het getoetst moet worden aan een ligging in het 

buitengebied of aan een ligging in het stedelijk gebied. 

De minister stelt: “De gemeente heeft aan de provincie de wens geuit om het plangebied 

mee te nemen binnen de grenslijn van het kleinstedelijk gebied, gekoppeld aan een 

nieuwe locatie voor de gemeentelijke technische diensten en de opwaardering van de 

Oude Baan als verbindingsweg naar Haasdonk. De voorlopige afbakeningslijn van het 

kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau is evenwel nog maar een werkhypothese. Op 

dit moment is de provinciale administratie nog bezig met het schrijven van de startnota. 

Het lijkt bijgevolg voorbarig om dit deel van Beveren als een onderdeel van het 

kleinstedelijk gebied te evalueren. Een andere redenering zou immers inhouden dat het 

provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor voldongen feiten wordt geplaatst bij haar studie 

om het kleinstedelijk gebied Beveren af te bakenen. Om die reden dient het RUP getoetst 

te worden aan de ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied.” 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft het gemeenteraadsbesluit niet geschorst 

waarmee aangegeven wordt dat akkoord kan gegaan worden met het RUP in relatie met 



het voorstel van afbakening. 

In het kader van het planologisch attest heeft Departement Omgeving nagelaten advies 

te geven in de procedure. De Deputatie heeft in haar besluit van 22 mei 2014 de 

uitbreiding op korte termijn gunstig geadviseerd. De uitbreidingsvragen op lange termijn 

werden ongunstig geadviseerd in die zin dat dit nader dient onderzocht te worden in het 

kader van diverse planningsprocessen. Gelet op het feit dat de Deputatie het 

gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2020 niet geschorst heeft, kan gesteld worden dat het 

RUP in overeenstemming is met de diverse planningsprocessen. 

Het college heeft in zitting van 15 juni 2020 beslist tegemoet te komen aan de 

schorsingsredenen van ministerieel besluit. Het studiebureau heeft de toelichtingsnota 

van het RUP Stoop Projects aangepast met bovenstaande argumentatie ter weerlegging 

van de opgegeven redenen tot schorsing. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het ministerieel schorsingsbesluit d.d. 

20 mei 2020 van het RUP Stoop Projects. 

De argumentatie ingaand tegen de redenen van het ministerieel schorsingsbesluit van 

voormeld RUP wordt door de raad goedgekeurd. 

Het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de 

bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register m.b.t. 

planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften wordt met 30 ja-

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

Beveren 2020) definitief vastgesteld zonder bijkomende voorwaarden. 

 

 

12. In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2020 werden de 

lastvoorwaarden van het dossier “het bouwen van een klassenblok (12 klassen voor 25 

plaatsen)” goedgekeurd. Ten gevolge van de subsidie van de Vlaamse overheid werd dit 

dossier apart en sneller aanbesteed. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het op een commissie van oktober 2017 behandeld 

is, maar dat het oorspronkelijke dossier zeer sterk is veranderd. Het werd eigenlijk als 

een nieuw dossier voorgesteld. Met een totaal van 11 miljoen euro waarvan 8,5 miljoen 

euro subsidieerbaar. De totale uitgave werd bijgestuurd naar 14 miljoen euro. Tijdens de 

vorige gemeenteraad werd dit verschil van 3 miljoen euro goedgekeurd waarbij 1 miljoen 



euro via AGION werd gesubsidieerd. Als hij goed kan rekenen, zijn er extra gemeentelijke 

meerkosten van 2 miljoen euro, een tussentotaal van ongeveer 4,5 miljoen euro. Dit was 

oorspronkelijk niet vooropgesteld. Hij vraagt welke budgettaire ruimte er is om het 

project in de afwerkfase te krijgen. Ten tweede zit de school aan de maximale 

bouwcapaciteit en veel zijruimte, de ruimte die niet wordt ingenomen om te bouwen 

maar waarmee de school kan worden georganiseerd. De site heeft haar buitengrenzen 

bereikt. Hij vraagt hoe de gemeente en de schooldirectie de praktische kant van de 

verbouwing gaan bekijken met een vermoedelijke bouwperiode van minstens twee 

schooljaren. Hij vraagt waar leerlingen kunnen spelen en sporten op een veilige manier, 

weg van het lawaai en stof. Er zullen heel wat bouwmaterialen moeten worden 

aangebracht en die moeten ook een plaats krijgen. Hij vraagt hoe men de praktijklessen 

wil organiseren wanneer er boven op het gebouw wordt gewerkt. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of deze raming juister is dan dat hij gewoonlijk op 

de gemeenteraad ziet passeren. Vaak komt men een half jaar later terug naar de 

gemeenteraad voor 10% tot 40% meerkosten. Hij vraagt of dit huiswerk beter is 

gemaakt. Hij hoopt het. 

 

Schepen Claus zegt dat het nog niet zo lang geleden is dat het vorige dossier is 

ingediend. Het is op basis van deze ervaringen dat de architect deze raming heeft 

bijgesteld. Dus ze hoopt dat het nu wel juist is. Ze heeft het heel goed laten onderzoeken 

door de diensten van de gemeente. Vandaar dat het een beetje vertraging heeft gehad, 

maar dit zou toch wel optimaal moeten zijn. Het is een heel groot dossier en het is bang 

afwachten welke aannemers een offerte zullen indienen. Maar normaal gezien is het 

huiswerk nu goed gemaakt. 

 

Raadslid De Munck verwijst naar een commissie uit 2017, maar dat was het eerste 

masterplan. Ondertussen is er nog een commissie geweest omdat het dossier in tweeën 

is opgesplitst. Er is een afsplitsing gemaakt omdat de gemeente voor de 

capaciteitsmiddelen in aanmerking wilde komen. Daardoor is het ook iets duurder 

geworden. Bij twee aparte dossiers moet er twee keer een werf ingericht worden. De 

berekening die het raadslid maakte, is volgens haar niet helemaal correct. Op de vorige 

gemeenteraad is het eerste dossier goedgekeurd en dit komt erbij. Ze denkt dat het 



raadslid dit samengeteld heeft. Het moet afzonderlijk  worden bekeken met 

afzonderlijke subsidiëring. Er zijn twee aparte dossiers. Het dossier waarvoor 

capaciteitssubsidie wordt gekregen en dit dossier, wat er los van staat en waarvoor ook 

nog eens aparte subsidies verkregen worden. Er wordt wel meer gebouwd dan voorzien 

mag worden door AGION. Dat is ook zo bij de schrijnwerkerij, maar dat is een bewuste 

keuze. Er wordt gekozen voor grote en veilige werkplaatsen. De normen voor AGION zijn 

daar iets minder groot. De aanpak is allemaal al op voorhand doorgesproken, hoe de 

school tijdens de werf draaiende wordt gehouden. Het is ook allemaal voorzien in het 

lastenboek. Vandaar ook de bijkomende kosten. Er kan permanent lesgegeven worden, 

ook in de werkplaatsen. De oude schrijnwerkerij wordt nog even in dienst gehouden om 

de overloop te kunnen voorzien. Maar alles is daar van a tot z bekeken, samen met de 

leerkrachten en de coördinatoren op het GTI. Er is geen enkel gevaar tijdens de 

bouwwerken voor de lessen. Die blijven doorgaan. Er zal ook met containers worden 

gewerkt. 

 

Raadslid De Munck constateert dat de beide dossiers dus niet tegelijkertijd doorgaan. 

Dus men zal de les volgen en verbouwen op hetzelfde moment. 

 

Schepen Claus zegt dat dat sowieso niet mag. Het is goed dat het dossier gesplitst kon 

worden dankzij de capaciteitsmiddelen. Nadat het eerste blok is gezet, gaat er al een 

heel deel verhuizen naar de nieuwbouw en dan begint dit dossier pas. Het heeft wel wat 

overleg nodig gehad om dat in orde te krijgen, maar het is allemaal zo voorzien dat er 

niet gebouwd wordt boven op klassen. Dat mag sowieso niet vanwege de veiligheid. 

Maar er is dus het geluk dat er eerst een nieuwe klassenblok gezet kan worden en dat er 

daardoor veel extra ruimte komt. Dan is er in dit dossier ook nog een heel aantal 

containers voorzien om lessen te kunnen blijven geven. 

 

Het 2de deel van het bouwdossier is nu klaar om te worden aanbesteed. 

Concreet bestaat het dossier uit: 

 het renoveren van de turnzaal, 

 het renoveren van klaslokalen, 

 het renoveren van een grote werkplaats, 

 het bouwen van 14 nieuwe klaslokalen, 



 het bouwen van een nieuwe turnzaal. 

Met algemeenheid van stemmen wordt principieel beslist tot het renoveren van een 

turnzaal, klaslokalen en een grote werkplaats van het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

Alsook wordt principieel akkoord gegaan  tot het bouwen van 14 nieuwe klaslokalen en 

een nieuwe turnzaal voor het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

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

lastvoorwaarden voor de nieuwbouw en de verbouwing van het Gemeentelijk Technisch 

Instituut. Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 

13 857 246,22 EUR exclusief btw of 14 688 681,00 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

De toegekende subsidies van de Vlaamse overheid bedragen ongeveer 5 259 408,48 EUR 

(60% op het subsidiabele gedeelte). 

 

 

13. Ter inrichting van het personeelsrestaurant in het administratief centrum (AC) dient 

meubilair aangekocht te worden. 

In samenwerking met het afdelingshoofd Interne zaken werd een bestek opgesteld, 

waarbij de inschrijvers zowel het ontwerp van de ruimte evenals de levering en plaatsing 

van meubilair voor hun rekening dienen te nemen. 

De raad gaat akkoord tot de levering en plaatsing van meubilair ter inrichting van het 

personeelsrestaurant in het administratief centrum. 

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

lastvoorwaarden voor levering en plaatsing van meubilair ter inrichting van het 

personeelsrestaurant in het administratief centrum. Goedkeuring wordt gehecht aan de  

raming voor de som van 200 000 EUR exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking gekozen. 

 

 

14. Jaarlijks worden er brandstoffen aangekocht voor alle gemeentelijke voertuigen evenals 

alle voertuigen van de politiezone. Het gaat onder meer om de levering van diesel en 

benzine aan de pomp (perceel 1) alsook het leveren van CNG aan de pomp (perceel 2). 

Opdat de levering van brandstoffen in de toekomst vlotter zou kunnen gebeuren, 



voorziet de Technische dienst wegen in de aankoop van deze vermelde brandstoffen 

middels een raamovereenkomst van 4 jaar, waarvan de politiezone eveneens gebruik 

kan maken. 

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

lastvoorwaarden tot het aankopen van brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten 

en dit voor een periode van 4 jaar. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage  van 796 475,06 EUR 

exclusief btw of 963 734,82 EUR inclusief btw. 

De raming voor deze opdracht gedurende 4 jaar bedraagt 796 475,06 EUR exclusief btw, 

of 963 734,82 EUR inclusief btw, en is als volgt opgesplitst: 

 Perceel 1 (leveren van benzine en diesel): 759 163,22 EUR exclusief btw of 918 

587,50 EUR inclusief btw 

 Perceel 2 (leveren van brandstoffen in verpakking): 37 311,84 EUR exclusief btw 

of 45 147,33 EUR inclusief btw 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

 

15. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 juli 2019 het wegtracé van de 

nieuwe wegenis met modeldwarsprofielen goed voor de verkaveling Emiel 

Fleerackerslaan in Melsele van de firma nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels uit 

Brugge. 

Deze verkaveling voorziet 13 bouwkavels met nieuwe wegenis. 

Voor de realisatie van deze verkaveling dient het waterleidingnet uitgebreid te worden. 

In brief van 25 mei 2020 ontvingen we van De Watergroep de plannen voor de uitbreiding 

van het waterleidingnet in deze verkaveling. 

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

waterleidingnet in de verkaveling Emiel Fleerackerslaante Melsele. 

Alle kosten voor deze werken zijn ten laste van de verkavelaar. 

Deze beslissing, samen met het advies van de brandweer, wordt overgemaakt  aan De 

Watergroep. 

 

 

 



16. Op 29 december 2015 keurde de gemeenteraad het wegtracé goed voor de verkaveling 

Binnendijk te Verrebroek. 

Het college verleende in zitting van 18 januari 2016 een verkavelingsvergunning voor 

voormelde verkaveling. Het betreft een vergunning voor 2 bouwkavels voor open 

bebouwing met aanleg van een klein stukje nieuwe wegenis. 

Het ontwerp voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in deze verkaveling 

werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2016. 

Ondertussen werd de verkaveling gerealiseerd en wordt door de verkavelaar de vraag 

gesteld tot overname van de nieuwe wegenis voor opname in het openbaar domein.  

Algemeen wordt akkoord gegaan de gronden kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B 

deel van nummer 259/02A en sectie C nummer 376X met een oppervlakte van 56,46 m², 

ter realisatie van de verkaveling gelegen aan de Binnendijk in Verrebroek, kosteloos over 

te nemen voor opname in het openbaar domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

17. Het college verleende in zitting van 17 februari 2020 een omgevingsvergunning voor de 

verkaveling Zillebeek Beveren. 

Voor de realisatie van deze verkaveling dient de verkavelaar de gronden voor de rooilijn, 

gelegen langs de Polderstraat, nog kosteloos over te dragen aan de gemeente voor 

opname in het openbaar domein. 

De raad gaat algemeen akkoord de gronden, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie A 

deel van nummer 341C met een oppervlakte van 35,79 m² kosteloos over te nemen voor 

de realisatie van de rooilijn in de Polderstraat te Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

18. In brief van 27 april 2020 liet notaris Verstraeten-Rogiers uit Vrasene ons weten dat ze 

gelast zijn met de verkoop van de werkplaats + grond Doornpark 40 in Beveren, 

eigendom van de besloten vennootschap "Vervoer Raf De Keersmaeker". Het perceel is 

thans gekend 2de afdeling, sectie D nummer 1302K en heeft een oppervlakte van 8 635 

m².  

 



 

Ingevolge de bepalingen van de aankoopakte, verleden voor burgemeester François 

Smet op 12 januari 1999 en 28 februari 2000, heeft de gemeente een voorkooprecht op 

voormeld goed. 

De kandidaat-koper is de heer Yvan Vercauteren uit Sint-Niklaas. 

