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Gemeenteraadszitting van 26 maart  2019 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

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

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

Werrens, Annick Van De Vyver, Kathleen De Schepper en Bjorn Vaerenbergh,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

De raadsleden Jan Van de Perre en Kristien Hulstaert waren afwezig en verontschuldigd. 
             

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

Openbare zitting. 
 

D 01 01.  Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van  
26 februari 2019. 

 
BM 02.  Goedkeuring kader organisatiebeheersing gemeente en OCMW Beveren. 

 

D 03 03.  Toevertrouwen aanstellen: 

a) waarnemend algemeen directeur 
b) waarnemend financieel directeur 

 

D 11 04.  Verhoging fietsvergoeding gemeentepersoneel. 

 
“ 05.  Samenstelling gemeenschappelijk managementteam. 

 
D 32 06.  Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Ropstraat Haasdonk. 

 
“ 07.  Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP “herziening BPA  A. Van 

Puymbroecklaan” te Melsele. 
 

“ 08.  Goedkeuring wegtracé Grote Baan 209, Hazaarddam te Melsele -  

dossier Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 
 

D 31 09.  Vaststelling lastvoorwaarden realisatie achterontsluiting W. Van Doornyckstraat 
via Ropstraat te Haasdonk en Pastoor Steenssensstraat via Lindenlaan te 

Beveren. 
 

“ 10.  Vaststelling lastvoorwaarden opmaken as-builtplannen. 
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D 31 11.  Overdracht aan Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 

Waas voor uitvoering in 2019 van: 
a) wegmarkeringen; 

b) rioolkolkenreiniging. 

 
“ 12.  Goedkeuring verrekening 5 en wijziging aan overeenkomst inzake  

verbouwen en uitbreiden met nieuwe sporthal sportcentrum Beveren. 
 

“ 13.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren 30 pc’s en 20 notebooks voor  
diverse diensten. 

“ 14.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren borstelkarren voor Groendienst en 
Sportdienst en overname oude machines. 

 

“ 15.  Vaststelling lastvoorwaarden aankoop 2 terreinwagens voor  

Milieudienst en dienst Waterlopen. 

 
“ 16.  Vaststelling lastvoorwaarden veiligheidsmaaien kruispunten in  

bermbeheer in 2019. 
 

“ 17.  Vaststelling lastvoorwaarden maaien graslanden in 2019. 
 

“ 18.  Vaststelling lastvoorwaarden maaien wegbermen op natuurlijke wijze in 2019. 
 

“ 19.  Vaststelling lastvoorwaarden maaien wegbermen op traditionele wijze in 2019. 
 

“ 20.  Goedkeuring meerwerk en afsluiten verbintenissen voorzien in het  

subsidiereglement van het Fietsfonds voor de verlichting fietspad  

langs spoor tussen Gasdam en grens met Zwijndrecht. 
 

“ 21.  Goedkeuring offerte Fluvius voor verlichten omgeving nieuw  

administratief centrum.  

 
“ 22.  Verkoop gemeentehuis, Kerkplein 1 te Melsele. 

 
“ 23.  Verkoop KMO-bedrijf Elfam nv (Inno-Mould nv) in KMO-zone Doornpark te 

Beveren. 
 

“ 24.  Verkoop perceel grond, Klapperstraat te Beveren. 
 

“ 25.  Verkoop lot 62 in verkaveling, Kastanjelaan te Kieldrecht. 

 
“ 26.  Aankoop perceel grond in verkaveling, A. Farnèselaan te Melsele. 

 
“ 27.  Aankoop 3 bouwgronden in verkaveling, A. Farnèselaan te Melsele. 

 
“ 28.  Aankoop perceel voor heraanleg N70, doortocht Melsele. 

 

“ 29.  Deels aankoop en deels verkoop grond, Burggravenstraat te Melsele. 

 
D 22 30.  Gemeentelijk basisonderwijs: wijziging arbeidsreglement. 
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D 01 31.  Ten verzoeke van Beveren 2020: 
a) voorstel tot aanbod asbestzakken op containerparken 

b) aanleg groenschermen en heraanplanting bomen op polderdijken 

 
Ten verzoeke van sp.a: preventieve maatregelen tegen droogte. 
 
Ten verzoeke Groen:  

a) sluipverkeer Kloetstraat-Hennenneststraat te Melsele 
b) ecologisch tuinieren 
c) beschikbare zalen 

 

“ 32.  Vaststelling mandaten vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 

 

“ 33.  Vaststelling mandaten Streekoverleg Waas & Dender. 

 
D 01 34.  Vaststelling mandaten Poolstok (Vlaamse Selectiecentrum voor het 

Overheidspersoneel cvba). 
 

“ 35.  Vaststelling mandaten cvba Zefier. 
 

“ 36.  Vaststelling mandaten nv Kredietmaatschappij Onze Thuis. 
 

“ 37.  Vaststelling mandaten Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 
 

“ 38.  Vaststelling mandaten Polder Land van Waas. 

 

“ 39.  Vaststelling mandaten vzw Medisch Oost-Vlaanderen (Medov). 
 

“ 40.  Vaststelling mandaten Regionaal Welzijnsoverleg Waasland nv. 

 

“ 41.  Vaststelling mandaten EthiasCo. 
 

“ 42.  Vaststelling mandaten beleidsgroep en kredietcommissie van het  
Energiehuis Interwaas. 

 
“ 43.  Vaststelling mandaten scholengemeenschap Beveren-Bazel. 

 
“ 44.  Vaststelling mandaten interlokale vereniging scholengemeenschap gemeentelijk 

basisonderwijs Beveren – Kruibeke. 

 
“ 45.  Vaststelling mandaten interlokale vereniging kunstacademie Beveren – 

Zwijndrecht. 
 

“ 46.  Vaststelling mandaten Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender. 
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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 februari  2019 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 26 februari  2019. 

 

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

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee vragen.  

Hij heeft een vraag aan schepen Van Roeyen over het bushokje aan de Engelsesteenweg, dat door de 

maartse buien en aprilse grillen actueel is. Hij heeft het verhaal in de pers gelezen en op TV Oost 

gezien hoe een vader een door vandalisme vernield bushokje heeft hersteld met zeilen en 

spanbanden om te vermijden dat zijn zoon in de gietende regen zou staan, zeker wanneer de bus 

vertraging heeft. Na wat hij begrepen heeft van de uitleg van de schepen en van wat hij in de pers 

las, is het een bushokje dat al een jaar of twee door de gemeente opgegeven zou zijn omwille van het 

aanhoudend vandalisme. Eigenlijk zou het niet mogen dat een bushokje dat door vandalen wordt 

beschadigd, wordt opgegeven. Hij vraagt aan de schepen waarom er geen herstelling kan gebeuren. 

Heel veel vroeger waren er bushokjes met betonnen of metalen platen. Waarschijnlijk is dat ook een 

goedkopere herstelling. Hij vraagt waarom er niet een bushokje van glas maar van ander materiaal 

geplaatst kan worden dat veel beter bestand is tegen vandalisme. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er in Beveren tientallen opstap- en afstapplaatsen zijn van De Lijn. De 

bedoeling is, in overleg met de diensten van De Lijn, dat er accommodaties zijn aan de opstaphaltes.  

Op haltes waar men voornamelijk afstapt heeft dat minder zin. Op die manier worden plaatsen 

geselecteerd op basis van het aantal gebruikers. Hij kan in Beveren tal van plaatsen opnoemen waar 

heel wat mensen opstappen, maar waar er geen bushokjes zijn. Op Vijfstraten richting Antwerpen is 

het voetpad niet breed genoeg. Hoewel er daar heel veel mensen opstappen, staat daar ook geen 

bushokje. De schepen verduidelijkt hierbij dat op een plaats waar één gebruikelijke reiziger is per 

dag die relativiteit toch wel speelt. De schepen vindt dat het raadslid dit verhaal een beetje uitmelkt. 
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De schepen antwoordt dat hij met de diensten zal nakijken of er effectief op die plek een oplossing 

gevonden kan worden. Hij herinnert zich nog de discussie over het bushokje in Verrebroek, een oud 

gebouwtje waar gebroken glas lag. Op het moment dat er vragen werden gesteld in de 

gemeenteraad door mevrouw Schelfhout, was het glas al opgeruimd en was er een nieuw glas 

gestoken. Er zal worden gekeken naar een oplossing, zodat het bushokje op een of andere manier 

kan behouden blijven. Het is ook wel een pervers verhaal dat wanneer men herstellingen doet als 

het ware de dag nadien de zaken terug zijn afgebroken. Hij heeft aangegeven te gaan kijken of er een 

oplossing is die op een wat langere termijn kan behouden blijven. Hij wil er toch op wijzen dat de 

gemeente met heel veel inspanningen doet om het comfort van de reizigers te garanderen, maar dat 

een aantal elementen daarin meespelen en dat op een plek waar één opstapper is en die zeer 

gevoelig ligt wat vandalisme betreft, dat dat inderdaad een aantal consequenties meebrengt. Dat er 

op heel veel plaatsen in Beveren helemaal geen bushokjes zijn, waar zelfs veel meer mensen 

opstappen is ook een feit. Dat neemt niet weg dat onderzocht zal worden om daar toch een 

oplossing te vinden die langer kan standhouden dan 2 dagen. 

 

Raadslid Stevenheydens hoort de schepen niet graag zeggen dat hij het een beetje uitmelkt, wat 

zeker niet de bedoeling is. Er heeft altijd een bushokje gestaan. Waarom er op de ene plaats wel 

eentje staat en op de andere niet heeft soms ook de maken met de factoren van de omgeving. Op 

sommige plaatsen kunnen reizigers beschutting vinden bij een huisgevel, wat daar zeker niet het 

geval is.  De halte staat daar gewoon in weer en wind. Waar het hem om gaat, is dat aan vandalen 

niet toegegeven mag worden. Dat is het principe waar het hem over gaat. Hij hoort de schepen 

duidelijk zeggen dat het verder bekeken zal worden en dat er naar een oplossing wordt gezocht. 

 

Volgende vraag van raadslid Stevenheydens gaat over een publicatie in het gemeentelijk infoblad 

“Onze Gemeente”. In het laatste nummer van Onze Gemeente en ook via een brief werd aan alle 

inwoners van Prosperpolder en van Ouden Doel meegedeeld dat er van 18 tot 22 maart, dus vorige 

week, een infotentoonstelling was op het gemeentehuis over het ruimtelijk uitvoeringsplan 

Prosperpolder en over het ruimtelijk uitvoeringsplan Ouden Doel. Hij heeft die kunnen bezoeken in 

combinatie met de fractievergadering.  Er zijn ook andere mensen komen kijken. Het is voor de 

mensen van Prosperpolder en Ouden Doel toch wel heen en terug een vijftig kilometer naar het 

gemeentehuis. Als je informatie via het infoblad of via brief krijgt over een tentoonstelling, dan lijkt 

het wel de moeite om te komen kijken. Als hij het leest dan zijn de verwachtingen misschien ook wel 

hoog gespannen. De tentoonstelling was één enkele affiche voor Ouden Doel en één enkele affiche 

voor Prosperpolder. Een affiche van een meter op anderhalve meter. Als men de bewoners oproept 
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naar het gemeentehuis te komen voor een tentoonstelling en men moet vaststellen dat het gaat 

over 2 affiches tegen een muur, vindt het raadslid dit een spijtige zaak. Men had deze affiches ook 

kunnen ophangen in Prosperpolder of Ouden Doel. Hij vraagt wat er is misgegaan en of men eerst 

iets anders van plan was. Als het enkel is om inwoners vijftig kilometer te laten rijden om naar een 

affiche te komen kijken, dan vindt hij dat een spijtige zaak en zou hij willen vragen of daar in de 

toekomst rekening mee kan worden gehouden.  

 

Schepen Vlegels geeft aan dat er door de gemeente in Prosperpolder een vergadering werd belegd 

voor alle inwoners van Prosperpolder. Ook in Ouden Doel is tweemaal een vergadering gehouden 

waarop iedereen was uitgenodigd. Dit is een procedure voor een RUP dat opgestart wordt. Dat is een 

nieuwe procedure. Dat betekent dat in het begin een kennisgeving gedaan moet worden, maar dat 

op dat moment nog geen uitgewerkte plannen van het RUP ter beschikking zijn. Hij kan zeggen dat 

er nog minstens één openbare vergadering zal zijn in het kader van dit RUP na de voorlopige 

vaststelling van het RUP zelf. Misschien werd de naam tentoonstelling door degenen die de affiches 

hebben opgehangen verkeerd gebruikt. Het is een start van een nieuwe procedure voor het 

ontwerpen van RUP’s die in januari gestart is en er wordt nog gezocht naar manieren om dat te 

verbeteren. Het is een plan dat al vier keer gepresenteerd is, en de schepen denkt zelfs meer dan vier 

keer voor Prosperpolder. Dit dossier werd reeds tweemaal gepresenteerd in Ouden Doel. Het is niet 

de gewoonte om mensen naar Beveren te laten komen als er plaatselijk iets gebeurt. Dit is een kleine 

formele procedure die nog herhaald moet worden in het kader van het openbaar onderzoek voor de 

voorlopige vaststelling van dit RUP.  

 

Raadslid Stevenheydens vindt het antwoord vooral omkadering. Hij heeft een kopie bij zich van het 

informatieblad. Er staat echt in dat men de infotentoonstelling kan bezoeken. Het informatieblad 

van de gemeente is wel iets kostbaars. Als daar nieuws in komt, dan moet het wel een bepaalde 

nieuwswaarde hebben. Een affiche aan de muur is geen tentoonstelling. Dat had beter ter plaatse 

opgehangen kunnen worden in Ouden Doel of in Prosperpolder en verwijzen naar nota’s op het 

internet. Er zijn effectief  mensen die elkaar hebben aangesproken om te gaan kijken naar de 

tentoonstelling in het gemeentehuis.  Het raadslid vindt dat een affiche geen tentoonstelling is. Hij 

hoopt niet dat een affiche in Beveren in de toekomst synoniem wordt voor een tentoonstelling. Hij 

wil die opmerking klaar en duidelijk maken, dat zulke verwachtingen niet gecreëerd mogen worden.  
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Schepen Vlegels heeft niets toe te voegen.  Dit is een formele eerste stap naar het RUP en die wordt 

herhaald met een openbaar onderzoek naar aanleiding van de voorlopige vaststelling. Het is een 

stap die vroeger niet moest gebeuren.  Dat is de eerste stap van de kennisgeving voor dit RUP.  

 

Raadslid Benali, Sp.a, wil refereren naar zijn vraag in vorige raad in verband met het chippen van de 

GFT-bakken. Toen is er gezegd dat er extra rondes gingen komen voor die mensen waar de chip niet 

geplaatst was geweest. Hij vraagt of er ondertussen duidelijkheid is wanneer die rondes zullen 

plaatsvinden. Er waren toch wel wat mensen die zo’n aanvraag gedaan hadden en ondertussen nog 

niks gehoord hebben en toch wel onzeker zijn over wanneer die GFT-bak eindelijk gechipt gaat 

geraken. Er zijn ook heel wat mensen die een aanvraag gedaan hebben om een tweede container te 

chippen en daar ook nog geen antwoord op hebben gekregen. Het lijkt hem dat er toch wel vrij traag 

gecommuniceerd wordt vanuit Ibogem en dat baart hem wel wat zorgen. Wat hem ook zorgen baart, 

is dat hij redelijk wat klachten binnenkrijgt van straten waar de rondes niet of niet volledig gedaan 

worden. Hij is daar vorige week zelf het slachtoffer van geweest. In zijn straat stonden de GFT-

bakken buiten, maar deze werden niet opgehaald. Als hij dat dan van andere mensen ook hoort, dan 

is hij er vrij zeker van dat het inderdaad niet gebeurd is. Het raadslid wenst te vernemen wat er 

eigenlijk aan de hand is.  

 

De voorzitter van Ibogem, de heer Heirwegh, stelt het raadslid gerust. Ibogem is volop bezig met het 

chippen en Beveren A is gisteren aan de beurt geweest. Maandag zal Beveren B worden gechipt.  

Er werden inderdaad een aantal containers buiten gezet die nog niet gechipt zijn. Achteraf is ook 

gebleken dat bepaalde containers te vroeg of te laat werden buiten gezet. 

Men begon te chippen om zes uur en er zijn mensen die dan om half zeven of zeven uur hun 

container buiten gezet hebben. Beveren wordt in twee keer gedaan. 

 

Raadslid Benali is blij dat er nog volop gechipt wordt. Hij hoopt dat de mensen op de hoogte zijn 

wanneer er effectief gechipt wordt. Een andere vraag was ook of mensen een tweede container 

wilden laten chippen en of die ook al bericht gekregen hebben wanneer dat zal gebeuren. Zijn 

laatste vraag was of het probleem gekend is van bepaalde straten waar de GFT-ophaling niet correct 

gebeurde de voorbije periode.  

 

Voorzitter Heirwegh zegt dat een aantal containers inderdaad niet geledigd zijn, maar het merendeel 

is correct verlopen. Het raadslid moet weten dat er ongeveer een 14.000 containers gechipt moeten 
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worden. Dat is een reusachtig werk wat voor een groot deel administratief met eigen mensen wordt 

opgelost. Dat is een serieuze besparing geweest, maar men moet even geduld hebben. 

Voor het chippen van een 2e container moeten de burgers nog een beetje geduld hebben.  Dit wordt 

opgestart van zodra de eerste fase volledig is afgewerkt.  

 

Raadslid Benali heeft een tweede vraag. Op 15 maart is er een lek geslagen in de hoofdwaterleiding 

op de Boerenmarkt. Eigenlijk was het de bedoeling daar ondergrondse containers te plaatsen. Hij wil 

het niet de hele tijd over vuilbakken hebben, maar het ging daar om een ondergrondse container 

van Ibogem. Die stond daar ook al een tijdje. Er was een gat gegraven en toen is er vastgesteld dat 

daar een leiding lag. Hij vraagt of het klopt dat dat niet geweten was en dat men daar aan die werken 

begonnen was vooraleer die container daar geplaatst werd. Hij vraagt ook hoe het heeft kunnen 

gebeuren dat terwijl die leiding daar duidelijk open en bloot lag, deze lek geslagen is geweest. Hij 

vraagt of dat door diensten van de gemeente is gebeurd of door mensen van Ibogem. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het altijd gebeurt via onderaanneming. Er is gewerkt aan de 

leiding. Blijkbaar zijn de handelingen niet goed uitgevoerd. Er is gebleken dat er een serieus 

probleem was. Het is vrij snel opgelost. Er waren al een aantal maatregelen genomen om de mensen 

op de markt en er rond, die zonder water zaten, te helpen. Maar het was heel snel opgelost, dus deze 

maatregelen zijn in feite niet nodig geweest. Dus het moet ook niet worden opgeklopt. De overlast is 

zeer beperkt gebleven en dat is het voornaamste.   

 

Raadslid Benali zegt dat als het zijn bedoeling was om het op te kloppen, hij niet had gewacht tot 

deze gemeenteraad om er een vraag over te stellen. Wat hij zich ook nog afvroeg is dat de container 

daar wel een tijdje bovengronds heeft gestaan volgens omwonenden. Het gat is gegraven geweest. 

Hij vraagt of men wist dat die leiding daar lag. Het leek alsof men beginnen graven is en dan op de 

leiding gestoten is en men dat dus niet verwacht had. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de aannemer dat zou moeten weten, vooraleer een aannemer 

begint werken uit te voeren. Via het GIS zijn leidingen in kaart gebracht. Hij zegt niet dat het altijd 

honderd procent sluitend is, maar normaal gezien moeten de leidingen liggen waar ze ook 

aangeduid zijn via het GIS.  
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Schepen Van Roeyen zegt dat de situatie zo is dat de nutsmaatschappijen in principe een plan 

moeten hebben van de leidingen maar soms klopt dit niet. Hij denkt dat dat hier ook het probleem is 

geweest.  

 

Raadslid Benali heeft nog een laatste vraag.  Het stuk fietsstraat in de Donkvijverstraat ligt in een vrij 

slechte staat. Hij vraagt wat de concrete plannen zijn op korte termijn om dat te verhelpen.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het totale project Ciamberlanidreef, Yzerhand en de 

Donkvijverstraat door een aantal procedures rond vergunningen en onteigening vertraging heeft 

opgelopen. Met de aannemer is heel de planning terug herbekeken en de werken zullen beginnen in 

september. De informatievergadering voor de inwoners is volgende week. Het hele project waarin 

onder andere ook de volledig nieuwe fietsstraat zit, start in september.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft drie vragen. De eerste vraag gaat over het bestuursakkoord dat 

vandaag is voorgesteld door de provincie Oost-Vlaanderen. Groen, en ze denkt ook de gemeente 

Beveren, zijn blij dat de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwsector niet meer 

ondersteund zullen worden. Volgens haar fractie is de strijd echter nog niet volledig gestreden. 

Iedereen weet dat er op dit moment nog een advies in opmaak is door de auditeur. Het is niet 

bekend wat het antwoord zal zijn. Sowieso zullen er geen middelen ter beschikking worden gesteld, 

maar haar fractie denkt dat het goed zou zijn als er vanuit de gemeente zelf initiatief wordt genomen 

om na te denken wat er met die zone moet gebeuren. De vraag is dus concreet of er vanuit de 

gemeente plannen gemaakt kunnen worden om een RUP op te stellen. Ze wil graag horen waarom 

de gemeente dat wel of niet zal doen. Als de gemeente dat wel zou doen, wil ze graag dat daar 

ingezet wordt op open ruimte en dat er zo een vrije zone gegarandeerd wordt die niet ingepland 

wordt voor andere zaken. Ze hoopt dat de invulling ervan, net zo als bij Ouden Doel, via participatie 

zou kunnen gebeuren. Er zijn daar een aantal verenigingen, het actiecomité en landbouwers die zich 

verenigd hebben alsook de burgers zelf van de Poenjaard. Ze denkt dat het interessant zou zijn om 

ook aan hen te vragen wat zij zouden willen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid een aantal dingen aan het verwarren is. Hij is zeer 

blij dat de nieuwe deputatie de gemeente Beveren gevolgd heeft. Dat was niet met de vorige het 

geval. Dus op dat vlak is hij verheugd. In feite is de procedure bij de Raad van State momenteel 

zonder voorwerp. De Raad van State kan dus nu niets zeggen, want die moeten een uitspraak doen 

over wat in het verleden is beslist, maar door het feit dat dit bestuur dat terugtrekt moet de Raad 
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van State er geen advies meer over geven. Dat wil wel zeggen dat die gronden landbouwgebied zijn 

en blijven. Sommige zijn eigendom van landbouwers en die blijven die dan al of niet verder 

gebruiken. Een aantal eigenaars kunnen die gronden ook verpachten aan een landbouwer. Het is 

zeker niet de bedoeling om die gronden af te nemen om dan met de buurt te gaan samenzitten met 

de vraag waarvoor we die gronden zouden kunnen gaan gebruiken. Dus de bedoeling is dat die 

gronden in landbouwgebruik blijven. De gemeente heeft ook een aantal gronden die nog altijd in 

landbouwgebruik zijn. Het college zal zich er over buigen en voorleggen aan de gemeenteraad wat 

zij verder met die gronden zal doen. Het is dus zeker niet de bedoeling om die te onttrekken aan de 

landbouw. De deputatie zal waarschijnlijk ook opdracht gegeven hebben aan de provinciale 

ontwikkelingsmaatschappij -waar zij feitelijk verantwoordelijk voor is- om de procedures te 

stoppen.  Indien er morgen een landbouwer stopt, dan zal de eigenaar beslissen wat hij er mee doet. 

Die kan de gronden verkopen of verhuren aan een andere landbouwer. Het is dus niet de bedoeling 

om via participatie iedereen te betrekken om te zeggen wat er met de gronden moet gebeuren. Daar 

zullen de mensen die de gronden momenteel in bezit hebben niet tevreden mee zijn. Het zou ook 

een aanslag zijn op het eigendomsrecht.  

 

Raadslid Vermeulen zegt dat er twee dingen zijn die ze in dit kader niet goed snapt. Door het feit dat 

het actiecomité naar de Raad van State is gestapt, is er op een bepaald moment toch een schrapping 

gebeurd van dat provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet klopt. Dat was de vorige procedure. Er is eerst 

geschorst en dan vernietigd. Daarna is de provincie met een nieuwe procedure begonnen. Een 

aantal belanghebbenden en ook de gemeente zijn naar de Raad van State gestapt met de vraag om 

deze opnieuw te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde. Die schorsing is niet 

weerhouden door de Raad van State. Het was de bedoeling om, als de provincie toch zou volharden, 

het via de Raad van State tegen te houden. Dat is niet meer nodig omdat het nieuwe bestuur heeft 

gezegd er mee te stoppen. De beslissing van de bestendige deputatie zal gevolgd moeten worden 

door een beslissing van de provincieraad om duidelijk te zeggen dat deze procedure wordt gestopt. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat het actiecomité liet weten dat de auditeur wel degelijk een advies 

aan het formuleren was.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het advies geen voorwerp meer heeft. Hij geeft dus een advies 

over een plan dat teruggetrokken is. De provincie moet haar beslissing nog wel formaliseren. Het is 
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niet voldoende dat de bestendige deputatie het in het beleidsakkoord heeft gezet. Maar hij denkt 

dat men in de provincie wel voldoende op de hoogte is van hoe het nu verder moet. 

 

Raadslid Vermeulen ziet een kans om na te denken over herdefiniëring van de zone die tijdelijk een 

andere bestemming had waar  niet iedereen achter stond. Het college zegt dat er wordt 

teruggevallen op het oude verhaal en dat dat bewaard wordt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat herdefiniëren in die zin landbouw en tuinbouw is. Hij wil voor 

alle zekerheid zeggen dat het college niet tegen tuinbouw is. Dan verschilt hij van standpunt met het 

raadslid, maar niet op een grootschalige manier. Als er morgen een tuinbouwer een aanvraag doet 

om in dat gebied of ergens anders in landbouwgebied een serre te zetten, dan zal het college niet 

direct neen zeggen, maar gewoon kijken wat er kan of niet. Het gewestplan blijft zoals het is. Het 

moet ook niet gewijzigd worden. Tuinbouw kan perfect in een landbouwzone.  

 

Raadslid Vermeulen zag een kans, maar ze begrijpt dat dat voor het college geen optie is. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat als men landbouwgrond wil herbestemmen, men een 

moeilijkheid heeft. Er is het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en alles wat geel is ingekleurd in 

Beveren is herbevestigd. Er is ook een deel dat niet geel is dat nog in gebruik is voor landbouw. Dat 

wil zeggen dat als men geel een andere bestemming wil geven, dat dan gecompenseerd moet 

worden.  