Er werd op 23 april 2020 een onderhandse verkoopovereenkomst getekend. 

De kandidaat-koper heeft volgende activiteiten: zij zijn een erkend centrum voor het 

depollueren van voertuigen en vrachtwagens en het tijdelijk stallen van geaccidenteerde 

vrachtwagens en voertuigen die afgehaald zijn van de autosnelwegen die er dan ook 

tijdelijk blijven staan tot bij de afhaling. 

De raad gaat algemeen akkoord afstand te doen van het voorkooprecht op de 

werkplaats + grond, Doornpark 40 Beveren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D 

nummer 1302K met een oppervlakte van 8 635 m². Notariskantoor Verstraeten & 

Roegiers wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

 

19. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de 

overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 

Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost-Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een 

langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer. 

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende grondaankopen 

nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 2de afdeling, sectie D nummer 1160B 

met een oppervlakte van 340,00 m², zijnde lot 1 van het innemingsplan. 

Aangezien er nog een pachter op dit perceel zit, dient eerst de pacht verbroken te 

worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om voor de gronden 2de 

afdeling, sectie D deel van nummer 1160B met een oppervlakte van 340 m² de pacht te 

verbreken in functie van de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

 



20. Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het 

streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de 

overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 

Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost-Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een 

langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer. 

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende grondaankopen 

nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 2de afdeling, sectie D nummer 1220C 

met een oppervlakte van 187,00 m², zijnde lot 2 van het innemingsplan. 

Aangezien er nog een pachter op dit perceel zit, dient eerst de pacht verbroken te 

worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de pacht te verbreken op de 

gronden 2de afdeling, sectie D deel van nummer 1220C met een oppervlakte van 187 m² 

in functie van de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

21. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Twee van deze in 

te nemen gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B 

en nummer 563D. Aangezien er op deze percelen nog een pachter zit, dient eerst de 

pacht verbroken te worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de pacht te verbreken op de 

gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 563D deel van nummer 662B 

met een totale oppervlakte van 4 818,36 m² voor de realisatie van het fietspad F425 

(tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

 

 



22. In het kader van de wegenis- en rioleringswerken in Kieldrecht met o.a. de afkoppeling 

van waterloop 8.042 dient er ter hoogte van de school in de Molenstraat een 

pompstation door Aquafin gerealiseerd te worden waarvoor Aquafin de nodige gronden 

dient aan te kopen. 

Aangezien het een overrijdbaar pompstation is, kan het grootste gedeelte van het 

perceel in gebruik blijven bij de school. Met Aquafin werd ook afgesproken dat 

onderhoud aan het pompstation zal gebeuren buiten de schooluren. 

Met eenparigheid van stemmen stemt de raad in om het perceel 6de afdeling, sectie D 

deel van nummer 193G2 met een oppervlakte van 78 m² gelegen aan de Molenstraat in 

Kieldrecht te verkopen aan Aquafin ter realisatie van het afkoppelingsproject waterloop 

8.042. 

De raad keurt de voorgelegde ontwerpakte goed. 

 

 

23. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden.  

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist de gronden, kadastraal gekend 9de 

afdeling, sectie C deel van nummer 661A met een oppervlakte van 20,70 m² aan te kopen 

voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in 

Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

24. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden.  

Algemeen gaat de raad akkoord om de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 

deel van nummer 469R met een oppervlakte van 40,50 m² aan te kopen voor de realisatie 



van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

25. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden.  

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord om de gronden, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 495D en 495F met een oppervlakte van 

847,75 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 

Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

26. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden.  

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de gronden, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B met een oppervlakte van 693,36 m² 

aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 

Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

27. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

 



Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in 

te nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 496F. Het perceel 

heeft een oppervlakte van 362,00 m². 

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, 

werd er met de eigenaar een akkoord in der minne bereikt. 

De compromis werd ondertekend op 4 juni 2020. 

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de 

budgetwijziging. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de gronden, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C  nummer 496F met een oppervlakte van 362 m² aan te 

kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) 

in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

28. De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om de capaciteitsbepaling, 

contingentering en inschrijvingsprocedure vast te stellen voor het schooljaar 2021-2022. 

 Capaciteit :      op niveau geboortejaar (kleuters) 

                                 Lindenlaanschool          : 48 

                                 Vrasene                              : 24 

                                op niveau leerjaar (lager) 

                                  Lindenlaanschool          : 48 

                                  Vrasene                              : 24 

                                op niveau school en niveau 

                                  Lindenlaanschool : school : 480  -  kleuters : 192 (4x48)   

                                                                                                      -  lager : 288 (6x48) 

                                   Vrasene               : school : 240 -   kleuters : 96 (4x24) -   lager : 144 (6x24) 

                                   Kallo                     : school : 384  -  kleuters : 144             -   lager : 240 

                                   Centrumschool     : school : 576  -  kleuters : 192               -   lager : 384 

                                   Melsele                 : school : 576  -  kleuters : 192               -   lager : 384 

                                   Haasdonk             : school : 384  -  kleuters : 144               -   lager : 240 

                                   Kieldrecht              : school : 384  -  kleuters : 144               -   lager : 240 

  



Gelet op het lage percentage “indicator-leerlingen” in de gemeente Beveren wordt 

voorgesteld om evenals voor het schooljaar 2020-2021 niet met een dubbele 

contingentering te werken bij de inschrijvingen. 

Er wordt voorgesteld om, evenals voor het schooljaar 2020-2021, enkel met 

voorrangsgroepen te werken in de scholen waar er een capaciteit per leerjaar of 

geboortejaar wordt vastgelegd. 

Die scholen zijn de Lindenlaanschool en de school te Vrasene. 

Voorgesteld wordt om in die scholen de twee voorrangsgroepen (broers/zussen en 

kinderen van personeelsleden) samen te nemen. 

 Periode van inschrijving : 

Lindenlaanschool en school te Vrasene : broers en zussen en kinderen van 

personeelsleden samen vanaf de eerste schooldag van september (dinsdag 1 september 

2020). 

Vrije inschrijvingsperiode vanaf vrijdag 5 maart 2021. 

De overige basisscholen : voorrangsgroepen en vrije inschrijfperiode vanaf de eerste 

schooldag van september van het voorafgaand schooljaar (dinsdag 1 september 2020). 

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

capaciteit, de contingentering en de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021-

2022 voor het gemeentelijk basisonderwijs. 

 

 

29. Het vigerende schoolreglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 

30 juli 2019. Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2020-2021 weer 

wijzigingen/toevoegingen aan het bestaande schoolreglement. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat haar fractie dit niet goedkeurt omdat de 

maximumfactuur weer met 5 euro omhoog gaat. Haar argumentatie is dezelfde als 

iedere keer. Het is geen verplichting om dit te doen. Het is een belangrijk signaal vanuit 

de gemeente om het niet te doen en hier de belangen van armoedebestrijding voorop te 

stellen. 

 

 

 



De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen 

aan te brengen aan het schoolreglement: 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 

* artikel 4 § 5 (blz.3) … Regelmatige leerling ... wordt vervangen 

* artikel 4 § 6 (blz. 4) ... Toelatingsvoorwaarden .... wordt vervangen 

Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing 

* artikel 7 § 3 (blz.9) … Minder scherpe maximumfactuur : 445 euro i.p.v. 440 euro. 

Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen 

* artikel 14 §1 (blz. 14)  : Kleuteronderwijs .... wordt vervangen 

Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, .... 

* artikel 17 en 18 (blz. 18,19)  : §3... Een leerplichtige leerling ......leerplichtige wordt 

geschrapt 

Hoofdstuk 12 : Leerlingengegevens en privacy en gegevensbescherming : 

* artikel 33 §2 (blz. 33)  : gemeenteraadsleden hebben het recht ..... wordt vervangen 

Met 33 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, Groen, Open Vld) tegen 2 

neen-stemmen (sp.a) wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde wijzigingen aan 

het schoolreglement van het gemeentelijk basisonderwijs met ingang van 1 september 

2020. 

 

 

30. Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020 werd door de 

gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 juli 2019. 

Een voorstel tot wijziging van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 wordt 

aan de raad voorgelegd. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde 

wijzigingen aan het schoolreglement van het Gemeentelijk Technisch Instituut met 

ingang van 1 september 2020. 

 

 

31. Het vigerende academiereglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting 

van 30 juli 2019. Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2020-2021 weer 

wijzigingen/toevoegingen aan het bestaande academiereglement. 

 



De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen 

aan te brengen aan het academiereglement: 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 

* artikel 3 § 6 (blz.4) … Lesdag... wordt ingevoegd 

Hoofdstuk 4: Inschrijvingsgeld, .... 

* artikel 10 (blz.6) … Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld : § 2 wordt ingevoegd 

Hoofdstuk 5: Aan- en afwezigheid van de leerling 

* artikel 16 §2 (blz. 7)  : kalenderdagen.... wordt vervangen door lesdagen 

* artikel 17 §2 (blz. 7) : wordt vervangen 

Hoofdstuk 6: Organisatie van de leeractiviteiten 

* artikel 22 (blz. 8)  : §3  wordt ingevoegd 

Hoofdstuk 10 : Maatregelen in geval van schending van de leefregel 

* artikel 56 (blz.17)  : §5  wordt ingevoegd 

Hoofdstuk 11 : Leerlingengegevens 

* artikel 62 (blz. 19) : § 2 wordt vervangen door "gemeenteraadsleden hebben het recht ...." 

                                 § 4 wordt ingevoegd 

Hoofdstuk 12 : Klachten 

* wordt ingevoegd 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde 

wijzigingen aan het academiereglement van de kunstacademie met ingang van 1 

september 2020. 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter gaat over tot de door de fracties toegevoegde punten. Ze stelt voor punt 32 

en 41 samen te nemen. 

 

Ten verzoeke van Vlaams Belang: de gemeenteraad van Beveren wijst praktijktesten, een 

middel dat met ' uitlokking 'een vermoeden van discriminatie moet aantonen, af. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft het punt ingediend omdat wat minister Somers 

vraagt niet correct is ten opzichte van de bevolking. Voor zijn fractie geldt nog altijd het 

eigendomsrecht. Hij heeft het punt toegestuurd. Hij gaat de tekst niet volledig voorlezen. 

Hij gaat wel een paar andere zaken vermelden. Hij heeft ooit van nabij meegemaakt dat 

iemand een studio verhuurde. Tot tweemaal toe verhuurde hij aan iemand die zes 



 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

maanden geen huur betaalde en die er niet vroeger uitgezet kon worden door de 

vrederechter. De tweede maal diende de studio volledig herbouwd te worden. Om deze 

redenen vindt hij dat het niet kan dat iemand niet kan kiezen aan wie hij verhuurt. De 

personen waarover hij vertelt, waren geen mensen van het buitenland, maar mensen 

van hier. Dus hij vindt dat de eigenaar moet kunnen kiezen aan wie hij verhuurt. Er is 

niets zo verschrikkelijk als dat men zijn eigendom half afgebroken terugkrijgt. Daarom 

wil hij de stemming vragen:  dat de praktijktesten niet doorgevoerd worden in Beveren. 

 
 

 

Ten verzoeke van Groen: Praktijktesten voor de woningmarkt op gemeentelijk niveau. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil eerst reageren op het voorstel van Vlaams Belang. Als 

verhuurders de vrijheid moeten hebben om te verhuren aan wie ze willen, dan is dat 

wettelijk en dat zegt de heer Somers ook. Een verhuurder mag effectief kiezen, maar 

mag niet uitsluiten op basis van afkomst of het feit dat iemand middelen krijgt van het 

OCMW. Maar uiteraard mag de verhuurder zelf een keuze maken. Een verhuurder mag 

bijvoorbeeld niet zeggen dat hij weigert te verhuren aan iemand die van Vlaams Belang is 

of aan iemand die moslim is. Daar gaat het eigenlijk over. Uiteraard kiezen verhuurders 

voor zekerheid. Als er drie kandidaten zijn, dan zou het maar raar zijn dat men niet kiest 

voor degene die het meest solvabel is. Er is een gemiddelde van het rendement, want 

een nieuwbouw brengt veel meer op. Als er geen discriminatie is, dan is er ook geen 

probleem om de praktijktest uit te voeren. Dan kan het alleen maar aangetoond worden 

en is iedereen blij. Dat verhuurders zouden afhaken als er praktijktesten zijn, is volgens 

haar een mythe. Uiteraard hoort iedereen de eigen achterban en zal die van elke partij 

anders zijn. Bij haar zijn er eerder verhuurders die misnoegd zijn omdat zij wel ja zeggen 

tegen deze mensen en daardoor een verhoogd aantal van deze mensen hebben in hun 

woningaanbod omdat die bij anderen een neen krijgen. Zo is er dus voor elks wat. Het is 

niet zo dat dit uitlokking zou zijn. Het is een controlemechanisme om vast te stellen dat 

er mensen zijn die de wet niet naleven. 

Over haar eigen agendapunt: een van de grootste uitdagingen voor mensen met een 

buitenlandse afkomst is het vinden van een woning. Er zijn ondertussen genoeg 

onderzoeken die aantonen dat het moeilijk is als je Ahmed, Fatima of Sayad heet. In 

Beveren is het niet anders. Ze kreeg heel wat signalen en het actuele debat over de 

praktijktesten heeft het alleen maar aangewakkerd. Ze kreeg de voorbije weken het 



volgende voorbeelden binnen:  “Ik heet eigenlijk Mohammed, maar als ik bel voor een 

woning dan noem ik mezelf Sam. Als ik zeg dat ik Mohammed ben, dan heb ik de 

zoveelste weigering aan mijn been.”  Een ander gezin in de mailbox: “ Wij zoeken niet 

meer zelf als gezin, want er is nooit plaats. We zeggen dat we de familie Heidari heten. 