 

Raadslid Vermeulen stelt haar tweede vraag. De vorige keer, toen ze vroeg naar het beleidsplan van 

de gemeente Beveren, was de burgemeester zeer enthousiast te zeggen dat de gemeente in goed 

gezelschap vertoefde omdat de provincie er ook nog geen had. De burgemeester had dus kunnen 

verwachten dat deze vraag vandaag terug zou komen. De provincie heeft haar beleidsplan vandaag 

gelanceerd en ze is zeer benieuwd wanneer het beleidsplan voor Beveren wordt gelanceerd.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er met bekwame spoed aan wordt gewerkt. De meerderheid 

laat zich niet opjagen. Hij is verheugd dat de provincie de gemeente voorgaat. Ze zijn ook een maand 

vroeger begonnen.  

 

Raadslid Vermeulen concludeert dat ze het beleidsplan binnen een maand mag verwachten. 
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Burgemeester Van de Vijver ontkent dat. Hij zegt dat geduld een schone deugd is in het leven. De 

meerderheid gaat ervoor zorgen dat er een mooi kindje wordt geboren zodanig dat de hoop en het 

geduld worden beloond.  

 

Raadslid Vermeulen stelt haar derde vraag. Zoals iedereen wel gelezen, gehoord en gevoeld heeft, 

was er heel wat commotie rond de klimaatwandeling die georganiseerd werd door twee Beverse 

middelbare scholen. Haar fractie was ontsteld te merken dat er vanuit de gemeente Beveren door 

een aantal mensen, raadsleden, inclusief de schepen voor milieu, publiekelijk mee de discussie werd 

gevoerd. Er zijn online posts verschenen die beweerden dat de scholen leerlingen verplichtten om te 

spijbelen, terwijl dat helemaal niet het geval was. Ze verwacht op dat moment dat het 

schepencollege en de schepen van milieu in gesprek gaat met de scholen en vraagt waarom ze dit 

doen en ze uitnodigt om te tonen wat de gemeente Beveren zelf als plan heeft om de opwarming 

van de aarde, het klimaat en het milieu ter hand te nemen. Er zijn al heel wat plannen, maar 

misschien zijn die jongeren wel bereid om te luisteren en voorstellen te doen over wat er nog meer 

zou kunnen gebeuren. In heel veel andere steden en gemeenten worden jongeren uitgenodigd om in 

gesprek te gaan met de gemeente. Op die bewuste dag kiezen twee scholen ervoor om binnen hun 

eigen pedagogisch project en de kaders en doelstellingen van de school een activiteit te 

organiseren. Er zijn dan raadsleden die op voorhand gaan zeggen dat de klimaatwandeling, nog 

voordat die had plaatsgevonden, een politieke actie was. Er is te lezen dat ouders verplicht worden 

om hun kinderen te laten spijbelen. Twee zaken die helemaal niet waar zijn. Ze vindt dat de 

pedagogische vrijheid hier bij de scholen ligt. Mocht het zijn dat er twijfels over waren, dan ziet zij 

een andere vorm, namelijk een gesprek met de schepen van onderwijs of een gesprek met de 

scholen. Ze vindt niet dat dit hier op de gemeenteraad moet gebeuren. Ze was ontstemd dat binnen 

de gewone sociale media-kanalen er mee onrust werd gezaaid, terwijl ze verwacht dat er op dat 

moment vanuit het schepencollege een opbouwend gesprek zou zijn. Dus ze vraagt waarom de 

gemeente hier een kans heeft laten liggen door niet in gesprek te gaan met de jongeren en de 

leerkrachten en waarom er niet eerst gezocht is naar het waarom van de wandeling. Dan zou het 

meteen duidelijk geweest zijn van wie  het initiatief kwam. Als de gemeente vanaf nu iedere keer als 

de school een activiteit doet zich gaat bemoeien met de vrijheid van de scholen, dan vreest ze in een 

gevaarlijke zone te komen. Haar vraag is of dit niet anders had kunnen gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet klopt. De gemeente heeft over de betoging geen 

standpunt ingenomen. Ieder raadslid en iedere schepen is vrij om persoonlijk zijn mening te uiten. Er 

zijn veel ouders die hem gebeld hebben om te vragen of dat zomaar kan dat hun zoon of dochter 
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verplicht wordt om, los van de eigen mening over de betoging, mee te stappen. Die ouders hebben 

het volste recht om daar een mening over te hebben. Hij vindt dat dat gerespecteerd moet worden. 

Wat de gemeente wel heeft gedaan, is deze betoging niet verbieden. Die heeft het toegelaten en de 

politiecommissaris heeft met de directies van de scholen een parcours uitgestippeld om te kijken op 

welke manier enerzijds de doelstelling van de scholen, namelijk hun stem te laten horen over 

klimaat, en anderzijds om ervoor te zorgen dat er geen onoverkomelijke verkeersoverlast zou 

ontstaan. Dat is perfect gelopen. Voor de rest heeft de gemeente over het initiatief op zich geen 

oordeel gegeven. Er is vanuit de gemeente ook nooit overwogen om de betoging te verbieden en er 

is dus de volle kans gegeven aan de mensen om hun mening te uiten. Er is een incident geweest aan 

het einde, maar dat moet ook niet worden opgeblazen. Voor de rest is er bij zijn weten niets verkeerd 

gebeurd. Maar dat er veel ouders een andere mening over hadden, dat heeft iedereen kunnen lezen 

in de pers. Er is een discussie geweest over het feit of scholen dat kunnen opleggen en de kinderen 

kunnen verplichten mee te gaan. Dat is een andere discussie, maar dat is geen debat dat in de 

gemeenteraad gevoerd moet worden. De minister heeft er een standpunt over ingenomen, de 

koepels hebben een standpunt ingenomen, iedereen moet dat voor zichzelf een stuk uitmaken. Voor 

de rest is iedereen toch vrij om een standpunt in te nemen. Er valt op dit vlak de gemeente niets te 

verwijten. Sommige partijen hebben ook een standpunt ingenomen en sommigen zijn van mening 

dat de betogingen een beetje politiek geïnspireerd worden, maar dat is ieder zijn mening. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat ze op geen enkel moment beweerd heeft dat mensen geen eigen 

mening mogen hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid het wel in de schoenen van de gemeente schuift. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat ze letterlijk heeft gezegd dat de schepen van milieu op dat 

moment wel vanuit zijn functie heeft gesproken. ‘Als schepen van milieu ben ik niet geraadpleegd en 

als schepen van milieu vind ik dat dit niet kan’. Er is een interview gegeven aan een krant waar 

letterlijk instaat dat het een politieke activiteit is en dat hij daar niet achter staat. Als hij zegt dat hij 

die woorden niet gezegd heeft, dan denkt ze dat er wel een probleem is.  

 

Schepen Kegels zegt dat hij geen les te leren heeft van het raadslid als het om Facebookposts gaat 

en over Twitterposts. Hij is uiteraard gebeld door de pers als schepen van leefmilieu. Uit het hele 

college en uit de gemeenteraad zijn mensen geraadpleegd. De vraag werd gesteld of dat allemaal 

maar kan en of dat normaal is. Hij heeft ook vanuit de desbetreffende scholen iemand aan de lijn 
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gehad, een leerkracht. Die hebben zelf contact opgenomen om te zeggen dat hij er afstand van 

neemt. Hij is dus gebeld en hij heeft alleen gezegd dat er heel veel onduidelijkheid was en dat hij die 

begreep. Hij heeft niks veroordeeld. Hij heeft gezegd dat er inderdaad jongeren op tv verschenen zijn 

die zeiden dat het voor hen een politieke actie was. Dat was op TV Oost te zien. In het artikel stonden 

uiteindelijk vier zinnen waarvan één dat ik die mensen begreep, twee dat ik niet geraadpleegd ben 

en dat we sinds dinsdag wisten dat het ging doorgaan. En dat hij op zijn minst vindt dat men met de 

schepen van onderwijs ofwel de schepen van leefmilieu had kunnen contacteren hierover. Voor 

andere zaken kunnen ze ons wel vinden en in dit geval niet. Dat vond hij een beetje raar. Hij heeft 

niet gezegd dat dit voor hem een duidelijke politieke actie is. Dat kan niemand ergens vinden, niet 

op zijn Facebookpagina, niet in de krant. Dus het raadslid kan proberen om er een spel rond te 

maken, maar dat is dus niet het geval. Hij heeft niet geprobeerd te polariseren, dus hij wilde er ook 

geen politiek spel van maken. Hij heeft er de dag erna ook niets over gepost. Er was genoeg 

commotie rond geweest. De onduidelijkheid was groot en de mensen waren niet tevreden. Er was 

ook geen eensgezindheid onder de jongeren. Dus was het voor hem geen geslaagde actie en hij mag 

daar toch over communiceren.  Hij is schepen maar hij spreekt op dat moment in eerste instantie 

namens zichzelf. Hij heeft geen standpunt namens het college ingenomen en zeker niet namens de 

gemeenteraad of zijn partij. Hij heeft daar gewoon antwoord gegeven op wat ze hem vroegen. Niet 

meer of niet minder dan dat.  

 

Raadslid Vermeulen denkt dat het een gemiste kans is om de sterkte van de gemeente Beveren op 

het vlak van de stappen die al gezet zijn richting milieu en klimaat op dat moment te kaderen. Ze 

vindt het ook jammer dat er een leugen verspreid werd. Geen enkele school heeft jongeren aangezet 

tot spijbelen. Uiteraard mogen er eigen meningen geformuleerd worden, maar ze had graag gehad 

dat dit in overleg gebeurd was en niet via een publieke aanval. Maar ze denkt dat ieder zijn punt 

heeft kunnen maken. 

 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er met de afgelopen storm en felle winddagen schade is aan het 

leegstaande pand op de hoek van de N70 en de Spoorweglaan in Melsele. Voorbijgangers die 

frequent de bushalte gebruiken hebben melding gemaakt dat er glas naar beneden viel. Dat is heel 

gevaarlijk. Tot op vandaag staan er op die bovenverdieping nog gebroken ruiten. Niemand neemt 

het onderhoud van het pand waar. Het gebouw is nu wel in eigendom van het Vlaams Gewest. De 

vraag is of de gemeente in afwachting van de afbraak van het woongedeelte van het gebouw niet 

kan afdwingen dat die delen worden dichtgetimmerd.  
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Schepen Van Roeyen bevestigt dat het gebouw gesloopt moet worden. Dat is in functie van de 

werken aan de N70. Het is het Vlaamse Gewest dat dat moet doen. Van de kant van de gemeente is 

er al verschillende keren op aangedrongen en hij heeft begrepen dat zij met die procedures bezig 

zijn.  

 

Raadslid De Munck zegt dat er met de storm wat glas naar beneden is gevallen. Het is maar wat hem 

gemeld wordt. Dat geeft een onveilige situatie voor hen die die bushalte gebruiken. Het gebouw 

staat al vele jaren leeg. Hij zou er toch een beetje spoed achter steken. Vandaag of morgen valt het 

wel op iemand zijn hoofd.  

 

Burgemeester Van de Vijver beaamt de uitspraak van de schepen dat er wordt er aangedrongen op 

een snelle uitvoering van de slopingswerken. Er is een andere mogelijkheid, namelijk sloping op 

bevel van de burgemeester omwille van de onveiligheid, maar daar is dus de toestand van het 

gebouw te goed voor. Er is elders nog glas terecht gekomen op de openbare weg. Om alle woningen 

af te breken waar wat glas vanaf is gekomen door de storm, moet er veel afgebroken worden, maar 

dat gebouw is te goed. Hij kan het niet motiveren, anders was het allang weg geweest. Het is dus het 

gewest. Wat hij niet goed verstaat is dat als men al twee keer een sloopvergunning indient, dat die 

twee keer niet in orde is en dat deze administratief fouten bevat.   

 

Raadslid De Munck stelt dat er in Doel ook heel wat huizen staan die nog niet direct afgebroken 

moeten worden. Die worden ook dichtgetimmerd. Hij denkt dat die procedure ook ingeroepen kan 

worden, al gaat het maar over een paar ramen.  

Burgemeester Van de Vijver vindt dat het lijkt alsof het de schuld van de gemeente is als er morgen 

toch iets zou gebeuren. Hij weet dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft en hij zal die ook 

nemen.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft twee vragen. Aan het postkantoor zijn  er parkings die voorzien 

zijn voor gebruikers van het postkantoor. Hij is er al een paar keer langsgereden op verschillende 

tijdstippen en hij ziet er altijd dezelfde auto’s staan. Dat willen zeggen dat dat mensen zijn die de 

trein nemen ‘s ochtends vroeg, maar die nemen wel de parkeerplaatsen in voor de bezoekers van 

het postkantoor. De bezoekers van het postkantoor dienen daarom soms foutief te parkeren op het 

fietspad. Hij vraagt of het niet mogelijk is er een bordje bij te plaatsen met daarop ‘maximaal 30 
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minuten’. Hij denkt dat er niemand langer dan een half uur op het postkantoor moet zijn. Dan is dat 

probleem opgelost en kunnen die langparkeerders daar niet meer staan.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat dat zal gedaan worden.  

 

Raadslid Buyl heeft nog een tweede vraag. In het onthaal in het gemeentehuis draait een mooie film 

over Prosperpolder en omliggende streken. De tekst die er op komt is in het Engels. Hij zou graag de 

reden weten waarom dat in het gemeentehuis in het Engels moet. Mensen hier spreken toch Vlaams. 

Hij vraagt of het niet mogelijk is er een Vlaamse tekst bij te geven. 