Maar dankzij een vrijwilliger van het OCMW hebben we toch stap voor stap, omdat hij de 

eerste persoon was die de vraag stelde, vertrouwen kunnen winnen en zijn er uiteindelijk 

mensen bereid geweest om ons een pand te verhuren.”  Een andere getuigenis:  “Wij 

gaan niet meer langs bij het immokantoor, want telkens opnieuw zeggen ze ons open en 

eerlijk dat de eigenaar niet bereid is om te verhuren aan mensen van onze origine.”  Een 

ander resultaat: twee jonge vluchtelingen die op dit moment wonen in een studio in het 

centrum van Beveren hebben heel lang moeten zoeken op heel veel plaatsen om aan te 

tonen dat ze zelf de kans kregen om helemaal niet de vooroordelen te bevestigen maar 

aan te tonen dat het twee brave jongens zijn die uiteindelijk helemaal aan de 

voorwaarden voldoen. Je kan in Beveren heel makkelijk naar een immokantoor gaan en 

zeggen:  “Is het mogelijk om alleen maar Vlamingen door te sturen naar ons en voor ons 

te selecteren zodat wij dat niet meer moeten doen?” Ze belde deze week zelf naar een 

immokantoor in Beveren en kreeg eerlijk de reactie dat dat geen probleem was en dat 

het kantoor voor haar zou sorteren. Dit is tegen de wet en gebeurt op het Beverse 

grondgebied. Een eigenaar mag dus wel kiezen wie jouw huurder is, maar je mag dit niet 

doen op basis van oorsprong of op basis van het feit dat iemand ondersteuning krijgt van 

het OCMW. Er wordt in Beveren dus gediscrimineerd op basis van je naam. Er wordt in 

Beveren ook gediscrimineerd op basis van afkomst. En er wordt in Beveren 

gediscrimineerd op basis van OCMW-ondersteuning. Daarom stelt zij voor om ook op 

lokaal niveau praktijktesten uit te voeren. Dit is immers het instrument bij uitstek om 

discriminatie objectief te kunnen vaststellen. Zonder praktijktest is er geen zicht op de 

waarheid en de ware omvang van het fenomeen discriminatie. Als men denkt dat het 

niet bestaat, waarom zou dan niet de proef op de som gedaan kunnen worden? Ze zijn 

broodnodig omdat het op deze manier duidelijk niet werkt. Omdat Shakila, Rezwan, 

Sahin of Sofia in haar mailbox wel degelijk zeggen dat ze niet gelijk behandeld worden. 

Dus ze wil de proef op de som nemen. Er is lang genoeg gesensibiliseerd en lang genoeg 

gedacht dat het op deze manier wel zou werken. Voorlopig is het duidelijk dat er op 

Vlaams niveau geen krachten zijn om samen ja te zeggen tegen dit voorstel, dus kunnen 

er lokaal misschien wel stappen worden gezet. Dit is ondertussen in heel wat andere 



gemeenten al gebeurd. Men moet niet zeggen dat het niet kan omwille van ideologie, 

want in Tremelo is vorige week iets moois gebeurd. Daar zijn Groen, CD&V en N-VA er 

samen in geslaagd om lokale praktijktesten goed te keuren en te zullen uitvoeren. Ze 

leest in het bestuursakkoord dat Beveren een sociale gemeente wil zijn waar iedereen 

zich thuis voelt en waar iedereen maximale kansen krijgt. Iedereen heeft het recht op 

een menswaardig leven. Ze is dan ook heel benieuwd hoe het college dit wil aanpakken 

voor de bestaande woningproblemen en discriminatie hier op de woningmarkt. Het 

voorstel kan men zelf lezen, dat hoeft ze niet nog eens voor te lezen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het probleem nu wordt besproken op het Vlaamse niveau. Hij 

weet dat sommige partijen de neiging hebben om een Vlaams probleem of een probleem 

dat op een ander echelon beslecht moet worden nog eens uit te spelen op het 

gemeentelijk vlak. Hij geeft er de voorkeur aan om de Vlaamse richtlijn te volgen. Er 

worden een aantal onderzoeken gedaan om te bekijken of de praktijktesten kunnen en 

onder welke voorwaarden die zullen gebeuren. Hij denkt dat de gemeente zich wijselijk 

wil inschrijven in de beslissing die het Vlaams parlement hierin zal nemen. Ten tweede 

wil hij zeggen dat er gemeentelijk oog is voor het probleem. Ondertussen is de 

Woonwijzer Waasland opgericht. Daarvoor krijgt men een aantal subsidies vanuit het 

Vlaams Gewest om een aantal woonproblematieken te onderzoeken. Op de vergadering 

is deze vraag ook al gekomen en als het straks vanuit Vlaanderen moet, dan is het goed 

dat er in het Waasland een overkoepelend orgaan is dat een aantal zaken kan 

coördineren. Hij denkt niet dat iedere gemeente dat voor zich moet gaan doen. De 

Vlaamse Woonwijzer in het Waasland, waar Beveren samen met de gemeenten Temse en 

Hamme inzit, gaat dat probleem ook onderzoeken. Het is een ander echelon om 

eventueel te eindigen met een oplossing op het Waaslandse niveau. Er zijn drie 

Woonwijzerclusters opgericht binnen Interwaas. Op die manier gaat men daarover 

verder praten. Maar hij wil het Vlaams parlement eerst zijn ei laten leggen. Beveren zal 

zich altijd inschrijven in beslissingen die daar genomen worden. 

Hij wil nog eens aangeven dat het voorbeeld dat de heer Buyl heeft genoemd niets te 

maken heeft met discriminatie. Er kunnen inderdaad een aantal zaken worden 

geweigerd op andere basis. Het voorbeeld dat hij gaf doet niet ter zake in deze discussie. 

Hij beaamt wat er daarnet door Groen over gezegd is. 

 



De voorzitter leest de vraag van Vlaams Belang voor.  “De gemeenteraad van Beveren 

veroordeelt het idee om praktijktesten en in het bijzonder praktijktesten op de 

huurmarkt in te voeren. De Vlaamse regering wordt van dit raadsbesluit op de hoogte 

gebracht”.  Voormeld voorstel van Vlaams Belang wordt verworpen met 31 neen-

stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) tegen 4 ja-stemmen 

(Vlaams Belang). 

 

Groen vraagt ook stemming. Het voorstel van besluit:  “Beveren ontwikkelt en activeert 

een lokaal actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt. Het actieplan omvat de 

volgende elementen: 1) inzet en sensibilisering van immokantoren en eigenaars. 2) 

monitoring en gegevens verzamelen 3) praktijktesten 4) een lokaal meldpunt voor 

discriminatie”. 

Voormelde voorstel van Groen wordt verworpen met 29 neen-stemmen (CD&V, N-VA, 

Vlaams Belang, Beveren 2020) tegen 5 ja-stemmen (Groen, sp.a) bij 1 onthouding (Open 

Vld). 

 

 

33. Vervolgens werd ten verzoeke van Beveren 2020 volgend dossier voorgelegd aan de raad 

“ANPR camera’s voorstudie”.  

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een vraag naar aanleiding van de 

collegebeslissing voor de goedkeuring van een technische voorstudie van ANPR-

camera’s die besteld worden. Het gaat om 17 camerapunten en er wordt voorkeur 

gegeven aan de locaties die voorzien worden in 2020 en 2021 en prioritaire straten. Ze 

wil graag weten over welke locaties en straten het gaat. Ze vraagt wat de camera’s 

specifiek gaan meten en welke sancties er genomen worden. Iedereen vindt veiligheid 

wel een topprioriteit. In het centrum van Beveren zijn er een aantal straten waar al lange 

tijd serieuze knelpunten zijn. Bijvoorbeeld de Van Craenenbroeckstraat, de Elzestraat, de 

Kleine Kromstraat en het Levergem. Deze zijn oververzadigd. Ze vraagt of deze mee in 

het plan zitten voor subsidies voor 2020 en 2021. En ze vraagt of de camera’s terug 

ingezet worden voor de tonnagecontrole. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de nota waarnaar het raadslid verwijst, behandeld is in het 



college. Als zij de bijlagen en motivering gelezen zou hebben, dan had ze het antwoord 

gehad. Het gaat om een principiële beslissing waarbij het gemeentebestuur een longlist 

maakt van plaatsen waar camera’s kunnen komen. Het moet binnen de politiezone 

opgenomen worden. Het eerste punt van de lijst dat al uitgerold wordt, is Kallo. Dit jaar 

wordt daar een trajectcontrole voorzien die op snelheid gericht is om op die manier 

sluipverkeer tegen te houden. De bedoeling is inderdaad om het in 2021 verder uit te 

rollen, onder andere naar zwaar verkeer en trajectcontroles. In 2022 komen er meer op 

een punt staande camera’s die rood licht of snelheid op een plaats bekijken. Bij de uitrol 

van de camera’s in Kallo is vastgesteld dat het vrij veel geld kost. De principebeslissing 

van het college is dat men naar gelang de zaken evolueren en de gegevens bekend 

worden die invulling concreter zal maken. De invalswegen van de gemeente zijn vaak 

van belang op het vlak van snelheid en zwaar verkeer. Er is ook een component 

criminaliteit bij. Hij denkt dat de burgemeester vanuit de politiezone over die zaken heel 

wat kan vertellen. Maar er zijn drie prioriteiten in het college vastgesteld voor 

trajectcontroles: de verbinding van Verrebroek naar Kieldrecht de Kreek, de verbinding 

Beveren naar Vrasene en de Dijkstraat–Schoolstraat. Dan zijn er de fameuze 17 locaties. 

In Kallo is het voor snelheid. Er zijn een aantal connecties met de E17, de E34 en de 

afritten die vooral betrekking hebben op zwaar verkeer en de toeritten via Vrasene. Op 

de E17 en in Haasdonk gaat het bijvoorbeeld vooral om zwaar verkeer en criminaliteit. Er 

is de doortocht Melsele en Vrasene waar vooral trajectcontroles zullen zijn rond zwaar 

verkeer en gelinkt aan criminaliteit. Dan is er een hele lijst op basis van criteria en van 

metingen waarover de gemeente beschikt zoals het aantal voertuigen, 

snelheidsovertredingen enzovoort. Op diverse concrete plaatsen zoals in Vrasene, de 

Nieuwe Baan, de Verrebroekstraat, de kruising op de N70, Bosdamlaan, Gravendreef, 

Doornpark, Spoorweglaan, Duikeldam en de Kouterstraat richting Nederland en de N70 

grensweg Sint-Niklaas zullen de camera’s in de meeste gevallen snelheid en rood licht 

controleren. Dat is de lijst van 17, maar daarin kunnen en course de route nog wel 

wijzigingen komen naar gelang bepaalde technische elementen, kostprijs en evolutie 

van verkeersstromen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft een kleine aanvulling. De lijst zal behandeld worden op 

een van de volgende politiecolleges. De lijst  zal worden gebundeld en overgemaakt aan 

Proximus die het ganse pakket gaat bekijken en gaat uitrekenen op welke manier het 



financieel en technische gerealiseerd kan worden. Als het financieel plaatje erbij zit, dan 

zal het teruggekoppeld worden aan de gemeenten. Dan kunnen de gemeenten kijken 

wat ze willen realiseren en op welke tijdspanne. Over de kostprijs voor Kallo is men 

inderdaad verwonderd. Het gaat daar om een trajectcontrole, maar dat kan niet in een 

jaar gerealiseerd worden. In de gemeenten Sint-Gillis, Stekene en Beveren zal iedereen 

voor zichzelf uitmaken welke camera’s ze willen zetten en op welke tijdspanne. Daar zal 

een kostenplaatsje aan vasthangen dat voor Beveren wel aanzienlijk zal zijn. Maar men 

wil nu het volledige pakket en verbindingen zoals kabels en dergelijke in zijn totaliteit 

meenemen, ook al wordt het niet op korte termijn volledig gerealiseerd. Het wordt dus 

vervolgd, maar nu zal het studiewerk zijn. Er is een raamcontract met Proximus via de 

federale overheid. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

34. Alsook ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt ingediend: “Kaaimuur Doel”.  

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, geeft aan dat het agendapunt gaat over de veerdam aan 

de kaai in Doel die onder de verantwoordelijkheid valt van de Administratie Waterwegen 

en Zeekanaal. De veerdam is in een bijzonder slechte staat. De muur van de kade begint 

een stuk te bollen. Vorig jaar zijn er een aantal herstellingswerken uitgevoerd. Men heeft 

daar putten opgevuld. Maar de havenmeester heeft daar vorig jaar ook al contact over 

opgenomen met de verantwoordelijke administratie. Hij vraagt of het college daarvan op 

de hoogte is en of hij ondertussen ook al contact heeft opgenomen met de administratie. 

Hij vraagt of het college een mogelijkheid ziet om er zelf voor te zorgen dat de kademuur 

niet instort. Deze wordt nog altijd gebruikt. Het is niet alleen van groot belang voor de 

mensen van de watersportvereniging in Doel, maar ook voor werfboten die daar soms 

aanleggen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er twee keer in het jaar een vergadering is met Waterwegen en 

Zeekanaal. Dat zijn altijd positieve vergaderingen. In het verleden is er al aandacht 

geweest voor dit soort zaken. Maar hij zal het nog eens herhalen. Er is regelmatig contact 

en een goede verhouding met deze administratie. Hij weet niet of de situatie zo ernstig 

is. Hij neemt aan dat, als ze het doorgeseind hebben gekregen, ze de nodige 

onderzoeken zullen gaan doen. Maar hij zal erop aandringen. 



 

Raadslid Creve zegt dat het hem ook nog niet in detail was opgevallen, maar hij is 

speciaal gaan kijken omdat het hem gezegd werd. De kaaimuur begint echt te bollen. De 

havenmeester heeft hem zijn correspondentie laten zien. Hij heeft het al gesignaleerd in 

de lente van 2019. Hij heeft er in februari van dit jaar nog eens de aandacht op gevestigd 

en hij kreeg een vrij algemeen antwoord dat men ermee bezig was. Intussen is het weer 

een aantal maanden verder. Er is wel de coronaperiode geweest, maar het zou 

dramatisch en onbegrijpelijk zijn als de kaaimuur zou instorten. Vandaar zijn vraag aan 

het college om de mensen van de administratie tot de nodige actie aan te zetten. 