 

Schepen Kegels zegt dat de video vorig jaar is gemaakt voor een internationale wedstrijd waarvoor 

een internationale jury naar Beveren is geweest. De video is in eerste instantie gemaakt voor die 

wedstrijd, niet om louter te gebruiken voor de gemeente. Die versie moet inderdaad aangepast 

worden.  

 

Raadslid Buyl begrijpt dat voor het buitenland Engels wordt gebruikt, maar het speelt al een week of 

twee. Hij vindt het nu tijd dat de tekst in het Nederlands omgezet wordt.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij de film al een aantal keer heeft gehoord. Er is wel een 

gesproken tekst in het Nederlands, maar om in de hal van het gemeentehuis die tekst luid te zetten 

zou erg storen. De gesproken tekst is wel degelijk in het Nederlandse, enkel de ondertiteling niet.  

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, heeft twee kleine vragen. Dit weekend kreeg ze te horen dat er 

weer mensen waren gevallen in de wijk aan het oude atletiekplein. De voetenpaden liggen daar heel 

slecht. Niet alleen daar, maar in heel veel oudere wijken rond het station in Melsele ook. Ze vraagt of 

er een plan bestaat of dat ze eens met de schepen moet rondwandelen. Ze vraagt of er concreet iets 

aan wordt gedaan. 

 

Schepen Van Roeyen zou graag met het raadslid gaan wandelen, maar hij weet dat zij een geoefende 

wandelaar is. Hij vreest dat met zijn slechte fysieke conditie dit geen goed idee is. Alle gekheid op 

een stokje, er is inderdaad een plan waarbij men de oudere woonwijken systematisch aan zal 

pakken. Er wordt een schema gemaakt op basis van vaststellingen.  Er wordt gekeken naar de 

globale toestand van de wijk.   Op dit moment loopt een dergelijk dossier bijvoorbeeld in de 

Gaverlandwijk, Floralaan en Leliestraat. 
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Dit is een wijk die voor een stuk uit de jaren zeventig dateert. In Melsele zijn reeds een aantal wijken 

aangepakt en zo zijn er nog over heel Beveren,  Haasdonk, enzovoort. Het gaat natuurlijk over vrij 

omvangrijke werken. Voor deze wijk is het de bedoeling om vanuit de diensten aan het college 

voorstellen te doen.  Dit is een wijk waar eigenlijk de conversie van de leeftijd volop bezig is. De 

generatie van zijn ouders waren degenen die daar woonden en nu is er daar een sterke verjonging. 

Het is de bedoeling om met een ontwerper een globaal nieuw concept voor die wijk uit te denken. 

Het is een wijk die ook betrokken is geweest bij een aantal buurtprojecten en waar een aantal 

ingrepen zijn gedaan om wagens weg te halen van de openbare weg. Dus daar is het de bedoeling 

om een globale aanpak te bekijken. Daarnaast zijn er de algemene budgetten voor herstel van 

wegen en voetpaden. Er wordt geprobeerd alle plekken waar dingen acuut problematisch zijn op te 

lossen.  

 

Raadslid De Graef heeft een tweede vraag. In de Kasteeldreef zijn bomen aangeplant tijdens  het 

hernieuwen van de straat, maar in de Polderdreef nog niet. De mensen daar vroegen zich af wanneer 

daar bomen komen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de aanplant in de Kasteeldreef eigenlijk het gevolg is van de 

oorspronkelijke aanplant van een variëteit van hulsten. Uiteindelijk is gebleken dat op een aantal 

plaatsen waar de aannemer zoveel jaar geleden de boomvakken heeft klaargemaakt, er toch wel 

problemen zijn. Dat bepaalde hoeveelheden puin en bouwafval in die boomvakken terecht is 

gekomen. Dat is niet onmiddellijk te detecteren. Daardoor zijn heel wat van de hulsten kapot 

gegaan. Nu werden er in het middensegment, waar de meeste bomen niet meer groeiden, die 

bomen vervangen door een variëteit van seringen. Dat zijn bomen die de mensen in het voorjaar zal 

verblijden met een geur en mooie bloemen. Ze zijn dus vervangen door seringen en in de stukken 

waar de hulsten goed groeien, blijven ze uiteraard staan. De bomen in de Polderdreef worden alleen 

vervangen waar er problemen zijn. Hij wil het wel opnieuw nakijken, maar de bedoeling is eigenlijk 

om wat goed is te houden en de stukken waar het slecht is te vervangen, wat nu volop bezig is.  

 

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

 

02. Conform het decreet lokaal bestuur moet de gemeente instaan voor de organisatiebeheersing 

van hun activiteiten.  
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Raadslid Benali, Sp.a, vindt het een beetje jammer dat hier nog geen commissie over is geweest. 

Hij weet dat het nogal een droge materie is en ook complex en abstract. Het is eigenlijk 

organisatiesociologie om het zo te zeggen. Het is wel belangrijk voor het gemeentebestuur de 

komende jaren. Het gaat over de vraag hoe de gemeenteraad dit ook jaarlijks moet evalueren. 

Er gaat aan de raad gerapporteerd worden. Het lijkt hem wel interessant om hier een commissie 

over te organiseren. Daarnaast heeft hij een aantal concrete vragen over het kader dat 

voorgesteld is geweest. Hij vindt nergens in de thema’s leiderschap terug. Hij vraagt binnen welk 

thema leiderschap aan bod gaat komen. Als men tegenwoordig modellen bekijkt over 

organisaties, dan is leiderschap eigenlijk het allerbelangrijkste thema dat voorkomt. Het gaat 

dan vooral over de leiderschapscultuur binnen een organisatie en de bepalende rol dat deze 

heeft. Beetje het afstappen van het typische bureaucratische binnen organisaties, zeker 

gemeentebesturen kennen dat wel. Hij vraagt zich af hoe daar invulling aan gegeven wordt. 

Eigenlijk vindt hij daar binnen deze tekst niks concreets over terug. Het tweede dat hij niet 

teruggevonden heeft, en dat nochtans binnen de organisatieleer van publieke diensten wel veel 

naar voren komt, is dat er tegenwoordig heel sterk gekeken wordt naar de maatschappelijke 

impact van de organisatie binnen openbare besturen zelf. Eigenlijk is de vraag hoe de output 

wordt gemonitord van een gemeentebestuur. Het is misschien een beetje kort door de bocht, 

maar ook bij non-profitorganisaties en bij de overheid moet de output worden gemonitord. Men 

kijkt dan naar de maatschappelijke impact van die interne processen, bijvoorbeeld hoe de 

interne organisatie tot een zo goed mogelijke dienstverlening leidt. Dienstverlening is dan een 

van de mogelijke outputten die kunnen worden gemeten. Eigenlijk is dat hier ook nergens in te 

vinden, hoe dat jaar na jaar wordt geëvalueerd en hoe de link gelegd gaat worden met hoe de 

gemeente georganiseerd is. In de interne controlecylus wordt er gezegd dat om de AS-IS te gaan 

bepalen men per thema gaat werken met een werkgroep van deskundigen. Daar wordt niet echt 

toelichting bij gegeven wie die deskundigen dan zijn. Hem lijkt het wel goed om ook met externe 

deskundigen te werken. Het raadslid vraagt waarom er zelfs geen burgers bij te betrekken? Er 

wordt jaarlijks aan de raad gerapporteerd. Hij vraagt of dat wil zeggen dat er met 

meerjarendoelen wordt gewerkt die dan omgezet gaan worden in jaardoelen. Hij vraagt wat de 

bedoeling is. Dat waren zijn voor concrete vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de heer Benali twee dingen op een hoop gooit. Dat is 

enerzijds het beleidsdocument dat opgesteld zal worden en ook de meerjarenplanning. Dat zijn 

een aantal politieke doelstellingen waar de heer Benali ook over spreekt. Anderzijds betreft het 
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hier een  ambtelijk werkstuk en dus een stuk ambtelijke verslaggeving. De interne controle, 

zoals organisatiebeheersing vroeger heette, is een stuk aangepast door de decreetgever. Hier is 

het dus de financieel directeur  en de algemeen directeur die verslaggeving moeten doen.  Het 

raadslid heeft misschien liever dat de ambtenaren dit opstellen, maar het college niet. In 2019 

zal er voor de eerste keer een rapportering zijn. Op dat moment kan daar wel een commissie 

rond gegeven worden. Dat is geen enkel probleem. In feite zijn het de politieke doelstellingen 

die belangrijk zijn, maar het is ook altijd interessant om binnen het ambtelijke apparaat een 

aantal zaken te bekijken.  

 

De algemeen directeur wil opmerken dat er vorig jaar wel degelijk teruggekoppeld is wat betreft 

organisatiebeheersing. Er is een externe audit geweest. Die is toegelicht op een 

commissievergadering. Dat is uiteraard een aspect van de organisatiebeheersing. In die zin is 

het niet helemaal nieuw. Zoals de burgemeester zegt is het een nieuw kader dat verplicht 

decretaal wordt opgelegd en waar de gemeente nu de eerste stappen in gaat zetten. De leidraad 

is gewoon een verplichte leidraad die als lokaal bestuur gevolgd moet worden. Uiteraard zullen 

elementen als leiderschap enzovoort in de marge sowieso mee aan bod komen. Dat kan niet 

anders. Hij denkt dat het goed is dat als de eerste keer over de AS-IS situatie zal worden 

gerapporteerd aan de raad dat dan de vragen aan de burgemeester aan bod kunnen komen. 

 

Raadslid Benali zegt dat de reden dat het decretaal is opgelegd  natuurlijk is omdat de Vlaamse 

overheid beseft dat er een grote impact is van hoe de gemeente georganiseerd is voor de 

politieke output en de dienstverlening en dergelijke meer. Hij wil zeggen dat dit niet iets is dat 

zomaar in het luchtledige gebeurt en dat losstaat van de rest van het politieke werk dat hier 

wordt besproken. Het is essentieel daarvoor en in die zin vindt hij het essentieel om samen te 

weten wat exact het kader is dat de raad vandaag gaat goedkeuren. De AS-IS situatie gaat 

inderdaad nog worden vastgesteld, maar het was wel interessant geweest om iets beter te 

weten hoe dat kader exact in elkaar zit. Eigenlijk is wat de raad nu weet vrij summier. Hij begrijpt 

dat er niet echt een antwoord gegeven kan worden op de vier vragen, maar hij zou willen 

voorstellen dat hij zijn vragen nog eens doorstuurt naar de algemeen directeur en dat hij hem 

daar dan op kan antwoorden. Voor de toekomst zou het wel goed zijn om daar toch commissies 

over te organiseren omdat dat eens van naderbij te bekijken. Hij weet dat niet iedereen dat even 

interessant vindt, maar hij vindt het wel belangrijk om meer te weten over de lopende 

processen binnen de gemeente en de impact ervan op de politieke output.  
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Burgemeester Van de Vijver zegt voor alle duidelijkheid dat de heer Benali een aantal politieke 

vragen heeft gesteld. Het is niet aan de algemeen directeur om op die politieke vragen te 

antwoorden. Een aantal antwoorden zullen ten gepaste tijde komen en hij zal zijn 

verantwoordelijkheid nemen. Het zal voor een stuk duidelijk worden via de meerjarenplanning 

die opgesteld wordt. Daar zullen ook een aantal van die dingen in terugkomen. Dan zal de 

discussie verder worden gevoerd. 

 

Raadslid Benali vindt zijn vraag over hoe leiderschap ingevuld wordt binnen de verschillende 

thema’s geen politieke vraag. Dat gaat niet over het leiderschap van de burgemeester. Dat gaat 

over de verschillende diensthoofden binnen de organisatie. De vraag is welke 

leiderschapscultuur wordt nagestreefd als organisatie. Als de burgemeester liever heeft dat hij 

de vragen aan de burgemeester richt, dan zal hij dat doen. Zolang hij er maar een antwoord op 

krijgt, is dat voor hem allemaal goed. 

 

De algemeen directeur zegt dat dit op zich een ambtelijke zaak is. Het decreet legt de 

verantwoordelijkheid voor de organisatiebeheersing op  aan hem en niet aan de politiek. In die 

zin moet worden opgelet dat geen zaken worden vermengd. Hij rapporteert alleen over de 

organisatie voor zover hij daar verantwoordelijk voor is.  

 

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 

redelijke zekerheid te verschaffen over onder andere het bereiken van de doelstellingen, het 

beheersen van de risico’s, het naleven van wetgevingen en procedures, de beschikbaarheid van 

betrouwbare financiële en beheersinformatie, … 

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg 

met het managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de 

elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

Met algemeenheid van stemmen keurt de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd voorstel 

inzake “kader organisatiebeheersing OCMW en gemeente Beveren”. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel “kader organisatiebeheersing OCMW en 

gemeente Beveren” goed te keuren. 
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03. De voorzitter geeft toelichting bij het punt inzake toevertrouwen aanstellen waarnemend 

algemeen directeur en financieel directeur. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, vraagt vanuit interesse waarom er niet gezocht wordt naar een vaste 

back-up in plaats van dat het telkens opnieuw beslist moet worden. Hij vraagt of er een 

praktische reden voor is. 

 

De algemeen directeur zegt dat dat een zuivere praktische reden heeft. Dat is immers ook door 

het decreet veranderd. Vroeger kon gewoon een lijst van mensen worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad die de raad goedkeurde en daaruit kon dan worden gekozen. Het decreet is nu 

veranderd en het moet nu op deze manier. 

 

Telkens met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het toevertrouwen voor 

de aanstelling van: 

 

a) waarnemend algemeen directeur door de functiehouder zelf. 

Het decreet over het lokaal bestuur regelt in artikel 166 de vervanging van de algemeen 

directeur bij afwezigheid of verhindering. 

Om pragmatische redenen is het aangewezen dat de gemeenteraad de aanstelling van een 

waarnemend algemeen directeur toevertrouwt aan de functiehouder, en indien deze in de 

onmogelijkheid verkeert om zelf in de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur te 

voorzien, aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

b) waarnemend financieel directeur door de functiehouder zelf. 

Het decreet over het lokaal bestuur regelt in artikel 166 de vervanging van de financieel 

directeur bij afwezigheid of verhindering. 

Om pragmatische redenen is het aangewezen dat de gemeenteraad de aanstelling van een 

waarnemend financieel directeur toevertrouwt aan de functiehouder, en indien deze in de 

onmogelijkheid verkeert om zelf in de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur te 

voorzien, aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

04. Wij ontvingen een bericht van de FOD financiën, administratieve zaken en fiscale zaken dat het 
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sociaal en fiscaal vrijgesteld maximumbedrag van de fietsvergoeding verhoogd is tot 24 cent per 

kilometer. Deze verhoging kan ingaan vanaf 1 januari 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de fietsvergoeding te verhogen tot 24 

cent per kilometer en dit met ingang van 1 januari 2019. 

De raad stemt algemeen in om de fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel te verhogen tot 

24 cent per kilometer per 01 januari 2019. 

 

05. De samenstelling van het managementteam wordt vastgelegd in artikel 179 van het Decreet 

Lokaal Bestuur en bepaalt dat het managementteam minstens bestaat uit de algemeen 

directeur en de financieel directeur. Daarnaast kunnen ook andere personeelsleden waarvan de 

deelname aan het managementteam nuttig geacht wordt voor het functioneren van de 

gemeente, deel uitmaken van het managementteam. 

Gezien de integratie van OCMW in de gemeente en de benoeming van één algemeen directeur 

en één financieel directeur voor beide rechtspersonen, voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat 

er ook één gemeenschappelijk managementteam aangesteld wordt voor gemeente en OCMW. 

De raad gaat algemeen akkoord met de toevoeging van volgende leden aan het 

managementteam: 

- afdelingshoofd interne zaken 

- afdelingshoofd grondgebiedzaken 

- afdelingshoofd vrije tijd 

- afdelingshoofd sociaal huis 

- afdelingshoofd dienstverlening 

- diensthoofd personeel 

- beleidsadviseur 

 

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

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat de commissievoorzitters vorige maand zijn 

aangeduid en ook daarvoor stond er niks in de weg om commissievergaderingen te organiseren. 

Beveren heeft een interessante werking door het regelmatig organiseren van themacommissies. 

Er staan hier regelmatig punten op de agenda die een commissie verdienen. De punten 6 en 7 

zijn ideaal om een commissievergadering voor te beleggen. Hij begrijpt het niet goed dat er met 

de voorbereiding van de gemeenteraad niet onmiddellijk beslist is geweest rond zulke dossiers 
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commissievergaderingen te beleggen, zeker bij het begin van een nieuwe legislatuur en voor 

een raad die nu toch uit 1/3 nieuwe leden bestaat.  Dit zijn dossiers van ongeveer honderd 

bladzijden die toch naar de toekomst toe voor Haasdonk en Melsele zeer ingrijpend zijn. Hij 

begrijpt niet waarom deze dossiers gewoon op de gemeenteraad worden geplaatst zonder 

commissie. Hij vraagt of er een mogelijkheid is om de dossiers uit te stellen en eerst 

commissievergaderingen te organiseren. Op die vraag wil hij allereerst een antwoord krijgen. 

 

Schepen Vlegels stelt dat de dossiers in het verleden wel op een commissie zijn geweest, bij de 

start van de RUP’s en de voorlopige vaststelling. Dit is het einde van de procedure en nu komt de 

definitieve vaststelling. Het had nu ook nog eens op een commissie besproken kunnen worden, 

omdat er een nieuwe legislatuur gestart is. Daar geeft hij de heer Stevenheydens gelijk in. Maar 

het is niet zo dat de dossiers nog nooit op de commissies besproken geweest zijn. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat wat de schepen zegt juist is. De dossiers zijn in het verleden op 

de gemeenteraad geweest en op commissie besproken, maar nu is er de eindfase van het 

dossier. Er zijn toch een aantal wijzigingen en deze raad bestaat uit heel wat nieuwe gezichten. 

Hij vindt het niet meer dan de logica zelf dat zulke dossiers dan eerst in een 

commissievergadering worden toegelicht. Het zijn omvangrijke dossiers. Hij heeft over een 

aantal van de bezwaren ook wel wat vragen, maar hij vindt dat dat op een gemeenteraad 

eigenlijk niet thuishoort. Hij vraagt of er niet gewoon de vaste werkwijze van kan worden 

gemaakt, dat er een commissie over wordt georganiseerd en dat de commissievoorzitters zelf 

de agenda van de gemeenteraad eens goed gaan bekijken en op voorhand een inschatting 

maken over welke dossiers er een commissievergadering moet worden georganiseerd.  Punten 6 

en 7 verdienden toch wel een voorafgaande commissievergadering. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat in de toekomst zeker gedaan zal worden, maar deze dossiers zijn 

niet meer veranderd sinds de voorlopige vaststelling. Er zijn een aantal opmerkingen gekomen, 

maar het plan als zodanig is hetzelfde zoals het vastgesteld werd bij de voorlopige vaststelling. 

In het college is ook aan de termijnen gebonden om dat nu op de gemeenteraad te brengen.  Er 

is niets gewijzigd. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt dat moeilijk in te schatten als raadslid van de oppositie wat er 

wel en niet is gewijzigd. Dat kan hij op voorhand moeilijk inschatten omdat er een aantal 
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bezwaren worden ingediend waarvan wel wordt gezegd dat er akkoord mee wordt gegaan. Hij 

ziet ook brieven van het departement omgeving die hij zeer interessant vindt. Hij zal de vraag 

voor Haasdonk concreet stellen. Zo dadelijk wordt dan Melsele behandeld. Bijvoorbeeld het 

landbouwbedrijf in het RUP Ropstraat in Haasdonk dat daar behouden blijft. Toch zegt het 

departement omgeving dat men vraagt om het oostelijk gedeelte van het RUP te herbestemmen 

naar landbouwgebied. Hij vraagt of dat dan werkelijk gebeurt of niet. Dat gebeurt dan niet en 

het landbouwbedrijf behoudt men dan wel. Hij vraagt welke consequenties dat heeft voor het 

landbouwbedrijf daar.  

 

Schepen Vlegels zegt dat er nu geen consequenties zijn voor het landbouwbedrijf. De landbouw 

kan verder gaan, maar het blijft dus woonuitbreidingsgebied. Het gaat dus omgevormd worden 

naar woongebied op termijn, maar dat wil niet zeggen dat het landbouwbedrijf moet 

verdwijnen. Omgeving maakt de opmerking dat ze liever zien dat de gemeente het zou 

herbestemmen naar agrarisch gebied. In de voorlopige vaststelling is er steeds vanuit gegaan 

dat het woongebied kan worden omdat het woonuitbreidingsgebied is. Teruggang naar een 

bestemming agrarisch gebied zou betekenen dat er schade zou zijn voor de betreffende 

landbouwer. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat het momentum al wat voorbij is, maar hij wil zich aansluiten bij 

wat collega Stevenheydens zegt, dat het inderdaad goed zou zijn hier commissies over te 

organiseren. Hij weet dat veel dossiers al aan bod zijn gekomen, maar het is inderdaad voor een 

gemeenteraadslid zowat onmogelijk te zien wat er exact veranderd is in een dossier. 

Opvolgdossiers verdienen ook een commissie als het over zulke uitgebreide dossiers gaat.  

 

Schepen Vlegels heeft al geantwoord. Er is niets veranderd aan dit dossier sinds de voorlopige 

vaststelling. 

 

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

Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf uit het plangebied te schrappen 

omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een woonbehoeftenstudie of 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Daarbij maakt men geen onderscheid tussen 

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

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

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 

2018. 

Het ontwerp RUP werd bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 

29 oktober 2018 tot en met 28 december 2018. Dit gaf aanleiding tot 3 

opmerkingen/bezwaren en 5 adviezen. 

De opmerkingen/bezwaren werden behandeld in zitting van de GECORO van 28 januari 2019. 

Met eenparigheid van stemmen wordt voorgelegd ontwerp-RUP Ropstraat, bestaande uit 

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

een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan definitief 

vastgesteld. 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP 

“herziening BPA A. Van Puymbroecklaan” te Melsele.”  

De voorzitter verwijst ook naar de mail van de algemeen directeur van 22 maart 2019 waarin  

volgende rechtzetting wordt meegedeeld: Het metaalverwerkingsbedrijf valt onder deelgebied 1 

en niet onder deelgebied 3. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat het bij de voorlopige vaststelling ook zo is dat 

er niet ten gronde wordt gediscussieerd, omdat het maar een voorlopige vaststelling is en men 

eigenlijk heel de procedure dan afwacht. Uiteindelijk blijkt het dat er niet veel wijzigingen zijn 

gebeurd volgens de schepen.  Voor zijn fractie is dit het moment om het nog eens concreet 

helemaal op te frissen. Voor de schepen is het natuurlijk dagelijkse kost. Voor een raadslid van 

de oppositie, als het gaat over documenten van honderd bladzijden met heel wat bijbehorende 

nota’s, is dat geen evidente materie. Hij heeft hier ook nog wel een aantal opmerkingen. Er is het 

bezwaar van het departement Omgeving om het oostelijk gebied te vrijwaren en niet te 

bebouwen omwille van geen directe noodzaak en overstromingsgevoeligheid. Hij vraagt wat 

daar concreet de reactie op is geweest. Wat dit dossier betreft, zou hij ook wel eventjes willen 

verwijzen naar de discussie die er zojuist in het vragenkwartier was over het ontbreken van een 

beleidsplan. Het gemeentebestuur heeft de dag na de verkiezingen bij de verderzetting van de 

huidige meerderheid CD&V en N-VA een aantal prioriteiten in de pers gelanceerd. Zo wil de 

gemeente de open ruimte behouden, dus geen bijkomende woonzones of bedrijventerreinen. 

Ook de wildgroei aan appartementen zal aan banden worden gelegd. Dat stond op 15 oktober in 
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de krant. Vandaag wordt de raad geconfronteerd met  een nota die eigenlijk niet gewijzigd  is. 

Dat zal het antwoord van de schepen zijn, want de eerste fase is nog van voor de verkiezingen. 

Op pagina 18 over selectieve verdichting door appartementsgebouwen naar de toekomst toe 

staat dat een toename van het aantal appartementen en meergezinswoningen in de kernen mag 

verwacht worden, bijvoorbeeld bij het kopen en optrekken van nieuwe gebouwen. Dus voor de 

verkiezingen zegt men dat men meer appartementen gaat optrekken in het centrum, na de 

verkiezingen zegt men dat men de wildgroei van appartementen gaat stoppen. Het kan 

misschien zijn dat de schepen zegt dat het in het kader van dit RUP is en over gewenste groei 

gaat.  Ook dat zou hij graag eens toegelicht zien op een commissie. Ook als er een nieuwe 

beleidsploeg aantreedt of dezelfde beleidsploeg maar met nieuwe inzichten omwille van het 

verkiezingsresultaat, dan wil hij dit ook wel getoetst zien aan dit ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het college bezig is met het opmaken van een RUP of een verordening 

in het kader van de bouw van appartementen. Dat gaat niet over het niet meer bouwen van 

appartementen, maar over de plaats waar nog appartementen kunnen komen en waar niet.  Er 

was ook een metaalbedrijf en er was ook een aanpassing nodig qua dichtheden in het kader van 

de stedelijke dichtheid die men wil. En ook het realiseren van 35 woningen per hectare in functie 

van de gewestelijke maatschappij voor de huisvesting. Dat zijn drie zaken die aangepast 

werden. Dat is het stukje van het BPA dat in een RUP gegoten wordt.  

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat er inderdaad geen wijzigingen zijn tegenover de voorlopige 

vaststelling, maar er zijn misschien wel andere inzichten van na de verkiezingen. Als hij leest in 

de krant na de verkiezingen dat men geen wildgroei van appartementen meer wil, wat bedoelt 

men daar dan mee? Als het gaat over appartementen, dan gaat het vaak over Beveren en 

Melsele en heeft men het vaak over het kleinstedelijk gebied. Hij vraagt in hoeverre die belofte 

van na de verkiezingen invloed kan hebben op dit RUP.  

 

Schepen Vlegels zegt dat er op dit RUP geen invloed meer is omdat hier gezorgd is voor een 

woningendichtheid van 35 per hectare. Hier is een mix gemaakt van woningen en 

appartementen. Hij heeft zojuist gezegd dat het college bezig is met de voorbereiding voor een 

RUP of een verordening,  over waar appartementen kunnen komen en waar verdichting verder 

gewenst is en waar niet. 
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Raadslid Stevenheydens verwijst nogmaals naar het bezwaar van het departement Omgeving 

om het oostelijk gebied te vrijwaren. Dat is een van de bezwaren in het dossier.  