 

Schepen Vlegels zal vragen wat de ernst van de gebreken is en of ze die vastgesteld 

hebben. Als ze dat nog niet gedaan hebben, dan zal hij erop aandringen dat ze het nog 

doen. Maar hij wil zomaar niet beweren dat er op korte termijn een gevaar is. Hij zal 

vragen om het op korte termijn te controleren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

35. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd ook volgend punt aangebracht: “Monument 

afbakening provinciegrens Oost-Vlaanderen/Antwerpen”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat in 1923 de provinciegrenzen van Oost-Vlaanderen 

en Antwerpen hertekend zijn. Dat is al een hele tijd geleden. Men heeft dat moment 

betekenis willen geven met de plaatsing van een monument op de dijk bij Kallo. De 

dijken zijn allemaal op sigmahoogte gebracht. In plaats van eraan te denken om het 

monument te verplaatsen heeft men dat laten staan, een monument van ettelijke meters 

hoog. Het is pas recent dat het weer onder kennis is gekomen. De top van het monument 

kan nog altijd waargenomen worden. Men kan er moeilijk bij tenzij men ergens over de 

draad kruipt. Het bevindt zich achter een draad bij de Golf van Kallo. Hij vraagt of het 

college op de hoogte is van het bestaan van het monument en of er stappen 

ondernomen gaan worden om dat monument eventueel te herlokaliseren. Een 

monument van 100 jaar oud verdient een betere plaats dan ergens half onder het zand 

en gras weggestoken. 



 

Burgemeester Van de Vijver gaat geen monumenten meer verplaatsen. Hij heeft dat in 

zijn carrière een keer gedaan en hij gaat dat geen tweede keer doen. Het heeft hem toen 

bijna zijn kop gekost. Het moet tijdens de Linieraad een keer ter sprake worden gebracht 

om te kijken of er een globaal plan rond de grenspalen gemaakt kan worden. Er zijn er 

verschillende. Hij wil dan ook een keer met Waterwegen kijken of dat verplaatst kan 

worden en meer zichtbaar kan worden gezet. 

 

Raadslid Creve geeft aan dat het niet zomaar een grenspaal is. Het is een monument van 

5 à 6 meter hoog. 

 

Burgemeester Van de Vijver neemt de vraag mee. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

36. Namens Open Vld werd volgend punt voorgelegd aan de raad: “stand van zaken vzw 

Aangenaam Winkelen”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft een jaar geleden aangekaart dat de Vrasenestraat 

er heel onaantrekkelijk bij lag. Het is nu een jaar verder en ze moet helaas concluderen 

dat er nog niks is gebeurd. Er is nog geen nieuwe verlichting, geen opfrissing van het 

winkeldorp door extra groen, er werden geen extra rustbanken geplaatst en er werden 

geen nieuwe acties op poten gezet. De handelaars klagen nog altijd over de vuile straten. 

Nochtans waren er beloftes gemaakt door het gemeentebestuur, maar die werden nog 

niet ingelost. Bovendien heeft ze vernomen dat er een crisis is binnen het bestuur van de 

vzw Aangenaam Winkelen. Op 7 januari 2020 heeft het bestuur akte genomen van het 

ontslag van een aantal bestuursleden. Ze vraagt waarom deze bestuursleden ontslag 

hebben genomen. Op 6 april 2020 beslist het college om schepen Kegels als 

ondervoorzitter van de vzw te vervangen door schepen Brocken. Ze vraagt waarom 

schepen Kegels ontslag heeft genomen. Op 8 juni 2020 werd er door het bestuur van 

Aangenaam Winkelen een strafklacht neergelegd tegen de centrummanager en werd hij 

ontslagen. Ze vraagt waarom de centrummanager werd ontslagen. Bovenstaande feiten 

wijzen op een disfunctioneren van de vzw Aangenaam Winkelen. Dit ten nadele van de 



handelaars. Ze is zeer begaan met de toekomst van het winkeldorp. Meer dan ooit in 

deze moeilijke tijden verdienen de handelaars steun. Daarom vraagt zij aan de 

burgemeester en het college dat de burgemeester het dossier rond Aangenaam 

Winkelen persoonlijk zelf in handen neemt en het opvolgt. Ze vraagt  een externe audit 

en dit over de afgelopen periode van vijftien jaar en ze vraagt daarnaast uitdrukkelijk aan 

de burgemeester en het college om hierover een gemeenteraadscommissie te 

organiseren, zodat alle raadsleden op de hoogte gesteld worden van de gebeurtenissen 

binnen de vzw Aangenaam Winkelen. Ze vraagt ook kwijtschelding van de lidgelden voor 

de leden van Aangenaam Winkelen voor 2020. Dit door de crisis binnen de vzw zelf, 

alsook door COVID-19 en doordat er te weinig activiteiten zijn georganiseerd door de 

vzw. 

 

Burgemeester Van de Vijver zal algemeen antwoorden op een aantal vragen. Als het gaat 

om personen of zaken waar personen mee te maken hebben, dan verwijst hij naar de 

geheime zitting. Het kan niet dat hier in de openbare zitting van bepaalde mensen een 

proces gemaakt wordt. Maar hij zal een antwoord geven en dan zal blijken of dat 

voldoende is. Hij is totaal niet akkoord met hetgeen het raadslid zegt over de toestand 

van de Vrasenestraat. Hij denkt dat er in het verleden al veel inspanningen zijn geleverd 

om de Vrasenestraat op te smukken. Die is volledig heraangelegd en er is ook verlichting 

geplaatst. Het blijkt niet voldoende, maar men is er mee bezig om die aan te passen. Hij 

denkt dat er momenteel een aantal bouwwerven zijn waardoor de Vrasenestraat niet 

mooi oogt. Dat is de realiteit. Deze periode moet worden doorgemaakt en er moet op 

worden toegezien dat het in de toestand van ervoor, met de prachtige stenen, wordt 

heraangelegd.  

Het raadslid moet aan de bestuursleden van de vzw zelf vragen waarom ze ontslag 

hebben genomen, maar hij denkt dat het niet abnormaal is dat op een gegeven moment 

een deel van een bestuur stopt. Op een gegeven moment is de vroegere voorzitter van de 

vzw gestopt. Dat heeft te maken met het feit dat zij al haar activiteiten heeft stopgezet. 

Ze heeft daarom beslist dat ze niet kon aanblijven als de voorzitter van de vzw. De komst 

van de nieuwe voorzitter is dus niet abnormaal, gezien de bestuurswissel die er toch zat 

aan te komen. Dat heeft deze eventueel versneld. Het is ook niet abnormaal dat mensen 

een verschillende visie hebben. Hij denkt dat dat gezond is. Schepen Kegels heeft op een 

gegeven moment zelf beslist om tijdelijk een stap terug te zetten en daarvoor zijn 



verschillende oorzaken. Het college heeft daar akte van genomen. Er moet ook niet van 

alles en nog wat achter gezocht worden. De opdracht van de centrummanager is 

inderdaad op een gegeven moment, omwille van corona, opgeschort. Nu is het de 

bedoeling om die stop te zetten. Dat is ook niet abnormaal. In andere steden en 

gemeenten is de samenwerking met de centrummanager vaak maar voor een jaar of 

twee jaar. Het raadslid moet eens kijken hoeveel centrummanagers er in Sint-Niklaas al 

de revue gepasseerd zijn. Hij denkt dat men in Beveren sinds de oprichting van de vzw 

nog steeds met de eerste bezig zijn. Het is al heel wat jaren geleden en op een gegeven 

moment kunnen er nieuwe visies zijn die niet stroken met de oude. Daardoor is er binnen 

het bestuur in gemeenschappelijk overleg beslist om de samenwerking stop te zetten. 

De tijdsduur van deze centrummanager, in tegenstelling tot veel andere steden en 

gemeenten, is zeer lang geweest. Het nieuwe bestuur zal een procedure opstarten om 

een nieuwe centrummanager aan te duiden. Verder heeft het college de beslissing 

genomen om inderdaad de werking van de vzw in de laatste jaren door te laten lichten 

via een externe audit. Daaruit kunnen lessen worden getrokken over hoe het naar de 

toekomst beter kan. Hij zou niet weten waarom hij het dossier op zich zou moeten 

nemen. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat schepen Brocken dat op een goede 

manier doet. Als het nodig is, zal vanuit de administratie de nodige steun aan schepen 

Brocken worden gegeven. Een gemeenteraadscommissie wil hij doen met de nieuwe 

leden van het bestuur. Hij wil dus wel een commissie geven. Dat is belangrijk en is ook in 

het verleden gebeurd. Misschien kan het tegelijkertijd met de nieuwe centrummanager. 

Dus dat samen met de gemeenteraad een aantal zaken worden bekeken en dat het 

bestuur hun visie aan de gemeenteraad ter kennis geeft. Het raadslid volhardt in de 

kwijtschelding van het lidmaatschapsgeld, maar hij heeft al eerder gezegd dat dit in 

september bekeken zal worden. Hij zegt nu nog niet ja of nee. Maar het zal in september 

worden bekeken, samen met de belastingen die het raadslid ook eerder heeft 

aangehaald. Dan zal het naar de gemeenteraad komen. Het college kan de beslissing 

niet nemen. Hij hoopt zo de vragen beantwoord te hebben. Als het in detail en over 

personen moet gaan, dan verwijst hij naar een geheime zitting. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt of de procedure voor de audit al is opgestart. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bureau is aangeduid. 



Raadslid Schelfhout vraagt op welke termijn zij op de hoogte worden gebracht van de 

resultaten. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat dit op vrij korte termijn zal zijn. Hij verwacht de 

komende weken resultaten. Ze zijn volop aan het werken. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt of de gemeenteraadscommissie er zeker zal komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er ook in het verleden gemeenteraadscommissies 

over zijn geweest. Hij denkt dat het wenselijk is, maar dan in het najaar. Hij hoopt dat het 

nieuwe bestuur en de nieuwe centrummanager dan een visie hebben, ook op basis van 

de audit. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt toch de stemming voor het zeker organiseren van een 

gemeenteraadscommissie. 

 

De voorzitter zegt dat dit niet gebruikelijk is. Ze vraagt wie de voorzitter van deze 

commissie is. Dat is Laura Staut. De voorzitter stelt voor een datum te prikken als de 

resultaten van de audit bekend zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een engagement is dat men in september klaar 

is en er in oktober een gemeenteraadscommissie over zal geven. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat men zeker in deze tijd niet te lang moet wachten. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het nieuwe bestuur de tijd geven. Hij denkt dat het 

wenselijk is dat de nieuwe centrummanager er dan is en dat er een visie wordt 

gepresenteerd. Het is belangrijk voor de toekomst en daar moet men naartoe. In het 

verleden is er goed werk verricht, maar het kan altijd beter als er nieuwe inzichten zijn. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er in het agendapunt werd verwezen naar een 

collegebeslissing van 6 april 2020. Hij heeft die niet kunnen terugvinden in het verslag 

van het college. Daarom vraagt hij of dat wel een juiste datumvermelding is.  



De beslissing is nu niet terug te vinden in de notulen en dan kunnen de andere 

raadsleden ook niet weten wat er in de afgelopen maanden is gebeurd, als het gaat om 

de beslissing dat schepen Kegels het ondervoorzitterschap heeft doorgegeven aan 

schepen Brocken via beslissing van het college. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het in mei is beslist. 

 

Maar raadslid De Munck volgt wel de opmerking van raadslid Schelfhout aangaande de 

Vrasenestraat. Er wordt gezegd dat er inspanningen zijn gebeurd. Dat klopt, maar hij 

denkt dat het niet gaat om grote structurele inspanningen van de gemeente naar de 

Vrasenestraat, maar bij uitbreiding kan dat ook bekeken worden voor de Warande. En 

wanneer het Yzerhand is afgewerkt, kunnen daar ook kleine ingrepen gebeuren om de 

straat op te smukken. Dat zijn een aantal zaken die best kunnen worden afgesproken 

met de buurt, zeker met de handelaars die er wonen. Dat vraagt geen grote inspanning. 

Ten tweede lijkt de voorgestelde audit een goed idee. Deze kan zowel de positieve als de 

negatieve punten naar voren brengen. Het is wel de bedoeling dat er aan de negatieve 

punten kan gewerkt worden en dat die binnen de audit niet op een achterpagina 

geschreven worden in plaats van op de voorpagina. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat voor insinuaties dat nu zijn. Het is nu al 

verschillende keren dat het raadslid zaken insinueert. De vorige keer ging het over de 

bermen. Het raadslid insinueert altijd dat er tegengewerkt wordt vanuit het 

gemeentebestuur. 

 

Raadslid De Munck wil alleen zeggen dat men met een audit moet opletten. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het een insinuatie dat de audit eventueel beperkt zou 

worden. Er is ook niemand van het college bij betrokken. Het gebeurt volledig door de 

administratie. 

 

Raadslid De Munck vraagt alleen om een audit die de beide kanten heel goed in kaart 

brengt. Ten derde heeft hij een tip voor de schepen die het in de hand gaat nemen. Hij 

heeft duidelijk gehoord dat de burgemeester het zeker niet zal gaan leiden, maar de 



voorstelling is nu volledig bij de burgemeester geweest en niet bij de schepen die het 

woord kan geven over wat de volgende visie kan zijn. Zijn goede tip is om af te stappen 

van het idee-fix van het grootste winkeldorp en dat men kan zeggen dat men voor een 

heel gezellig winkeldorp gaat. Daarmee krijgt men alles terug in balans. 

 

Schepen Kegels zegt dat maandag in samenspraak met de burgemeester is beslist dat hij 

het woord ging nemen. Er zijn verschillende redenen waarom dat hij afstand deed van 

het ondervoorzitterschap. Die zijn besproken onder collega’s en die moeten hier niet 

helemaal doorsproken worden. Als er in de commissie waar raadslid Schelfhout om 

vraagt vragen worden gesteld over personen, dan moet deze besloten zijn. Dat kan, maar 

dat moet dan specifiek aangevraagd worden. Daarnaast is vorig jaar al, vanwege de vele 

wisselingen in het bestuur, besloten om te bekijken wat er de afgelopen jaren financieel 

in de vzw is gebeurd. Er zijn door de jaren altijd wat vragen gesteld over hoe de vzw in 

elkaar zat. Na de oprichting, ver voor zijn tijd, werd elk jaar een commissie gegeven over 

de begroting en over de plannen voor de toekomst. Het lijkt hem goed om dat elk jaar 

terug in te lassen. Dan kan het bestuur laten zien welke middelen het krijgt en waar ze 

aan besteed gaan worden. Er is een tijdperk voorbij en er komen nieuwe bestuursleden 

aan boord. Er is een nieuwe dynamiek die de kans moet krijgen. Hij vindt het jammer dat 

dit negatief in de pers is gekomen omdat de middenstand het in deze tijden heel moeilijk 

heeft. Vooral vanuit de liberale hoek worden vragen gesteld en insinuaties gemaakt. Dat 

vindt hij jammer, maar iedereen moet zijn politieke keuze maken. De vraag hoeft 

vandaag eigenlijk niet meer gesteld te worden op de gemeenteraad, want het stond 

allemaal al in de pers. Dat is jammer, maar zo gaat het nu eenmaal vandaag de dag. Als 

er een commissie wordt gevraagd, dan zal men daar met veel plezier alle antwoorden 

bieden. De audit zal in alle eerlijkheid en volledige transparantie gebeuren. 