 

Schepen Vlegels denkt dat het raadslid het nu over de Ropstraat heeft. Het is het stukje tegen de 

beek. Voor de verkaveling die in dat RUP zal ingediend worden, zal de nadruk gelegd worden op 

de waterhuishouding van dat gebied en zal dat oostelijk gedeelte verbreed worden zodanig dat 

er een grote wadi komt en nog meer water gebufferd zal kunnen worden. Ook de afstand van de 

beek zal groter worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de heer Stevenheydens citeert uit hetgeen in de pers 

verschenen is over die punten van het bestuursakkoord. Er is een duidelijk engagement dat wat 

geel ingekleurd is,  zal worden omgevormd naar een andere bestemming zijnde woongebied. Er 

moet geen discussie komen over wat lopende is. Besturen is ook een stuk continuïteit. Het is 

ook wel rechtszekerheid waar de mensen recht op hebben. Het kan dus niet naar de 

prullenmand worden verwezen.  

 

Raadsluid Stevenheydens zegt dat hij het misschien optimistisch heeft geïnterpreteerd, maar hij 

dacht dat het er ook over ging dat als er oude woningen verdwijnen dat er dan niet altijd 

appartementen voor in de plaats zouden komen. De medaille heeft twee zijden. Soms is het 

aangewezen, maar in veel gevallen is het duidelijk ook niet aangewezen. Hij heeft maanden 

geleden een dossier van de Kalishoekstraat op de gemeenteraad aangekaart, waar nog altijd 

een bord stond dat er gewone woningen zouden komen, terwijl er al een bouwaanvraag voor 

appartementen was goedgekeurd zonder dat de buurt het eigenlijk wist. En dit  in een straat 

waar het eigenlijk niet gewenst was omwille van de smalte van de straat. Daar gaat het volgens 

hem ook over en zo had hij het bericht een dag na de verkiezingen ook wel geïnterpreteerd. Dat 

is van hem dan misschien een naïeve en iets te optimistische interpretatie. De meerderheid stelt 

het beleidsplan op en dan komt dat naar de gemeenteraad, maar het is nu al eind maart en nu 

wordt er gediscussieerd over een ruimtelijk uitvoeringsplan dat niet op de commissie is geweest 

en over een beleidsplan dat eigenlijk nog in ontwikkeling is. Het is al bijna een half jaar na de 

verkiezingen.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het wel plannen zijn die een jaar of twee jaar lopen. Je 

kan niet zeggen dat je er mee stopt en volledig opnieuw begint. Men moet ook wel weten waar 
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men mee bezig is. Het zijn twee plannen die jaren lopen en die nu in een eindfase komen.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft niet gezegd met het plan te stoppen. Hij heeft gezegd dat het 

misschien mogelijk is om accentwijzigingen door te voeren in sommige zaken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de definitieve vaststelling nog altijd tot wijzigingen kan leiden. Maar 

het is niet de bedoeling dat telkens bij de definitieve vaststelling nog grote wijzigingen worden 

doorgevoerd aan een RUP en aan een BPA. Dat is inderdaad een procedure van drie jaar en die 

gaat het college niet herbeginnen. Op het moment dat de voorlopige vaststelling gebeurt is er 

ruimte voor advies.  

 

Raadslid Stevenheydens is niet gerustgesteld dus hij vraagt een stemming over dit punt aan.  

 

Raadslid Benali wil nog zeggen dat hij weet dat het even kan duren voordat er echt iets gebouwd 

wordt. Hij vraagt of er de komende jaren ook goed wordt gekeken naar de 

mobiliteitsafwikkeling die dit met zich meebrengt. Het is toch het centrum van Melsele waar 

sowieso al een redelijk moeilijke verkeersafwikkeling is en waar de beslissing genomen is om 

een aantal eenrichtingsstraten in te voeren in die omgeving.  Hij vraagt of daar de komende 

periode sterk werk van wordt gemaakt.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dit vooruit loopt op een van de toegevoegde punten. Het is wel 

degelijk de bedoeling om onder andere voor dat stuk van de gemeente naar globale 

planningsconcepten te gaan in een bredere context van wat in de nabije toekomst komt. Hij 

begrijpt de bezorgdheid. Die wordt door het college gedeeld. 

 

De voorgelegde wijziging betreft een gedeeltelijke herziening van het BPA Alfons Van 

Puymbroecklaan. In deze eerste fase worden drie deelgebieden herbekeken waarbij op later 

tijdstip een volledige wijziging van het BPA kan volgen. 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Sp.a) bij 3 onthoudingen (Beveren 2020, 

Open Vld) wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP “Herziening BPA A. Van Puymbroecklaan”, 

bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische 

toestand en een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften definitief vastgesteld, 

inclusief die meegedeelde wijziging dat het metaalverwerkingsbedrijf valt onder deelgebied 1 
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en niet onder deelgebied 3. 

 

Deelgebied 1: Een voormalig serrebedrijf met hoofdontsluiting via de Kalishoekstraat samen 

met een metaalverwerkingsbedrijf met hoofdontsluiting naar de Alfons Van Puymbroecklaan. 

De bestemming van beide sites wordt gewijzigd naar wonen. Er wordt een langzaam 

verkeersverbinding voorzien met de sportzone.  

Het bestaande metaalverwerkingsbedrijf kan behouden blijven zolang als gewenst en nodig.  

Deelgebied 2: Een gebied tussen de Dijkstraat en de Celine Van Geertsomstraat bestemd voor 

een gemengd woonproject, gestuurd door onder andere de GMvH.  

Deelgebied 3: Een gebied tussen de Celine Van Geertsomstraat en de Dambrugstraat. De 

achterhaalde bestemming (ambachtelijke zone) wordt gewijzigd naar wonen. Er wordt een 

langzaam verkeersverbinding voorzien met de Dambrugstraat. Na advies van de GECORO werd 

het ontwerp gemeentelijk RUP besproken tijdens de plenaire vergadering op 17 mei 2018. 

 

08. De voorzitter geeft toelichting bij het punt: “Goedkeuring wegtracé Grote Baan 209, 

Hazaarddam te Melsele - dossier Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.”.  

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat het een grote realisatie is in Melsele. Dat beroert veel mensen. Hij 

krijgt er ook veel vragen over. Hij kan niet op alles antwoorden dus hij gaat de vraag hier stellen. 

Los van de goedkeuring van dit wegtracé wil hij toch nog eens polsen naar de realisatie van de 

de grote zaal. Meer nog dan dat antwoord vraagt hij of de zaal wel groot genoeg gaat zijn voor 

eetavonden a la genre ‘steak je vol’. Hij vraagt ook of er voldoende vergaderzalen zullen zijn. Hij 

heeft begrepen dat ook in de officiële verkoopakte is opgenomen dat het op die manier ging 

gerealiseerd worden. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er inderdaad terug een zaal is voorzien in het gedeelte dat door 

het OCMW gebouwd wordt langs de kant van de Hazaarddam. Het is een zaal met een goede 150 

zitplaatsen. “Steak je vol” kan momenteel wel iets meer zitplaatsen aanbieden als de 

gelijkvloers volledig gebruikt wordt. Dan kunnen er misschien 180 mensen zitten, maar er moet 

ook worden opgelet. Er worden gemeenschapsmiddelen gebruikt. De zaal Sabot wordt een keer 

per jaargebruikt op volle kracht en dat is inderdaad voor “steak je vol”. Om dan een zaal te gaan 

overdimensioneren, dat is misschien ook van het goede te veel. Maar hij denkt dat men met 150 

plaatsen zeker verder kan. Er worden ook een tweetal nieuwe vergaderzalen voorzien, zodanig 
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dat die ook verder kunnen gebruikt worden. Dus er wordt zeker aan gewerkt.  

 

Raadslid Maes vraagt in wiens beheer het dan komt. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat dat nog bekeken moet worden. De vergaderzalen zullen beheerd 

worden door OCMW en gemeente. Hij denkt dat dat de logica zelf is als het OCMW verder 

ingekapseld wordt in de gemeente. Voor de zaal moet dat nog bekeken worden. Dat zal binnen 

een jaar of twee bekeken worden. 

 

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft een aanvraag ingediend voor het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouwencomplex met 28 

assistentiewoningen, 24 sociale woningen en een gemeenschapscentrum in de zone tussen de 

Grote Baan (209) en de Hazaarddam. 

Enkel de doorgang naar het binnengebied zal overgedragen worden naar het openbaar 

domein.  De doorgang heeft een breedte van 4 meter en wordt aangelegd in betontegels.  

Het openbaar onderzoek is  gesloten en er werden 3 bezwaren ingediend.  

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren met betrekking tot 

goedkeuring van het wegtracé Grote Baan 209, Hazaarddam te Melsele. 

De aanvraag van de Gewestelijke Maatschappij Voor Huisvesting voor het wegtracé Grote Baan 

209, Hazaarddam te Melsele wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

09. De voorzitter geeft toelichting bij het punt  “Vaststelling lastvoorwaarden realisatie 

achterontsluiting W. Van Doornyckstraat via Ropstraat te Haasdonk en Pastoor 

Steenssensstraat via Lindenlaan te Beveren.”.  

 

Raadslid De Munck, Groen, geeft aan dat hij met zijn fractie het agendapunt wel zal goedkeuren, 

maar in de rand van dit vraagt hij naar de stand van zaken in verband met de uitvoering van de 

realisatie van de achterontsluiting Kasteeldreef met het Gemeentelijk Technisch Instituut. Hij 

vraagt wanneer deze is voorzien. 

 

Voor raadslid Buyl, Vlaams Belang, gaat het over de achterontsluiting in de Lindelaan. Hij vraagt 

of dat het stukje is dat uitkomt naast de speelplaats van de Lindelaanschool. 
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Schepen Van Roeyen antwoordt op de laatste vraag dat het inderdaad het stuk is dat achter de 

rij huizen in de  Pastoor Steenssensstraat staan en de school. 

 

Raadslid Buyl zegt dat het momenteel grond van de school is waar een natuurtuin en een 

kikkerpoel ligt. Hij vraagt of dat behouden kan blijven. 

 

Schepen Van Roeyen veronderstelt dat er een stukje van verdwijnt, maar dat dat terug 

herbekeken wordt.  Wat de Kasteeldreef betreft is er morgenavond voor de bewoners een 

infovergadering omdat de werken worden gestart. Dus het is eigenlijk een vergadering met een 

aannemer om een aantal praktische dingen op te nemen.  

 

In de W. Van Doornyckstraat en de Pastoor steenssensstraat zijn er parkeerproblemen. Deze 

toestand kan verbeteren door een uitbreiding van de achterontsluiting via de Ropstraat en een 

realisatie van een achteronstsluiting via de Lindenlaan (wegenwerken). 

Door Studiegroep Irtas uit Sint-Niklaas, werd hiervoor een ontwerp opgemaakt. 

Conform dit voorgelegd ontwerp gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor de realisatie van een achterontsluiting voor de Willem Van 

Doornyckstraat te Haasdonk via de Ropstraat en voor de Pastoor Steenssensstraat via de 

Lindenlaan. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van  428 287,37 EUR inclusief 

btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

 

 

10. De technische dienst Wegen voert zelf regelmatig werken/aanpassingen uit aan het openbaar 

domein. Vaak is er echter onvoldoende mankracht om de nieuwe toestand na de beëindiging 

van deze werken (“as built”) op te meten en in te tekenen.  

Door de dienst Aankopen en aanbestedingen werd in samenwerking met de GIS-cel en de 

technische dienst Wegen een ontwerp opgemaakt.  

Conform dit voorgelegd ontwerp gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het opmaken van as-builtplannen. 

Dit ontwerp werd opgevat als een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar (1 jaar initieel 
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+ 3x jaarlijkse stilzwijgende verlengmogelijkheid).  

De uitgave - geraamd op 168 341,25 EUR inclusief btw te spreiden over een periode van 4 jaar – 

wordt goedgekeurd. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

11. Telkens met algemeenheid van stemmen gaat de raad in toepassing van artikel 30 van de wet 

17 juni 2016 akkoord met de overdracht aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 

het Land van Waas voor uitvoering in 2019 van: 

a) Wegmarkeringen. 

•    Lijnmarkeringen: 9,30 EUR per m², 

•    Handmarkeringen: 11,65 EUR per m² omkaderende rechthoek, 

•    Voorgevormde markeringen: kostprijs materiaal + 19 EUR per m² omkaderende  

      rechthoek. 

De uitgave voor 2019 wordt geraamd op 60 000 EUR. 
 

b) Rioolkolkenreiniging. 

De bijdrage die aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas moet 

worden betaald, bedraagt 4 EUR per reinigingsbeurt per kolk. 

Voor de rioolkolken wordt er vooropgesteld dat er 2 reinigingsbeurten per jaar uitgevoerd 

worden.  

De uitgave voor 2019 wordt geraamd op 120 000 EUR 

 

12. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt:  “Goedkeuring verrekening 5 en wijziging aan 

overeenkomst inzake verbouwen en uitbreiden met nieuwe sporthal sportcentrum Beveren.”.  

 

Raadslid De Munck, Groen, denkt dat het een ietwat moeilijke vraag is om nu te beantwoorden, 

maar hij zou graag de totale kostprijs van de bouw- en renovatie van de vernieuwde sporthal 

kennen. Hij denkt dat het een idee kan zijn om bij een eerstkomende commissie een keer een 

overzicht te kunnen krijgen van alle renovatiekosten of nieuwbouwkosten aan het project. Er 

komen elke maand maar kleine deeltjes en grote deeltjes bij, maar hij wil het idee meegeven om 

een overzicht te behouden voor heel wat nieuwe gemeenteraadsleden.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie dit punt niet gaat goedkeuren. Hij denkt dat 
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dit misschien de zevende of de achtste keer is dat hij dat zegt en  telkens om dezelfde redenen. 