 

De voorzitter noteert dat raadslid Staut dit nader gaat opvolgen en bekijkt wanneer het 

dossier klaar is voor een commissie. Dat zal rond oktober zijn. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 



37. Ten verzoeke van sp.a werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting:  “Pop-up-terras Yzerhand”.  

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat café Gildenhuis op Yzerhand toelating heeft gekregen om 

een terras op het voetpad te plaatsen. Het heeft daar naar eigen zeggen toestemming 

voor gekregen van de burgemeester en schepen Kegels. Hij heeft op zich geen probleem 

met het terras en het feit dat het college daar toestemming voor geeft, zolang de 

administratie op de hoogte is. Maar de situatie is toch wat ongebruikelijk. Er zijn daar 

nog werken aan de gang. Hij heeft er toch een aantal vragen bij. Ten eerste vraagt hij 

welke afspraken er gemaakt zijn om de veiligheid te garanderen. Er werd in de pers 

beschreven dat er daar ook bouwactiviteiten bezig zijn terwijl de mensen daar iets 

drinken. Hij vraagt hoe het geregeld is. Er passeert soms zwaar vervoer. Hij wil weten wat 

de afspraken daar rond zijn. Ten tweede vraagt hij of er voldoende rekening is gehouden 

met de voetgangers, vooral de minder mobiele personen. De straat is daar nog niet in 

orde, dus als het terras daar te veel plaats inneemt, kunnen er problemen opduiken. Hij 

vraagt of daar ook rekening mee is gehouden. Hij wil ook weten of er overleg is geweest 

met de buurtbewoners. Er bereikten hem wel een paar kritische geluiden van een aantal 

buurtbewoners over de terrasinrichting. Ook is er de vrees dat er later een groter terras 

zal zijn dan het oorspronkelijke terras dat er geweest is. Men vreest vooral voor 

geluidsoverlast. Hij vraagt of dat verder wordt opgenomen met de buurtbewoners om 

dat uit te klaren. 

 

Schepen Van Roeyen heeft het genoegen een buurtbewoner te zijn. Hij heeft samen met 

zijn collega-buurtbewoners een pop-up-terras zien openbloeien op relatief korte termijn. 

Het is wel zo dat het schepencollege een tijdje geleden, toen de plannen rond Yzerhand 

en de Ciamberlanidreef werden gefinaliseerd, de principiële beslissing heeft genomen 

dat de bewuste horecazaak aan de westkant een terras zou kunnen oprichten. Natuurlijk 

beperkt in ruimte waardoor de voetpadzones zonder enige beperking vrij blijven. Dat zal 

ingevuld worden wanneer de wegeniswerken gedaan zijn. Dus dat is principieel 

opgenomen en duidelijk doorgenomen. In het ontwerp zijn nog een aantal aanpassingen 

doorgevoerd om dat allemaal op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. De 

cafébaas is nogal ijverig geweest. De toestand is op dit moment wat veiligheid betreft 

wel oké, want men heeft een vrij robuuste borstwering voorzien aan de kant van de 



rijbaan. De toestand op het Yzerhand is ten gevolge van de leveringsproblemen van het 

graniet -dat de voetpaden moet bedekken vanaf de Vrasenestraat tot aan de Prosper van 

Raemdonckstraat – nu zo dat de voetpaden onderverdeeld zijn in een aantal stroken 

voor toegang naar de woningen. De horecazaak heeft met de inrichting van het pop-up-

terras een toestand gecreëerd waarbij men als voetganger perfect tegen de gevel kan 

passeren. Het is een mooie groene loper. Het probleem is alleen dat de exploitant 

uiteraard geconfronteerd zal worden met de hervatting van de werken. Dan zal het pop-

up-terras vrij snel verdwijnen, want daaronder zal een nieuwe bestrating moeten komen. 

Dus het is nu wel oké. Op de werf is nu het probleem dat het bouwverlof zal ingaan. Het 

is zo goed als af, behalve de bestrating op de voetpaden. Dat zorgt voor wat ongemak. 

Maar aan het terras zelf is de passage van de voetgangers meer beveiligd. Dus degenen 

die toestemming hebben gegeven, hebben dat zeer goed bekeken. 

 

Raadslid Benali begrijpt dat de mensen nog vrij gemakkelijk kunnen passeren, ook 

degenen die minder mobiel zijn. Hij hoort de schepen daar niet expliciet op terugkomen, 

maar hij veronderstelt dat dat in orde is. Hij hoort ook dat vanaf dat de werken daar 

terug beginnen, waarschijnlijk na het bouwverlof, het terras terug zal verdwijnen omdat 

het voetpad dan aangelegd moet worden. Hij begrijpt ook dat er op langere termijn een 

definitief terras komt op een andere plaats, beperkt tot de kant van het Yzerhand, niet op 

de hoek zelf. Hij vraagt of hij het zo kan samenvatten. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dit perfect samengevat is. Het terras zal verdwijnen 

wanneer de werken terug aanvangen. Het is een werf, dus de hele doortocht voor 

voetgangers is op het moment niet zo eenvoudig. De voetpaden zijn wel in fundering 

gelegd. Het stuk voorbij de Ciamberlanidreef en de Prosper van Raemdonckstraat is 

volledig aangelegd, maar het gedeelte dat in graniet wordt voorzien, zal pas na het 

bouwverlof aangelegd worden. Dan zal het terras hoe dan ook moeten verdwijnen. Aan 

de westkant van het Yzerhand is definitief een zone voorzien die, rekening houdend met 

de nodige voorschriften op het vlak van veiligheid, geplaats zal worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat een robuuste borstwering misschien niet voldoende is als er 

weer zware werken gaan plaatsvinden. Hij vindt het belangrijk dat er afspraken over 

worden gemaakt met de mensen op de werf. Ook bestaat bij de buurtbewoners de vrees 



van geluidsoverlast. Het terras is toch iets groter dan men gewoon is. Door eventuele 

muziek die gespeeld gaat worden, zou er geluidsoverlast kunnen zijn. Het denkt dat het 

het beste is voor het draagvlak als daarover ook afspraken worden gemaakt met de 

cafébaas, om te vermijden dat het draagvlak ondermijnd wordt. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat er ook voor de werken al een terras was, maar dan 

aan de zuidkant. Hij heeft geen weet van problemen met geluid. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft nog twee opmerkingen. Er wordt gezegd dat het met de 

ongelukjes wel meevalt. Er zijn toch al drie voorvallen geweest. Zeker voor de trage 

weggebruiker is het een zeer moeilijke plaats. Het pop-up-terras ligt nogal ongelukkig. 

Hij kan zeker begrijpen dat het voor de uitbater een mogelijkheid is om iets te doen om 

zijn zaak in de kijker te zetten, maar mensen met een rollator zijn daar vorige week 

gevallen. Er is een fietser tegen een parasol gekletst omdat die door wind wegwaaide. 

Dat komt omdat het terras iets te dicht bij de werf gelegen is. Er was ook een 

vrachtwagen die een parasol heeft meegenomen onderweg. Hij rekent zichzelf tot een 

halve buurtbewoner. Hij wil vragen om de trage weggebruiker daar nog wat meer te 

beschermen. Anderzijds wil hij de suggestie doen om toch te bekijken of het mogelijk is 

dat aan de kant van het CLB, dus aan de binnenkant van het Gildenhuiscomplex, nog een 

terras kan opgebouwd worden. Dat staat wel uit het zicht, maar staat heel rustig en heeft 

geen last van het wegverkeer. Bovendien is het voor de trage weggebruiker veel 

aangenamer om over dat voetpad te gaan, dan dat men nu tussen de tafels en stoelen 

moet laveren. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het raadslid als halve buurtbewoner zou moeten weten 

dat het Yzerhand een werf is en dat vanaf de Prosper van Raemdonckstraat naar de 

Vrasenestraat alle voetpaden niet afgewerkt zijn. Hij vraagt iedereen, ook zij die niet 

goed te been zijn, op de voetpadzones te wandelen. Het is een probleem omdat er een 

aantal toegankelijkheidsmaatregelen zijn genomen dwars over de zones, onder andere 

om aanwezige winkelzaken bereikbaar te maken. Dat gaat dus niet. De situatie is een 

werf. De meeste mensen moeten het gemakkelijkste lopen op straat en kunnen op de 

voetpadzones lopen. Het is vooral een kwestie van het handhaven van maatregelen op 

het vlak van doorgaand verkeer. Het is een werf en binnenkort is het bouwverlof, dus ligt 



het stil. Ten tweede wordt gesproken over respect voor bewoners en geluidshinder. Als 

aan de achterkant van het Gildenhuis een terras komt, dan zullen veel bewoners dat niet 

fijn vinden. Daar is de hinder veel groter. Er is al sinds de opening de ervaring van een 

terras op de hoek waar naar zijn weten geen structurele problemen mee zijn. 

 

Schepen Kegels geeft aan dat het college uitdrukkelijk heeft gevraagd om alle 

terrasaanvragen specifiek langs het college te laten passeren. Ze hebben allemaal een 

eigen karakter. Bij sommigen gaat het makkelijk en bij anderen is het moeilijker. Na de 

piek van corona wil men de mensen wat zuurstof geven. Die vraag kwam binnen langs 

alle kanten. Iedereen wil graag extra mogelijkheden. Het college vindt het geen enkel 

probleem om alle vragen te bekijken, maar ze moeten via het college komen en niet via 

enkel en alleen de diensten. Er moet specifiek gediscussieerd kunnen worden over elk 

dossier om alle zaken te bekijken op het vlak van mobiliteit, veiligheid en alle andere 

facetten die ermee gepaard gaan. Hij denkt dat afgelopen maandag de laatste aanvraag 

behandeld is en dat het op een heel goede manier is gedaan. Hij kan vaststellen dat de 

horeca in Beveren zeer tevreden is over de manier waarop het gebeurd is. Zij kunnen 

eindelijk een beetje heropleven na drie maanden stilstand en voor sommigen bijna het 

einde van de zaak.  

 

Raadslid De Munck was verrast over de exacte locatie van dit terras. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

38. Vervolgens wordt ten verzoeke van sp.a  ook volgend punt voorgelegd aan de raad: 

“Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat haar punt gaat over de middelen die de Vlaamse 

regering ter beschikking stelt aan de lokale besturen. Het gaat hier om een 

tegemoetkoming aan de noodlijdende verenigingen wat betreft cultuur, jeugd en sport. 

Beveren krijgt 638 000 euro vanuit het Vlaams noodfonds. Het Vlaams Parlement heeft 

nog eens nadrukkelijk onderstreept dat het is bedoeld om deze drie type verenigingen 

een tegemoetkoming te geven. Ook hier beslist het lokaal bestuur over de inzetting van 



de middelen. Ze vraagt of al is beslist hoe de middelen zullen worden ingezet. Als dat het 

geval is, dan wil ze weten wat de verdeelsleutel is en als dat niet het geval is, wanneer er 

dan een beslissing verwacht mag worden. Ze vraagt of er advies is gevraagd aan de 

adviesraden of dat dat nog kan gebeuren. Ze stelt voor om een rondvraag te organiseren 

bij de lokale verenigingen om concreet te horen waar de noden liggen. Ze stelt 

bijkomend voor om de verdeling van de middelen te bespreken op een commissie. Dit 

kan doorgetrokken worden voor wat betreft het armoedebestrijdingsplan. Tot slot 

vraagt ze rapportering aan de gemeenteraad. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat hij de Vlaamse regering zeer dankbaar is voor 

de middelen. Wat hem betreft had het nog meer mogen zijn. De beslissing is nog niet zo 

lang geleden genomen. Men moet wel wat tijd geven voor een weloverwogen besluit. Als 

men het meteen gaat uitgeven, dan is de kans groot dat er mensen wel en niet tevreden 

gaan zijn. De diensten zijn nu bezig om het te bekijken en ook naar hoe andere steden en 

gemeenten het doen. Er zijn een aantal steden en gemeenten die zich er vrij gemakkelijk 

vanaf maken. Zij doen de subsidiëring die in het verleden is toegekend gewoon maal 

twee. Dat is het eenvoudigste dat men kan doen. Beveren wil dat niet doen. Het college 

heeft al beslist alle verenigingen een brief te sturen met de vraag of er door corona 

inkomsten zijn gederfd, na aftrek van de uitgaven die niet zijn gedaan. Dus de 

verenigingen tonen zelf aan of zij financieel zijn getroffen in hun werking door corona. 

Op basis van die gegevens zal het college kijken hoe een voorstel kan worden 

uitgewerkt. Op een gegeven moment zal het college een beslissing nemen. Er kan zeker 

aan de gemeenteraad worden gerapporteerd op welke manier en waarom een aantal 

beslissingen zijn genomen naar aanleiding van deze middelen. Er is geen advies 

gevraagd aan de adviesraden. Die zijn ten eerste nog niet bijeen geweest. Die mogen ook 

nog niet bijeenkomen of alleen onder beperkte mogelijkheden. De adviesraad sport zal 

zeggen dat het allemaal naar de sport moet gaan en cultuur zal ook voor zijn 

departement spreken. Dat risico loopt men als men met een wit blad aankomt. Vandaar 

dat de diensten eerst gekeken hebben naar andere gemeenten en dat de verenigingen 

gevraagd worden om te bewijzen en te motiveren wat de gederfde inkomsten zijn. Er zal 

gekeken worden hoe hoog het bedrag is. Als het verantwoord is, dan zal het uitgewerkt 

worden. Het college wil dus weloverwogen beslissen om te vermijden dat er nadien 

allerlei kritiek komt dat het te veel in een bepaalde richting is gelopen. Dit risico is vrij 



groot als men meteen middelen gaat uitdelen. 

 

Raadslid Rovillard vindt het goed om het weloverwogen te doen. Ze hamert er altijd op 

dat men eerst moet analyseren alvorens men beslissingen gaat nemen. Ze denkt toch 

dat de adviesraden een belangrijke rol kunnen spelen. Als er iemand weet wat er speelt 

binnen de verenigingen, dan zijn het de adviesraden wel. Het feit dat ze niet mogen 

samenkomen, is een non-argument. Dat kan altijd online of met de juiste maatregelen. 

Ze denkt dat een commissie zeker nuttig kan zijn, zodat de raad er in betrokken wordt en 

kan zien hoe de gelden het beste verdeeld kunnen worden. Ze vraagt nogmaals of dat 

georganiseerd kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gebruikelijk is. Er zijn nog bevoegdheden die bij 

het college liggen. Bij wijze van spreken kan alles worden gedelegeerd aan een 

commissie. Dan kan het college misschien meer thuisblijven. Iedereen zijn 

verantwoordelijkheden. Er zal zeker verantwoording worden afgelegd. Ook als er een 

voorstel is, kan dat natuurlijk besproken worden in de adviesraden. Het is niet aan de 

adviesraden om te vragen een voorstel uit te werken. Het zal weloverwogen worden 

gedaan. De Vlaamse regering heeft ook beslist dat het niet mag dienen om beslissingen 

die steden en gemeenten al hebben genomen in het verleden te financieren. Dat staat in 

de beslissing, maar die is nog niet lang geleden genomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid snel is, dat siert haar. Het is ook goed 

dat ze erbij betrokken is, maar ze moet het college wat tijd gegeven om het 

weloverwogen te doen. Hij begrijpt en onderschrijft de bekommernis. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

39. Vervolgens, ten verzoeke van sp.a, wordt ook volgend punt toegevoegd: 

“Tweewekelijkse huisvuilophaling in de zomerperiode”. 

 

 



Raadslid Rovillard, sp.a, heeft in de afvalkrant van Ibogem een nobele doelstelling 

gelezen: “samen voor minder restafval”. Maar ze leest ook dat er in de zomer een 

tweewekelijkse ophaal zal zijn van het restafval in plaats van een wekelijkse ophaal. Dat 

was voor veel burgers nogal een shock. Het is een ernstige afbouw van dienstverlening 

die geurhinder en andere problemen tot gevolg kan hebben. Dat roept vragen op. In het 

krantje stonden argumenten die voor haar niet kunnen volstaan om dit door te voeren,  

bijvoorbeeld dat er in de zomer minder opgehaald zou worden. Dat is geen nieuw 

gegeven voor 2020. Dat het vroeger op het jaar warm wordt, is ook een non-argument. 

Dan wordt nog vermeld dat etensresten niet meer bij het restafval horen, maar in de 

GFT-container. Ze vraagt zich dan af waarom GFT niet wekelijks wordt opgehaald. In dat 

opzicht kan er geen lijn worden getrokken tussen het één en het ander. Als men een 

barbecue heeft, dan gaat men de plastiek van het vlees ook niet in de blauwe zak doen. 

Dus in dat opzicht kan het niet één-op-één worden gelijkgetrokken. Ze vraagt of dat er 

alsnog een wekelijkse huisvuilophaling wordt voorzien van restafval en van GFT. Als de 

gemeente niet aan dienstverlening doet, wie dan wel? Organiseer dan minstens een 

wekelijkse ophaling van de GFT. 

 

Schepen Kegels zegt dat het een klassieke vraag is die de afgelopen jaren steeds 

terugkomt. Het is al een hele tijd geleden zo ingevoerd dat in de zomerperiode de 

ophaling wordt verminderd. In die periode wordt er minder tonnage opgehaald door het 

feit dat mensen met vakantie zijn. Iedereen werkt ook samen aan de duurzaamheid. In 

het kader daarvan en van de werkingskosten wordt dit gedaan. Er zijn structureel geen 

klachten over de ophaling in de zomerperiode. De vraag kwam er vorig jaar en hij denkt 

ook het jaar ervoor. Het verbaast hem dat de vraag steeds terugkomt. Er zijn geen 

klachten over. In de zomer is er bij de tonnage echt een enorm verschil met de normale 

periode dat mensen thuis zijn. 

 

Raadslid De Wael, voorzitter Ibogem, is blij dat raadslid Rovillard het een nobel doel 

vindt. Er moet effectief worden ingezet op het verminderen van restafval. Deze beslissing 

is niet nieuw. Deze is al vorig jaar genomen op het moment dat men bezig was met 

afsluiten van het meerjarencontract met de afvalophaler. Daar is ook over 

gecommuniceerd. Het is toen op de sociale media mooi rondgegaan. Men is niet over 

één nacht ijs gegaan. Alle argumenten zijn afgewogen. Het raadslid gaat aan een aantal 



argumenten voorbij. Ten eerste is de invoering geweest van diftar voor GFT. Dat zorgt 

voor minder restafval. Er is ook PMD-plus, wat betekent dat er meer zaken aan de PMD-

fractie kunnen worden toegevoegd. De totale hoeveelheid restafval vermindert daardoor 

effectief. Dat is uiteraard een goede evolutie. Wat de verhoogde temperaturen betreft, is 

gezegd dat het buiten de maanden juli en augustus ook warm is. Vorige week was een 

goed voorbeeld. Maar het eigenaardige is dat er in de maanden april, mei en juni en 

september en oktober als het ook nog warm is, geen klachten binnenkomen. Als er een 

benchmark wordt gedaan naar andere intercommunales, dan ziet men tweewekelijkse 

ophaling door heel het jaar. Op sommige plaatsen zelfs een maandelijkse ophaling. Het 

gaat hier ook over geld. Maar als men eerst kijkt naar duurzaamheid, als men pleit voor 

extra ophaling, dan spreekt men over vier tot vijf extra transporten over heel het 

grondgebied Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Als ook de GFT wekelijks wordt 

opgehaald, dan zijn er nog eens vier à vijf transporten over heel dat grondgebied. Als de 

lijn wordt doorgetrokken naar alle maanden dat het warm is en zo die ophaling wordt 

voorzien, dan spreekt men voor de twee fracties over 26 extra volledige ophalingen. Dat 

is dan een extra kostenplaatje, want afval kost meer en meer geld. Er is ooit een tijd 

geweest dat verenigingen de papierophaal organiseerden en dat ze daar geld voor 

kregen. Tegenwoordig wordt serieus betaald voor de verwerking. Er moet ook voor 

worden gezorgd dat de financiën van de intercommunale gezond blijven. Het gaat 

uiteindelijk om gemeenschapsgeld. Dat geld wordt betaald door iedere burger van 

Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke. Een extra ophaling van restafval in een week kost  

21 000 euro. Als de ophalingen in juli en augustus extra worden gedaan dan is dat 84 000 

euro tot 105 000 euro extra per jaar. Als heel de periode van 13 weken wordt genomen, 

komt men op 227 000 euro extra. Als daar het GFT nog eens wordt bijgenomen, dan zal 

over de volledige duurtijd van de warme maanden een extra budget van 656 000 euro per 

jaar nodig zijn. Alle argumenten zijn goed afgewogen. Hij begrijpt dat het hier en daar 

wel wat lastiger zal zijn, maar voor hem staat de duurzaamheid en de beslissing op basis 

van die argumenten duidelijk. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat er over de klachten ook een klassieke discussie wordt 

gevoerd. Het is voor mensen effectief een grote stap om met een klacht naar het bestuur 

te gaan. Dat hoort ze ook altijd in de achterban. Daar moet men niet mee lachen, want 

het is waar. Zij stelde ook meermalen vast dat er maden in haar vuilbak zaten, dus dat is 



ook geen argument. Ze kan de redenering wat het budget betreft volledig volgen, maar 

de voorzitter van Ibogem gaat in zijn redenering nu uit van de worst case waarbij voor 

alle maanden een dubbele ophaling wordt georganiseerd. Ze stelt alleen voor om in de 

zomermaanden, zoals de meeste mensen dat wensen, een wekelijkse ophaling te 

voorzien. Haar visie op beleid verschilt dan duidelijk heel erg. Mensen betalen voor de 

overheid en voor de dienstverlening. De mensen zijn bereid om voor de wekelijkse 

ophalingen te betalen. 

 

Raadslid De Wael wil dit tegenspreken. Ze stelt voor dat het raadslid komt kijken hoeveel 

klachten er binnenkomen. Mensen zijn echt wel mondig genoeg om een klacht neer te 

leggen. Voor wat betreft het budget zegt raadslid De Wael dat de verwerking van afval 

varieert, maar over het algemeen gaat het in een stijgende lijn. Als morgen de prijzen van 

de afvalzakken en van het containerpark worden verhoogd, dan is het de fractie van het 

raadslid die als eerste zal zeggen dat het schandalig is dat de prijzen verdubbelen. Dat is 

begin vorig jaar nog maar eens gebeurd. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat er daar geen afbreuk word gedaan aan de dienstverlening 

voor de burger. Daar wil ze mee besluiten. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

40. Namens Groen werden 6 punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting. 

Vooreerst wordt volgend punt besproken: “Telraam voor verkeerstellingen: betrouwbaar 

meten met burgers”. 

 

Raadslid Maes, Groen, vindt, om het mobiliteitsbeleid gefundeerd uit te werken, 

verkeerstellingen essentieel. Tellingen die multimodaal tellen en dus zowel auto’s, zwaar 

verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, vormen de basis van 

elke verkeerskundige studie. De huidige tellingen in Beveren zijn vandaag beperkt in tijd 

en vaak kostbaar. Het is daarom bijzonder interessant dat het telraam zowel fietsers als 

voetgangers als auto’s als zwaar verkeer zoals vrachtwagens en bussen telt. Telraam 

ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat verkeer fijnmazig en 



continu multimodaal correct en samen met de burgers kan tellen en analyseren. 

Telraam zorgt voor de juiste onderzoeksvraag, de juiste onderzoekstechnologie, de 

burgers tellen en denken mee. Zo biedt Telraam de primeur voor volautomatische 

verkeerstellingen naar analogie met luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuze Neuzen. 

Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. 

Bewoners engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat 

komt door hun eigen volautomatische verkeersteller te installeren aan hun raam. Maar 

ook om de data te interpreteren en erover te communiceren. De verzamelde telgegevens 

zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen en de 

impact te meten van verkeerstechnische ingrepen. Ze kunnen gebruikt worden door 

onderzoekers, door bewoners en geïnteresseerden. Telraam heeft een aanbod op maat, 

diverse formules die kunnen gaan van het uitrollen van een klein telnetwerk tot data-

analyses en concreet beleidsadvies op basis van de gegenereerde data. Gezien de 

specifieke situatie van Beveren met acht deelgemeenten, het grote oppervlak en de vele 

invalswegen schat Telraam het aantal telramen op circa 50 stuks van 90 euro per 

telraam. Met het beperkte aanbod op maat zal dit circa 5 000 euro à 10 000 euro kosten. 

Met een aanbod op maat zal dit naar de 15 000 euro à 20 000 euro gaan.  

Het voorstel van besluit: “De gemeente van Beveren neemt de beslissing deel te nemen 

aan het project Telraam. Hiertoe worden op zijn minst de volgende acties ondernomen. 

Er wordt contact opgenomen met Telraam voor een offerte op maat. Er wordt in 

samenwerking met Telraam een informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet naar 

burgers en verenigingen om hen op te roepen tot deelname. Tijdens het project wordt in 

samenwerking met Telraam, de gemeenteraad, de burgers, de verenigingen en 

adviesraden actief geïnformeerd over de resultaten, en wordt met hen in dialoog gegaan 

over de opvolging ervan en de acties die hieraan gekoppeld worden. Er wordt uiteraard 

ook het nodige budget uitgetrokken.” 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het concept Telraam inderdaad waardevol is met heel 

wat mogelijkheden. Mensen kunnen op een heel directe manier betrokken worden bij 

metingen rond mobiliteit en een vorm van monitoring met meteen ook sensibilisering. 

Het is de vraag of de gemeente dit helemaal moet uitrollen. Hij wil wel zeggen dat de 

gemeente de goede elementen uit dit verhaal al heel concreet heeft aangekaart bij de 

gezinsraad toen in januari een uitgebreide toelichting is gegeven over mobiliteit en alles 



wat daaraan mogelijk is. Er is onder andere de suggestie gedaan aan de wijkcomités om 

dit mee te nemen. Ook in de aanloop naar de bevragingen participatie over het 

circulatieplan op de burgerplatformen is er contact opgenomen met Telraam, maar het 

was net te laat om dat nog in die toewijzing mee te nemen. Op zich is het een waardevol 

verhaal, maar hij denkt dat er in Beveren een zeer lange traditie is van metingen en 

multimodale tellingen op zeer regelmatige basis. Op een aantal vaste routes wordt al 

zeer lang geteld voor alle vormen van gemotoriseerd verkeer. Om het andere jaar 

worden fietstellingen gedaan over heel het grondgebied. Er is een schat aan informatie 

met exacte metingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en voor het college een heel 

belangrijk beleidsinstrument zijn. Daarnaast zijn er vier verplaatsbare snelheidsradars 

die ook alle vormen van verkeer, inclusief fietsers, meten. Die worden op heel 

regelmatige basis over heel het grondgebied ingezet in functie van beleidsbeslissingen. 

Er is dus een structuur die al zeer lang loopt met heel veel metingen op maat, zodanig 

dat de meerwaarde voor de beleidsmatige aanpak van Telraam niet direct om een uitrol 

vraagt zoals het raadslid voorstelt. Het is een goed verhaal en goed idee om het bij de 

wijken te promoten, bijvoorbeeld via de gezinsraad. Dit zou al een aanvulling kunnen 

zijn. Maar dat is wat anders dan het voor de hele gemeente uitrollen. De gemeente heeft 

systemen die hun deugdelijkheid al vele jaren bewijzen. 

 

Raadslid Maes vraagt de bevestiging dat het de bedoeling was dat de wijkcomités erin 

zouden investeren. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de kosten beperkt zijn. Een suggestie was dat men in 

samenwerking met de gezinsraad openingen kon maken. Maar hij heeft het 

vervolgtraject in de gezinsraad niet gevolgd. Maar het zijn vrij goedkope en toegankelijke 

zaken. 