Men stelt een studiebureau aan  die plannen opmaken en dan komen er fabeltjes over de 

opmerkingen van de brandweer. Als een studiebureau een opdracht krijgt om een nieuw plan op 

te maken, dan hebben zij toch als taak te informeren naar de huidige wetgeving en alles wat er 

nodig is. Op die manier kan vermeden worden om telkens met extra uitgaven te komen.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat dat ook de conclusie is van zijn fractie toen zij 

op de fractievergadering de nota doornamen.  Er is een meerkost van 238 000 EUR zonder BTW. 

Een enkele bladzijde die opsomt welke dingen er veranderen en die lijken logisch, maar een 

aantal andere dingen lijken hem minder logisch. Dingen die men op voorhand toch wel had 

kunnen voorzien. Het is ook niet de eerste keer. Men zou eens kunnen zeggen met hoeveel 

meerkost de gemeente al geconfronteerd is geweest en in welke verhouding dat staat tot het 

oorspronkelijke vooropgestelde bedrag voor de verbouwing en de uitbreiding. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat het een nadeel is dat alles al gezegd is tegen dat het zijn beurt is. 

Het is wel een hele hoge meerprijs. Hij vraagt of een aantal uitgaven niet op voorhand 

ingecalculeerd kunnen worden en of het mogelijk is inderdaad eens een totaaloverzicht te 

krijgen van hetgeen er ondertussen al bijgekomen is en wat de verhouding is ten opzichte van 

de oorspronkelijke inschatting.  

 

Schepen Claus kan er nu ter plaatse geen overzicht geven van de hele geschiedenis van het 

dossier. Ze heeft er al eens een commissie over gegeven, maar dat was natuurlijk in de vorige 

legislatuur. De gemeente is begonnen aan het project in 2016 met het idee om een sporthal te 

bouwen voor duizend zitplaatsen. Het was toen gegund aan DCA voor 3 miljoen 461 duizend 

euro. Eigenlijk was nog maar net begonnen met de bouw van de sporthal toen het bericht kwam 

van de Europese volleybalbond dat er 500 extra zitplaatsen gecreëerd moesten worden. Dat is 

goedgekeurd in de gemeenteraad ongeveer een jaar later. Er was toen vooropgesteld dat die 

uitbreiding ongeveer 1 miljoen 200 duizend euro extra ging kosten. Dan is er een tweede 

verrekening gekomen en die is ook door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze betrof het feit dat 

in het oorspronkelijk plan niet voorzien was dat de cafetaria gerenoveerd ging worden. Eigenlijk 

was het de bedoeling dat de cafetaria gewoon ging behouden blijven, maar de architect heeft 

ons overtuigd dit toch mee in de renovatie te nemen omdat er anders achteraf veel te veel 

kosten zouden zijn. Hij heeft dat toen ook berekend. Dat zou sowieso 200.000 à 300.000 euro 
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extra gekost hebben als dat achteraf gedaan zou worden. Dus kwam er een tweede verrekening 

van 226.000 euro. De derde verrekening was ook een aanpassing die vanuit de bond werd 

opgelegd, en betrof de lichtsterkte. Dus het was ook niet voorzien in het oorspronkelijk dossier 

en dat kon ook niet worden voorzien. Dat was 56.000 euro extra. Meneer Buyl had het over 

fabeltjes van de brandweer.  Er is in de vorige legislatuur heel nadrukkelijk gezegd bij het begin 

van het dossier dat er bij Binnenlandse Zaken een afwijking ging gevraagd worden voor de 

brandnormen want eigenlijk zijn die nog veel strenger. Dus er is een afwijking gevraagd en die 

heeft de gemeente ook gekregen, maar het was in het begin niet bekend hoeveel dat juist ging 

kosten. Gelukkig heeft de gemeente de afwijking gekregen want dat heeft “maar” 187.000 euro 

gekost waar het oorspronkelijk naar de 500.000 euro zou gaan.  Dus dat was de vierde 

verrekening. Dan is nu, en dat hoopt ze samen met de raad, de laatste verrekening aan de beurt. 

De raad heeft uitvoerig in de memorie van toelichting kunnen zien waarvoor deze geldt. Dat zijn 

onvoorziene dingen, ook brandveiligheid, een aantal aanpassingswerken aan de cafetaria en de 

grootste kost was de buitenaanleg. Om de sporthal in gebruik te kunnen nemen diende er toch 

wat verharding aangelegd te worden om een veilige toegang te krijgen tot de nieuw sporthal. 

Dat is dus in de laatste verrekening mee opgenomen. Maar het zijn zo veel verrekeningen omdat 

er eigenlijk vanaf de start van de bouw al extra kosten waren boven de 10% die oorspronkelijk 

voorzien waren. Het project heeft in totaal rond de 5 miljoen euro gekost zoals ook toen op de 

commissie gezegd is. Dus 5 miljoen euro voor de sporthal, 3,4 miljoen oorspronkelijk en 1,6 

miljoen extra door die 500 zitjes en de lichtsterkte, brandveiligheidswerken en 

omgevingswerken. 

 

Raadslid Buyl wil er toch nog eens op terugkomen. Dat die wijziging komt via de brandweer dat 

is allemaal goed, maar van een studiebureau of van iemand die de plannen maakt wordt toch 

verwacht dat men weet welke maatregelen er nodig zijn. De schepen wijst op het einde nog op 

de verharding. Hij denkt toch dat als je een sporthal bouwt, dat je dan een toegangsweg moet 

voorzien. Dat zijn geen onvoorziene omstandigheden, dat zijn zaken die allemaal op voorhand 

gepland kunnen worden. Hij heeft nog altijd het gevoel dat ze de ramingen extra laag houden 

om het toch gegund te krijgen en dan nadien te zeggen dat de rest wel wordt opgelost met 

meerkosten. 

 

Schepen Claus zegt dat dit hier echt niet van toepassing is. Aan de oorspronkelijke raming had 

men zich gehouden als de sporthal voor duizend zitjes was gebouwd. Het is door de 500 

plaatsen die extra zijn gevraagd dat er nieuwe brandnormen zijn opgelegd waarover 
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onderhandeld is met Binnenlandse Zaken en waar de gemeente de afwijking ook uiteindelijk 

gekregen heeft. Voor de omgevingsaanleg zijn er ook verzachtende omstandigheden, want 

eigenlijk was het de bedoeling om aan de firma ATF, die  de Klapperstraat gingen aanleggen,  de 

vraag te stellen om deze omgevingswerken mee te nemen. Maar gezien de problemen die er 

waren met de aannemer is dat daar niet meer aan gevraagd en is dat bij deze raming gestoken. 

Dus eigenlijk zijn dat wel verzachtende omstandigheden die op voorhand niet voorzien konden 

worden. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt of hij goed heeft begrepen dat de schepen zegt dat het binnen 

de 5 miljoen blijft. Hij heeft snel meegerekend en hij komt op bijna 5,5 miljoen euro uit. Een half 

miljoen is natuurlijk niet niks. Hij heeft de cijfers die de schepen genoemd heeft ingetikt en hij 

komt op een hoger resultaat uit. Van 3,5 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Als er cijfers in het 

verslag komen is het wel goed dat ze er juist zijn. 

 

Schepen Claus herhaalt de cijfers. 3.461.865 euro was het oorspronkelijk. Er komt 1.648.000 euro 

bij. Dat lijkt haar geen 300.000 euro te veel.  

 

Raadslid Stevenheydens komt aan 1,9 miljoen euro extra op basis van de cijfers die de schepen 

heeft geciteerd. Hij ziet ook raadslid De Munck knikken dat hij hetzelfde heeft begrepen. 

Misschien heeft de schepen een aantal zaken niet juist geciteerd. Het is misschien vooral 

belangrijk voor het verslag dat het er juist instaat. Hij heeft zijn rekenmachine gebruikt en heeft 

het twee keer gecontroleerd. 

 

De werken bestaande uit het verbouwen en uitbreiden met een nieuwe sporthal van het 

sportcentrum Beveren werden voltooid.  

Door de uitvoerende aannemer DCA nv uit Beerse wordt ter goedkeuring verrekeningsstaat 5 

voorgelegd  voor noodzakelijke, onvoorziene meer- en minwerken die zich tijdens de uitvoering 

van de werken opdrongen. 

De totale som van deze verrekeningen bedraagt 238 780,13 EUR exclusief btw.  

Voor de uitvoering van deze meerwerken vraagt de aannemer een termijnverlenging van 11 

werkdagen. 

De ontwerper, 8 Office-architects, en de technische dienst gebouwen, adviseren om deze vijfde 

reeks verrekeningen, bij het verbouwen en uitbreiden met een nieuwe sporthal van het 
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sportcentrum Beveren, goed te keuren. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Open Vld) tegen 4 neen-stemmen (Vlaams Belang) bij 3 

onthoudingen (Beveren 2020 en sp.a) wordt goedkeuring gehecht aan verrekening nr. 5, 

ingediend door aannemer DCA nv uit Beerse, bij de werken bestaande uit het verbouwen en 

bijbouwen van een sporthal aan het sportcentrum Beveren, ten bedrage van 238 780,13 EUR 

exclusief btw in meer. 

De daarvoor gevraagde termijnverlenging van 11 werkdagen wordt goedgekeurd. 

 

13. De dienst ICT wenst 30 pc's en 20 notebooks aan te kopen voor diverse diensten. 

Momenteel zijn er enkel nog een paar oudere gerecupereerde pc’s in voorraad. 

De nieuwe pc’s en notebooks zullen aangewend worden om verouderde pc’s van 2011 te 

vervangen. 

Er is voor alle pc’s een Wifi netwerkkaart voorzien met het oog op het nieuwe administratief 

centrum. Daar zal vooral draadloos gewerkt worden. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het leveren van 30 pc’s en 20 notebooks voor diverse diensten 

De uitgave,  geraamd op 50 000 EUR inclusief btw, wordt goedgekeurd. 

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

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. 

Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform art. 47 van 

de wet van 17 juni 2016. 

 

14. De Groendienst en de Sportdienst willen graag borstelkarren aankopen. 

Door de Groendienst werd een ontwerp opgemaakt. 

Overeenkomstig het voorgelegd ontwerp gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van 

de lastvoorwaarden voor de aankoop van borstelkarren. 

De uitgave, geraamd op 34 000,00 EUR inclusief btw wordt goedgekeurd. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

15. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt “aankoop 2 terreinwagens voor milieudienst en 

dienst waterlopen”. 



37 
 

 

Raadslid Maes, Groen, heeft hierbij een bedenking. Hij vraagt of er voldoende in overweging is 

genomen om eventueel één terreinwagen aan te kopen en die te verdelen over de twee 

diensten. Hij kan zich voorstellen dat als er twee terreinwagens zijn of worden aangekocht, dat 

die ook voor andere doeleinden zullen gebruikt worden aangezien het een nieuwe wagen is en 

een hele dure wagen. Het is misschien ook wel een iets vervuilendere wagen. Hij weet niet wat 

er in overweging is genomen.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de twee diensten de wagens zeer intensief gebruiken.  

 

Schepen Kegels zegt dat de milieudienst regelmatig wordt opgeroepen bij calamiteiten.  Zij 

krijgen ook regelmatig oproepen van de brandweer.   Die auto moet beschikbaar zijn voor deze 

dienst omdat zij ook betrokken worden in het kader van  veiligheid en zo verder. Zij hebben dus 

wel  een eigen permanente auto nodig. Het voertuig kan niet worden gedeeld worden. Stel dat 

er een calamiteit is, dan moet de auto uitrukken, dus die kan niet worden gedeeld. Zo eenvoudig 

is dat.   

 

Raadslid Maes kan alleen maar vaststellen dat hij die veel ziet rondrijden en hij ziet die niet 

alleen op wegen waar andere auto’s niet kunnen rijden. Het was gewoon een vraag.  

 

Raadslid Benali, Sp.a, vraagt of er ook is gekeken of het mogelijk is om terreinwagens die op gas 

rijden aan te kopen. In het verleden zijn er verschillende wagens voor de technische dienst 

aangekocht die op gas rijden. Hij vraagt of dat hier niet mogelijk was of niet is onderzocht. Dat 

waren toen toch ook wagens met serieus wat trekkracht. Deze ook veronderstelt hij. 

 

Schepen Kegels zegt dat het bij onderzoek door de diensten nagekeken is. De vraag is vorig jaar 

ook gesteld waarom niet gekozen wordt voor voertuigen op CNG of voor elektrische wagens. Dit 

zijn wagens die heel veel vermogen nodig  hebben waardoor er voor dieselvoertuigen is 

gekozen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de eerste twee wagens inderdaad permanent worden 

gebruikt door de diensten, maar er is wel een soort autopool aangelegd waar diensten die maar 

om de zoveel dagen of weken over een auto moeten beschikken zich moeten aanmelden bij het 
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secretariaat en daar een auto moeten bestellen of boeken. Vroeger beschikten veel diensten 

allemaal over hun eigen wagens die zeer weinig kilometers deden. Die sleten niet van het 

gebruik, maar van het in de garage staan. Daar is de afgelopen jaren dus serieus in geknipt, niet 

altijd met de volle goedkeuring van de diensten moet hij zeggen. Dat gebeurt trouwens ook met 

fietsen, en dus ook met auto’s. Diensten vonden dat een stuk onvrijheid bij wijze van spreken en 

hij kan dat wel begrijpen, maar het bestuur heeft er in het verleden dus anders over geoordeeld 

zodanig dat al de auto’s zo veel als mogelijk intensief worden gebruikt. Maar het kan natuurlijk 

niet overal. 