 

Raadslid Maes wil reageren op de stelling van de schepen dat er voldoende tellingen zijn. 

Toen hij in februari vroeg naar de tellingen rond de Spoorweglaan hoorde hij dat het van 

2017 geleden was dat er een telling was gedaan. Dat getuigt nog niet van veel cijfers die 

adequaat zijn voor de huidige tijd. 

 

 



Schepen Van Roeyen daagt het raadslid uit om na te gaan welke gemeentebesturen 

tellingen doen over het hele grondgebied aan het ritme dat Beveren heeft. 

 

Raadslid Maes onthoudt dat er mogelijks gekeken wordt naar een beperkte uitrol via de 

gezinsraad. 

 

Schepen Van Roeyen heeft hen ook gezegd dat het een fijn idee is. Hij heeft het daar in 

januari al gepromoot. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

42. Namens Groen wordt ook volgend punt voorgelegd ter bespreking: “ Oprichting 

Taskforce wonen”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat er in de omgeving een groeiende groep mensen is 

die een woning vindt via de bestaande mogelijkheden. Een huis, appartement of studio 

blijkt vaak al te duur te zijn of er is een te beperkt aanbod. Er zijn wachtlijsten bij de 

sociale huisvestingsmaatschappij. Er is een groeiende vraag en een beperkt aanbod. Ook 

een aantal dak- en thuislozen worden niet in deze gemeente geholpen, maar 

doorverwezen. Op basis van deze feiten denkt ze dat er nood is aan een bredere en 

gecoördineerde aanpak. Ze denkt aan een taskforce wonen waarin gezamenlijke 

oplossingen uitgewerkt kunnen worden voor mensen die geen betaalbare huurwoning 

vinden. De gemeente heeft reeds de coördinatie over woonbeleid via het lokaal 

woonoverleg waar de gemeente, OCMW, de huisvestingsmaatschappij en ook het sociale 

verhuurkantoor al proberen op deze vraag een antwoord te geven. Maar hierin zitten 

geen partners uit de civiele samenleving. Zij wil heel graag deze participatieve dimensie 

eraan toevoegen met partners uit de privéwereld en evengoed uit het middenveld. Ze 

denkt dat het erbij nemen van deze outreachende actoren ervoor zal zorgen dat er een 

nieuwe dimensie komt, dat er veel meer inbreng is en dat er veel meer afgestemd kan 

worden op de realiteit. Ze heeft dit niet zelf uitgevonden. Er zijn heel wat steden en 

gemeenten die hierover aan het nadenken zijn. Er is ook al een sterk voorbeeld in Gent, 

waar taskforce wonen ondertussen al een tweetal jaren heel actief is en al mooie 



stappen heeft gezet in samenwerking met het beleid. Ze stelt concreet voor dat de 

gemeente een taskforce wonen gaat oprichten. Wie daar inzit, is zeer variabel en kan 

besproken worden. De gemeentelijke diensten die ze heeft opgesomd, het middenveld 

zoals de vzw Tarrara, B-asiel, Gastvrij Beveren, de buddy’s die vanuit hun eigen 

ervaringen kunnen spreken, private partners en sociale woonactoren en zelfs indien 

mogelijk de huurdersbond en verhuurdersbond in de vorm van een vertegenwoordiging. 

In dat overleg kan er geluisterd worden naar mensen die op de eerste lijn of op lijn nul 

staan waardoor er veel wordt vertrokken vanuit de werkelijke noden op het terrein. De 

gemeente kan veel sneller rechten gaan verstrekken, maar ook beter weten wat er dat 

moment leeft en welke noden er zijn. In de taskforce kunnen gezamenlijke oplossingen 

uitgewerkt worden voor de bestaande woonnoden in de gemeente. Afhankelijk dus van 

de verschillende profielen. Ze kunnen actiepunten formuleren richting het beleid en het 

college. Op basis daarvan kan een toekomstig beleid uitgestippeld worden. Ze denkt 

hierbij ook aan structurele oplossingen op middellange termijn, op lange termijn en het 

kan ook op korte termijn. Er kunnen tijdelijke oplossingen komen. Post-corona zijn er 

nieuwe uitdagingen op het vlak van wonen. Omdat er een tijdje geen uithuiszettingen 

mogelijk waren, is er op dit moment een urgentie voor een aantal van deze gezinnen. 

Samen werkt men dan aan een regie voor een duurzaam woonbeleid waarin alle 

inwoners beter begeleid kunnen worden en de noden af gaat stemmen op wat er 

werkelijk aan de hand is, niet enkel op de vragen die binnenkomen via de bestaande 

actoren. 

 

Schepen Vlegels dacht bij de inleidende tekst van het raadslid dat het niet over Beveren 

ging. Zij spreekt daar over mensen die hun woning moeten verlaten omdat deze in zeer 

slechte staat zijn. Hij heeft de indruk dat de woningen in Beveren in vrij goede staat zijn. 

In De Tijd van vandaag staat een statistiek van de huurprijzen in Beveren. Alle 

gemeenten rondom zijn duurder dan de huurprijzen in Beveren. Beveren zakt zelfs sinds 

twee jaar met 0,4% in de kerngemeenten of in het kleinstedelijk gebied. Alleen in de 

polder wordt het wat duurder. Hij vraagt het raadslid daar eens over na te denken Er 

wordt altijd gesproken over bijkomende woningen. Het raadslid moet zich afvragen 

waarom de prijzen dalen, terwijl het in Sint-Gillis de afgelopen jaren met 14% is gestegen 

qua huurprijzen. In Sint-Niklaas is het 6,8% gestegen. In Kruibeke 3,9% en in Zwijndrecht 

6,5%. Dat terwijl Beveren 0,4% goedkoper is geworden. Het is niet alleen goedkoop, 



maar ondertussen ook de goedkoopste in de omgeving. Het woonoverleg komt 

tweemaal per jaar samen. Er is een zeer vitale maatschappij voor huisvesting die met 

heel wat belangrijke projecten bezig is. Een aantal daarvan kunnen hopelijk in deze 

legislatuur worden verwezenlijkt. Het zijn allemaal projecten die in de richting van 

sociale huur gaan. Hij verwijst ook naar de premie die onlangs goedgekeurd is voor het 

Sociaal Verhuurkantoor. Beveren is toonaangevend voor het Waasland. Er wordt 5 000 

euro gegeven aan een particulier die zijn huis voor negen jaar verhuurt aan de mensen 

van het Sociaal Verhuurkantoor. Hij hoopt dat dat, in samenwerking met de privé, 

nieuwe mogelijkheden gaat geven. Onlangs is ook de Woonwijzer opgericht in het 

Waasland. Daar zit Beveren samen met Temse en Hamme in en op grotere orde met 

Interwaas. Daar worden dezelfde problematieken onderzocht. Hij denkt dat een 

taskforce een vergadering te veel zal zijn. Er is het woonoverleg en de woonwijzer die 

allemaal met dezelfde problematieken bezig zijn. Er is ook een sterke inzet op leegstand 

en verwaarlozing. Het zal binnenkort worden geëvalueerd, maar hij hoopt ook dat het 

raadslid vaststelt dat er nog weinig leegstand is. Hij heeft gemerkt dat de 

reglementeringen zeer goed werken en dat er veel zaken opgeknapt worden die vroeger 

langer leeg stonden. Er is ook een premie via de sociale dienst voor mensen die op de 

wachtlijst staan voor een sociale woning en die het niet lukt om via de privé een tijdje te 

kunnen huren. Er zijn ook heel wat activiteiten op de nieuwbouwmarkt. Er is een hoog 

aanbod en een sterke gemeentelijke verordening kwaliteitseisen. Deze zijn hoger dan de 

Vlaamse kwaliteitseisen. Hij dacht eerst dat het raadslid het had over Gent, maar het 

gaat hier wel om Beveren. Hier kent men een aantal problematieken niet. Dus er wordt 

volop aan gewerkt om alles te doen wat mogelijk is. In de stedenbouwkundige 

vergunning is nu het voorstel om tweewoonsten te gaan oprichten om kleine 

verdichtingen te maken zodat ook koopwoningen betaalbaarder zullen zijn voor 

sommige mensen. Beveren is een zeer sterk woonbeleid aan het voeren met de partners 

die daaraan meewerken, zoals de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en 

binnenkort ook het Sociaal Verhuurkantoor. De gemeente heeft contact en weet wat er 

te doen staat om te zorgen dat iedereen die dat wenst in Beveren op een redelijke wijze 

kan huren en kopen. Er is altijd de kritiek dat er te veel gebouwd wordt in Beveren. Het 

raadslid moet eens goed bekijken hoe het kan komen dat de huurprijzen in Beveren 

zakken, terwijl ze elders stijgen. Hij denkt dat dat te maken heeft met vraag en aanbod. 

 



Schepen Van Esbroeck wil ook aan de kant van de uithuiszettingen werken. Men wil 

vermijden dat mensen op straat komen waarna zij in een bepaalde woning verblijven. 

Daarom heeft het vast bureau van het OCMW beslist om toe te treden tot het fonds ter 

bestrijding van uithuiszettingen. Dat is een Vlaams initiatief waarin het OCMW zich 

inschrijft. Via subsidies kunnen mensen worden begeleid om hun schulden terug te 

betalen. Die kunnen dat dan via een afbetaalplan voor een stuk betalen. Er wordt dus 

niet alleen gewerkt op de aanbodzijde, maar er wordt ook heel hard aan gewerkt om 

mensen in hun huurwoning te behouden. Zo komen ze niet op straat en wordt die 

problematiek vermeden. 

 

Raadslid Vermeulen is blij dat de schepenen positief zijn over het huidige aanbod. Zij kan 

hen verzekeren, dat als men woonbuddy is, wat ze zelf ondertussen anderhalf jaar is, dat 

de zoektocht naar een betaalbare woning onder de 600 euro in Beveren bijna onmogelijk 

is. Als er aanbod is, dan zijn er heel veel kandidaten en is het heel moeilijk om die 

uiteindelijk toe te wijzen. Dus ze moet dit wel tegenspreken. Over de kwaliteit van de 

woningen nodigt ze de schepenen uit te wandelen in de Vrasenestraat en te kijken naar 

een aantal appartementen die zich bevinden boven de winkels en aan de Vesten ter 

hoogte van ‘t Hofken te kijken wat er zich afspeelt en op het Yzerhand en in de Bijlstraat. 

Ze komt in heel wat van die woningen binnen. Men kan moeilijk zeggen dat dat 

kwaliteitsvolle woningen zijn. Dat ligt niet aan de gemeente en het college, maar dat is 

wel een vaststelling. Er zijn in Beveren ook woningen waarbij de term huisjesmelkerij op 

zijn plaats is. Dus haar vraag is om de inspanningen die al worden gedaan vanuit de 

gemeente, die ze heeft benoemd en die waardevol zijn, in overleg te nemen met 

privépartners, immokantoren en het middenveld om van daaruit te weten wat de vragen 

en de noden werkelijk zijn. Het gaat dus om een extra dimensie. Op geen enkel moment 

heeft zij gesproken over leegstand. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat er geen 

betaalbaar aanbod is. Moest dat er wel zijn, dan zou de lange wachtlijst voor de sociale 

woningen geen probleem zijn. Dan zouden de mensen niet aankloppen, want dan 

zouden ze zelf een woning vinden. Ze denkt dat de lijst bevestigt dat er wel degelijk een 

probleem is. Ze vraagt dus een extra dimensie. Ze zegt allesbehalve dat wat er op dit 

moment gebeurt niet goed is. Ze zegt alleen dat er nog steeds een grote nood is en dat 

de mensen effectief een tekort hebben aan betaalbare woningen. Het gaat niet alleen 

om mensen die in armoede verkeren. Het gaat evengoed om mensen die net willen gaan 



samenwonen of alleen wonen en die moeten vaststellen dat er in Beveren vooral aanbod 

is voor tweeverdieners of voor mensen die al een traject hebben afgelegd. Velen kennen 

mensen die een eerste stap willen zetten op de woningmarkt, maar geen plaats vinden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er regelmatig projecten zijn voor nieuwe verkavelingen en 

ontwikkelingen. Daar stemt het raadslid dikwijls tegen. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat die onbetaalbaar zijn. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het college juist voor aanbod zorgt. Het raadslid zegt dat er niet 

voldoende aanbod is en stemt in deze raad tegen een aantal projecten. Hij snapt dat 

niet. De studie die gemaakt is door De Tijd bewijst dat, als men het in Beveren niet vindt, 

men het zeker niet in de omliggende gemeenten gaat vinden. Die zijn op dit moment 

duurder. 

 

Raadslid Vermeulen denkt niet dat, bijvoorbeeld in het project Viergemeet, er een 

woning zal zijn onder de 600 euro. Dat is compleet onmogelijk. Voor heel veel mensen is 

dat een onbetaalbaar bedrag. Ze vraagt alleen om betaalbare woningen. Maar ze vindt 

de boodschap helder. 

 

Schepen Vlegels zegt dat door De Tijd de gemiddelde huurprijs is bestudeerd. Ondanks 

het feit dat er veel nieuwbouwappartementen en nieuwbouwwoningen zijn gezet die de 

gemiddelde huurprijs nog opdrijven, is de gemeente gemiddeld gedaald. Hij denkt dat 

het raadslid eens moet kijken bij de buurgemeenten hoe ze het daar doen. 

 

De voorzitter rondt het punt af. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

43. Tevens ten verzoeke van Groen werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda: 

“Veilige overwegen in ons havengebied”. 

 



Raadslid De Munck, Groen, geeft aan dat de haven van Antwerpen 200 spooroverwegen 

zonder slagbomen telt. Vrijwel alle overwegen in de haven zijn uitgerust met een 

knipperlicht en een belsignaal, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd afdoende te zijn. 

Twee derde van de ongevallen aan overwegen in Oost-Vlaanderen gebeuren in de 

Waaslandhaven. Omdat daar zo veel ongevallen gebeuren, werden er extra maatregelen 

genomen. Hij gaat proberen een overzicht te geven van een aantal ongelukken die zijn 

gebeurd. Spoorwegovergang aan de Steenlandlaan in september 2016 was de zesde in 

twee jaar tijd. Op 3 juli 2016 waren er drie ongevallen op 24 uur. De gemeente Beveren, 

samen met het Havenbedrijf en de Afdeling Maritieme Toegang gaan uiteindelijk 

samenzitten om te bekijken hoe de veiligheid kan worden verhoogd. De uitkomst van de 

onderhandelingen was dat misschien bij de Steenlandlaan de overweg met slagbomen 

uitgerust zou worden. Daarover moest de federale overheidsdienst mobiliteit beslissen, 

zoals bijvoorbeeld ook voor de Fabrieksstraat in 2011 na een voorval. Hij gaat verder 

naar 30 november 2016 waarop men een extra belsignaal en ribbelstroken aanlegt om 

twee spooroverwegen te beveiligen. In het voorjaar van 2017 is er terug een samenzitten 

waarbij een aantal beslissingen genomen worden, maar er blijven ongevallen gebeuren. 

Aan de Steenlandlaan was er een heel jammer voorval in december 2018 ter hoogte van 

een groot bedrijf aan de Hazopweg in Kallo. In februari 2019 gaat men extra bellen en 

Sint-Andrieskruisen plaatsen, oplichtende verkeersborden en bijkomende 

wegmarkeringen. Evengoed was er op 29 november 2019 opnieuw een ongeval aan de 

spooroverweg Ploegweg. En de trigger van dit agendapunt is een ongeval op 17 juni 

2020, opnieuw aan de Schoorhavenweg. Hij vraagt of er een analyse is van gegevens die 

onbewaakte overwegen in de Waaslandhaven, specifiek die veelvuldige ongelukken 

veroorzaken, in kaart brengt. Hij vraagt welke stappen Infrabel nog wil nemen. Ook 

vraagt hij of hierover met Infrabel overleg is en wat de uitkomst daarvan is. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het niet de eerste keer is dat dit punt op de agenda 

komt. Hij heeft er al verschillende keren op geantwoord en hij zal dus voor een stuk in 

herhaling vallen. Er is sinds enkele jaren een structureel overleg. Dit is er gekomen op 

expliciete vraag van de gemeente Beveren. Infrabel en het havenbestuur bekijken welke 

oplossingen er eventueel uitgewerkt kunnen worden. Het loopt niet altijd makkelijk 

omdat er verschillende instanties bij betrokken zijn die over het een en ander hun 

goedkeuring moeten geven. Er is door Infrabel een methodiek ontwikkeld om overwegen 



in havens te beoordelen. Daaraan zitten verschillende veiligheidsaspecten. De 

ongevalscijfers en het type ongevallen worden per overweg bijgehouden en 

geanalyseerd. Nu worden er waar het kan overwegen gesloten om kruising met het 

wegverkeer te vermijden. Er zijn op een aantal punten in de haven in de afgelopen jaren 

de gelijkgrondse kruising vervangen. Het is niet altijd mogelijk om bepaalde 

spooroverwegen te sluiten. Er zijn er enorm veel. Volgens Infrabel heeft het heel wat 

nadelen om overal slagbomen te plaatsen. Met een defect zou de overweg helemaal 

afgesloten moeten worden. De ervaring leert op de rechteroever, waar men wel een 

aantal slagbomen heeft geplaatst, dat die vaak zwaar beschadigd raken. Soms rijdt men 

gewoon door met vrachtwagens. Er zijn een aantal alternatieve maatregelen genomen. 

Op verschillende overwegen is een extra luid belsignaal voorzien. Er werd extra 

vrachtwagenvriendelijke signalisatie aangebracht, alsook ribbelstroken. Er zijn 

dambordpatronen aangebracht om stilstaan op de overweg te vermijden. Er wordt soms 

gebruik gemaakt van ledverlichting. Wat de overweg aan de Steenlandlaan betreft, die 

werd jarenlang gecategoriseerd als een van de gevaarlijkste overwegen van de haven. 

Maar daar zijn een heel aantal maatregelen genomen, ook op vraag van de gemeente 

Beveren. Dat was met trekken en sleuren. Er is de plaatsing van een dynamisch bord, een 

verkeerslicht en ANPR-camera’s. Voor de beide aanrijroutes is er met betonblokken een 

asverschuiving van de weg gerealiseerd en dit alles met de bedoeling om de kans op een 

ongeluk zo klein mogelijk te maken. Hij moet wel zeggen dat de meeste van de 

inspanningen werden geleverd door het havenbedrijf en niet door Infrabel. Maar het 

heeft wel resultaat. Het aantal ongevallen is daar bijna herleid tot 0. Het aandringen van 

de gemeente heeft daar dus tot resultaat geleid. Ook de overweg aan de 

Schoorhavenweg wordt extra geanalyseerd en van extra veiligheidsuitrustingen 

voorzien. Er gebeuren dus spijtig genoeg nog wel ongevallen. Slagbomen zijn niet overal 

een oplossing, maar de gemeente is er wel in geslaagd om een aantal overwegen te laten 

beveiligen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het aantal ongevallen inderdaad wel zal dalen, maar het 

aantal dodelijke ongevallen daalt niet. Dat is spijtig voor alle inspanningen die er 

gebeuren. Hij heeft nog een vraag over de overweg aan de Steenlandhaven. Er is over 

gesproken om toch eventueel slagbomen te zetten omdat ook de hulpdiensten dit 

vragen. Hij weet dat slagbomen niet de meest makkelijke oplossing zijn. Infrabel zegt 



altijd dat vrachtwagens de slagbomen wegrijden, maar op die plaats is de ligging van de 

weg ten opzichte van de spoorweg specifiek. De weg maakt een flauwe bocht en de 

spoorweg ook. De zichtbaarheid is daar heel moeilijk. De kans op ongelukken blijft daar 

hoog. Hij vraagt dus toch om te proberen, ondanks alle inspanningen die er geweest zijn, 

nog eens te focussen op dat punt. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt niet dat raadslid De Munck heeft geluisterd naar zijn 

antwoord. Bij de laatste dodelijke ongevallen waren er andere facetten die een rol 

speelden, maar daar zal hij niet op ingaan. Er zijn een aantal fundamentele ingrepen 

gerealiseerd waardoor het aantal ongevallen daar naar 0 is herleid. De veiligheid is dus 

enorm toegenomen. De gemeente is geen vragende partij meer om er slagbomen te 

zetten. Hij zou niet weten wat er bijkomend nog gedaan zou moeten worden. Er 

gebeuren ook geen ongevallen meer, terwijl er vroeger bijna dagelijks ongevallen 

gebeurden. 

 

Raadslid De Munck constateert dat de burgemeester vindt dat er geen bijkomende 

inspanningen nodig zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het dan zijn schuld zal zijn als er toch weer eens 

een ongeval gebeurt. 

 

Raadslid De Munck stelt dat hij dat niet heeft gezegd. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

44. Vervolgens wordt ten verzoeke van Groen ook volgend punt voorgelegd ter bespreking: 

“Organisatie groepsaankoop regenwaterton”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, geeft aan dat hergebruik van regenwater steeds belangrijker 

wordt. Water wordt een schaars en kostbaar goed. Recuperatie van regenwater is goed 

voor het milieu en men bespaart op de waterfactuur. Met de komende 

klimaatverandering zal de nood de komende jaren alleen maar groeien. Het is de 



verwachting dat het weer onregelmatiger wordt. Er is daarom een ander waterbeheer 

nodig. Soms is het onmogelijk om een ondergrondse opvangtank te installeren. De prijs 

van een gevelton is nog heel hoog. Met een groepsaankoop kan men onderzoeken of de 

prijs kan zakken, of structurele ondersteuning kan opstarten op financieel, logistiek en 

organisatorisch vlak. De organisator kan de verschillende pistes onderzoeken volgens 

tijd, prijs, esthetiek, duurzaamheid. Gebruik van bovengrondse tanks en tonnen kan een 

mooie oplossing bieden. Regentonnen kunnen aan de voor- of achtergevel worden 

geplaatst. Hij heeft een voorstel tot besluit: “De gemeente organiseert in samenwerking 

met een externe partner een groepsaankoop voor regentonnen. De gemeente 

communiceert hierover en roept op om te participeren in deze groepsaankoop.” 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het een goed voorstel om mensen te stimuleren 

regentonnen te zetten. Hij denkt dat vanuit de gemeente gesensibiliseerd kan worden. 

Maar een groepsaankoop gaat hem te ver. Er zijn gebruikte tweehonderdlitertonnen te 

koop voor 26 euro. Iets duurdere kosten 50 euro à 60 euro. Maar hij wil het zeker en vast 

stimuleren. Iemand die een tuin heeft, zal er ook wel mee bezig zijn en al een ton gezet 

hebben om het water op te vangen en op die manier te gebruiken. Dus sensibiliseren is 

belangrijk, maar een groepsaankoop ziet hij niet zitten. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het project in verschillende andere steden en gemeenten 

loopt. Hij heeft als voorbeeld het district Antwerpen genomen. Daar is een externe 

partner gevraagd om dat mee te begeleiden. Dat is niet zo gek omdat een aantal mensen 

niet weten wat de voorschriften zijn en wat de stad oplegt. Deze zaken kunnen allemaal 

mooi gestroomlijnd worden door de partner. Dat maakt het voor de mensen makkelijker 

om een regenton aan te schaffen die in orde is. Zijn voorstel loopt in de stad Antwerpen, 

dus hij denkt dat het een goed idee is om het ook in Beveren toe te passen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de administratie meer zal kosten dan de ton zelf. 

 

Raadslid De Munck vraagt wat er dan overblijft van zijn andere vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij het wil stimuleren. Er is ook al een werkgroep 

bezig om een aantal zaken te bekijken en een aantal maatregelen te coördineren. Hij wil 



dit zeker en vast meenemen om mensen te stimuleren en te overtuigen voor zover dat 

nog nodig is. Hij denkt dat mensen met een tuin op de hoogte zijn dat ze regenwater 

kunnen gebruiken. Maar een groepsaankoop voor een ton van 20 euro tot 40 euro gaat 

hem te ver. Hij denkt dat het financiële de mensen niet zal tegenhouden. Sommige 

mensen moeten misschien wel overtuigd worden, maar dat is iets anders. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

45. Tenslotte wordt als laatste punt van deze zitting namens Groen volgend punt 

voorgelegd: “Waterrecuperatie: gemeentelijke verplichting recuperatie grondwater via 

tussenkranen”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat voor elke werf met een ondergrondse kelder of 

parking in de gemeente het grondwater wordt weggepompt. Normaal gezien gaat dit 

weggepompte water rechtstreeks het riool in. Dat is echter niet ecologisch verantwoord 

in tijden van waterschaarste. In het ideale geval wordt opgepompt water zo dicht 

mogelijk in de grond gebracht via bijvoorbeeld infiltratieputten. Dat schrijft de 

milieuwetgeving voor. In een stedelijke omgeving is dit echter vaak niet mogelijk bij 

gebrek aan ruimte. Als er ook geen waterloop of regenwaterafvoer nabij is, mag het 

water in de openbare riolering geloosd worden. Zo kan jammer genoeg veel water 

verloren gaan. Bijvoorbeeld stelt de stad Gent in dat geval voor dat het water ter 

beschikking gesteld moet worden aan omwonenden, indien mogelijk. In sommige 

gevallen kan dat door de veiligheid niet. Het niet-drinkbaar grondwater is wel ideaal om 

te gebruiken in de tuin. Buurtbewoners kunnen er gieters of emmers mee vullen als ze in 

de tuin de planten water willen geven. Iedereen die dat wenst, kan hier om water komen. 

Hij leest het voorstel tot besluit voor:  “De gemeente maakt ter beschikking stellen van 

opgepompt water bij elk bouwproject waar grondwater wordt opgepompt verplicht 

zodat particuliere buurtbewoners het water kunnen gebruiken.” 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het de vorige gemeenteraad al aan bod is geweest. 

Hij heeft al eens geantwoord dat het technisch niet overal mogelijk is. Hij wil het wel 

onderzoeken, maar hij denkt dat mensen eventueel alleen geïnteresseerd zijn tijdens de 



zomer. Hij denkt niet dat er in de winter veel mensen met een emmer water zullen 

komen halen. Dan hebben ze geen water nodig voor de tuin. Ook niet in de herfst en ook 

niet in het vroege voorjaar. Wat de gemeente wel probeert op te leggen, sommigen doen 

dat al waar het mogelijk is, is om bij bemalingen het water op te vangen eventueel in een 

vijver of eventueel terug te injecteren. Als de gemeente vergunningen afgeeft, dan staat 

erbij dat gekeken moet worden op welke manier het water moet worden opgevangen. 

Maar soms is het technisch niet mogelijk. Bijvoorbeeld midden in het centrum van 

Beveren is het niet mogelijk om de bemaling van het water op te vangen. Maar hij wil het 

bekijken en onderzoeken. Het zal meegegeven worden aan de diensten die ook al bezig 

zijn om het te onderzoeken. Maar het kan alleen maar van dienst zijn in de zomer. Meer 

dan de helft van het jaar is het zeker en vast geen oplossing. Vooral de landbouw is in de 

zomer vragende partij om water ergens te kunnen recupereren. Via het riool komt het in 

het zuiveringsstation terecht, maar men kan het ook aan de mensen die het nodig 

hebben omwille van het feit dat het weinig regent, ter beschikking stellen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het goed is dat de burgemeester het idee kan oppikken. De 

stad Gent heeft het nu verplicht. De werkgroep van de gemeente kan daar eens op 

onderzoek gaan. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

Voordat de voorzitter de raadszitting sluit heeft ze nog een laatste mededeling. Normaal 

wordt er een zomerraad gepland op 28 juli. Vanwege de niet ideale omstandigheden en 

de beperkte agenda is beslist om deze te verplaatsen naar 1 september. Dan is er meer 

tijd om te zien wat corona gaat geven en zal er een volwaardige agenda geagendeerd 

worden. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat dit nu de tweede keer is dat een raad wordt 

verplaatst. Hij vindt 1 september laat. 

 

 



De voorzitter stelt dat het gebruikelijk is om in augustus geen raad te geven. Ze denkt dat 

het interessanter is om in juli geen zomerraad met een beperkte agenda te doen en op 1 

september wel een raad met een volwaardige agenda. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 30 juni 2020 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 1 september 2020 

om 19.30 uur. 

 

 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 Jan Noppe        Veerle Vincke 