 

Raadslid Benali veronderstelt inderdaad dat hier dieselvoertuigen nodig zijn. Maar de vorige 

keer had de technische dienst volgens hem ook een pickup 4 x4 waar dat wel mogelijk was. Maar 

hij dacht dat in het verleden, toen ook met de aankoop van de CNG-wagens, dat dit onder 

begeleiding was van Eandis. Hij vraagt of dat klopt en of dat hier ook nog altijd het geval is. 

 

Schepen Kegels stelt dat voor deze wagens de begeleiding voor de aankopen door de eigen 

diensten werd gedaan. 

 

De 2 voertuigen zijn ter vervanging van twee oude voertuigen. Het eerste voertuig is voorzien 

voor de “Milieudienst”  het tweede voor de dienst “Waterlopen”. 

Deze voertuigen zijn nodig voor diverse werken te kunnen uitvoeren. 

Door de Technische Dienst Wegen en de dienst Aankopen en Aanbestedingen werd een ontwerp 

opgemaakt. 

De raad gaat algemeen akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aankoop 

van 2 terreinwagens voor de milieudienst en diens waterlopen. 

De uitgave voor het leveren van 2 terreinwagens wordt geraamd op 72 000,00 EUR inclusief btw. 

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

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. 

 

16. De voorzitter geeft toelichting bij het punt inzake vaststelling lastvoorwaarden 

veiligheidsmaaien van kruispunten in bermbeheer in 2019. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of dit jaar tijdig gestart kan worden met het 
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veiligheidsmaaien. De voorbije jaren wachtte men dikwijls iets te lang. Dat hangt natuurlijk af 

van de weersomstandigheden. Als het vroeg goed weer is en hij rijdt in de polderwegen waar de 

bermen heel hoog opschieten, dat men daar dit jaar vroeger mee zou kunnen starten zodat het 

overzichtelijk blijft. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het uiteraard de bedoeling is dat het veiligheidsmaaien 

vroeger gebeurt dan op de klassieke door de wettelijke bepalingen voorgelegde termijnen. Het 

is zo dat men dat zo vlug als mogelijk probeert te doen als toegelaten is. 

 

Door de dienst Natuurontwikkeling werd een ontwerp opgemaakt voor veiligheidsmaaien van 

kruispunten in bermbeheer gedurende 2019. 

De raad stemt algemeen in met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het 

veiligheidsmaaien van kruispunten in bermbeheer in 2019. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 9 746,55 EUR inclusief 

btw voor één jaar. 

Bedrag voor twee jaar is 19 493,00 EUR inclusief btw. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan nog  één jaar verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

17. Door de dienst Natuurontwikkeling werd een ontwerp opgemaakt voor het maaien van 

graslanden gedurende 2019. 

Alle raadsleden gaan akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het maaien 

van graslanden in 2019. 

De uitgave - geraamd op 76 045,23 EUR inclusief btw – wordt goedgekeurd. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan nog één jaar verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Bedrag voor 2 jaar is 152 090,47 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

18. Door de dienst Natuurontwikkeling werd een ontwerp opgemaakt voor het maaien van 
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wegbermen op “natuurlijke wijze” in 2019 (3 percelen). 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan nog één jaar verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het maaien 

van wegbermen op “natuurlijke wijze” in 2019. 

De uitgave wordt geraamd op 86 610,04 EUR inclusief btw voor 3 percelen en goedgekeurd. 

Bedrag voor 2 jaar is 173 220,08 EUR inclusief btw voor 3 percelen. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

19. Door de dienst Natuurontwikkeling werd een ontwerp opgemaakt voor het maaien van 

wegbermen op “traditionele wijze” in 2019 (3 percelen). 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan nog één jaar verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het maaien 

van wegbermen op “traditionele wijze” in 2019. 

De uitgave wordt geraamd op 14 357,16 EUR inclusief btw voor één jaar, 28 714,32 EUR inclusief 

btw voor twee jaar (voor 3 percelen) en goedgekeurd. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

20. In vergadering van 29 mei 2018 keurde de gemeenteraad de offerte van Fluvius goed voor het 

leveren en plaatsen van een openbare verlichtingsinstallatie aan het fietspad langs het spoor 

tussen de Gasdam en de grens met Zwijndrecht. Dit ontwerp van Fluvius voorzag het leveren en 

plaatsen van 67 nieuwe verlichtingspalen met detectie en een lichtpunthoogte van 5 meter. Er 

werd gebruik gemaakt van LED-armaturen type Micro Luma 740 DN10.  Elke paal  werd voorzien 

van een sensor, zodat enkel bij detectie de verlichting op vol vermogen zal branden. De 

kostenraming van dit ontwerp werd door de gemeenteraad goedgekeurd voor het bedrag van 

77 700,91 EUR incl. btw. 

Met het oog op het bekomen van de toelage via het Fietsfonds werd het dossier voorgelegd aan 

het provinciebestuur Oost-Vlaanderen ter goedkeuring. 

Door het provinciebestuur werd vastgesteld dat het dossier van Fluvius werd opgesteld om te 

voldoen aan de Belgische  norm S4 voor het verlichten van fietspaden. De Vlaamse overheid 
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past echter de strengere verlichtingsnorm P4 toe voor fietssnelwegen.   

Volgens de regels van het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen, met betrekking tot het 

toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het 

bovenlokaal fietsroutenetwerk (Fietsfonds), goedgekeurd door de Provincieraad op 22 juni 

2016, komt dit verlichtingsproject in aanmerking voor een betoelaging van  

100 %. 

Algemeen wordt de offerte van Fluvius voor het bijplaatsen van 25 lichtpunten aan het fietspad 

langs de spoorlijn 59 tussen de Gasdam en Zwijndrecht ten bedrage van  

28 992,88 EUR inclusief btw  goedgekeurd. 

Aan het college wordt  opdracht gegeven om deze bijkomende werken te gunnen als in house 

opdracht aan Fluvius. 

Alle, in het subsidiereglement van het Fietsfonds, aan de gemeente opgelegde verbintenissen 

worden goedgekeurd. 

Aan het college wordt opdracht gegeven deze verbintenissen af te sluiten. 

Aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wordt in toepassing van het reglement met 

betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van 

fietsinfrastructuur op het bovenlokaal fietsroutenetwerk (Fietsfonds), goedgekeurd door de 

provincieraad op 22 juni 2016, voor dit verlichtingsproject, de voorziene betoelaging gevraagd  

van 100 %, zijnde de som van 106 693,78 EUR. 

 

21. Aan netbeheerder Fluvius werd gevraagd een offerte te bezorgen voor het uitvoeren van de 

diverse  werken voor het verlichten van de omgeving van het nieuw administratief centrum. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, vraagt zich af of het gaat over verlichting die altijd zal branden of over 

lichten die gaan dimmen als er niemand in de buurt is. Het gaat onder andere over het 

verlichten van de toegangsweg naar de hoofdingang, een deel van het fietspad en de 

toegangsweg voor voetgangers. Dat zijn zaken die op een bepaald moment wel gedimd kunnen 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat daar zeker en vast naar wordt gekeken. Het is een beetje 

dubbel. Er zal dus een verlichting zijn die gedoofd wordt en er is verlichting bij die constant blijft 

branden gezien de noodzaak. Bij LED-verlichting zijn er veel meer mogelijkheid ten opzichte van 

vroeger. Er kunnen op verschillende sterktes gedimd worden. Het biedt veel meer 



42 
 

mogelijkheden. 

 

Door netbeheerder Fluvius werd hiervoor een offerte ingediend. 

Goedkeuring wordt algemeen gehecht aan het dossier voor het verlichten van de omgeving van 

het nieuw administratief centrum voor de totale som van 72 883,20 EUR inclusief btw. 

Aan het college wordt  de opdracht gegeven de uitvoering van de werken te gunnen als in-

house-opdracht aan netbeheerder Fluvius. 

 

22. De voorzitter geeft toelichting bij het punt inzake de verkoop van het gemeentehuis te Melsele. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat hij niet anders kan dan hierover een vraag stellen. Hij vraagt om 

over dit agendapunt toch te stemmen. Voor zijn fractie blijft het gemeentehuis publiek erfgoed. 

De gemeente had dit in eigen handen kunnen houden om daar publieke functies in uit te 

oefenen. De vergaderzalen zijn heel schaars in Melsele. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat het in december al eerder aan bod is geweest 

na vraagstelling van raadslid Benali. In december ging het in een stroomversnelling. Hij verwijst 

naar het verslag waarin staat dat er een eerste geïnteresseerde koper is opgedoken. In 

december is het door de gemeenteraad op 285.000 euro ingesteld plus 12,5% kosten. Nu wordt 

verkocht aan iets meer, 303.000 euro. Hij vraagt aan de burgemeester of het over dezelfde koper 

gaat die vorig jaar te kennen heeft gegeven geïnteresseerd te zijn of is het uiteindelijk aan 

iemand anders verkocht. In het dossier staat dat het een bijzonder mooi gebouw is dat ligt 

binnen het beschermd dorpszicht van Melsele volgens ministerieel besluit van 27 oktober 1982. 

Het gebouw zelf staat niet op de lijst van onroerend erfgoed. Hij vraagt wat dat concreet 

betekent en wat de koper er wel of niet mee kan aanvangen. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, heeft de meeste opmerkingen al de vorige keer gegeven toen het ging 

over de openbare verkoop van het gemeentehuis. Hij vindt dat Melsele hierbij betrokken had 

moeten worden en dat dit gebouw een publieke functie had moeten blijven hebben. Dus hij 

vraagt ook nu weer de stemming. Hij vraagt zich ook af of de koper enigszins heeft aangegeven 

wat hij van plan is om met het pand te doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil er voor pleiten dat er voor wat betreft de koopsommen zelf de 
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nodige voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd. Mensen vinden het niet zo leuk dat zij lezen in 

de pers wat er voor gegeven wordt. In het verleden is er dus altijd de nodige voorzichtigheid aan 

de dag gelegd en dat dat dus morgen niet zomaar verschijnt in de pers. Dat is in het verleden al 

eens gebeurd. Hij pleit toch voor voorzichtigheid. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat dit op de website van de gemeente staat. Dat is de inhoud van 

het dossier. Dit is een openbare zitting van de gemeenteraad. De burgemeester kan de 

raadsleden niet verwijten een vraag te stellen over een publiek dossier waarbij elke inwoner 

recht heeft op de informatie. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft niet gezegd dat er geen vragen mogen worden gesteld en de 

informatie wordt ook altijd gegeven. Hij vraagt alleen dat er voorzichtig wordt omgesprongen 

met informatie, want mensen vinden dat niet zo leuk. Het ging dan over een verkoop en wat de 

betrokkene ervoor gegeven heeft. Hij verwoordt alleen maar de gevoeligheid bij sommige 

mensen en in het verleden is er altijd op een serieuze manier mee omgesprongen. Voor het 

gemeentehuis is een compromis getekend. Er is het engagement van de gemeente op basis van 

de beslissing die de gemeenteraad vroeger heeft genomen. De gemeente heeft geprobeerd het 

vroeger reeds te verkopen. Toen kwam daar niemand op af. Deze keer kwam er dus wel iemand 

op af. Het is geschat en er is een hoger bod binnengekomen. Mochten er eventueel nog twee of 

drie mensen kandidaat geweest zijn, dan zoveel te beter voor de gemeente. Uiteindelijk is er 

maar één iemand opgedaagd en die heeft een hoger bod gedaan. Richting de heer Maes geeft hij 

aan dat hij de vorige keer ook heeft gezegd dat het makkelijk is om vanuit de oppositie te 

zeggen dat alle gebouwen in handen moeten blijven van de gemeente. Als goede raadsvader en 

zoals ieder gemeentebestuur moeten de exploitatieuitgaven onder controle gehouden worden. 

Ook de investeringen, want veel gebouwen bezitten wil zeggen dat er regelmatig geïnvesteerd 

moet worden om die te onderhouden. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat die wel ter 

beschikking gesteld kunnen worden. Iedereen zal wel wat vierkante meters van dat gebouw 

willen gebruiken en dat liefst voor zo min mogelijk geld. De gemeente moet de verwarming 

betalen en alle onderhoudskosten plus dan nog eens de nodige investeringen doen. Hij denkt 

dat dat een beetje moeilijk is en dat ook de gemeente Beveren financieel toch wel verplicht is 

aan zijn burgers om met de financiën als een goede huisvader om te springen. 

 

Schepen Vlegels vindt dat de burgemeester terecht heeft gezegd dat het dorpsgezicht 
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beschermd is, maar niet het gebouw. Dat wil zeggen dat er een aantal zaken kunnen gebeuren, 

maar dat het altijd het advies zal zijn van erfgoed dat bepaalt of dat zal kunnen. Maar het 

gebouw zelf is niet beschermd. Ook niet alles kan beschermd worden, maar het dorpsgezicht is 

wel belangrijk en daarvoor moet erfgoed, als er verbouwingswerken of aanpassingen zijn, een 

advies geven.  

 

Raadslid Benali heeft niet echt een antwoord gehoord op zijn vraag of er geweten is wat de 

nieuwe eigenaar met het gebouw van plan is. 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat nu geen uitleg geven over wie het gekocht heeft. Er is een bod 

binnengekomen en er is een koper. Hij heeft geen behoefte om te kijken wat de betrokken man 

of vrouw er mee van plan is. Dat zal die zelf beslissen. De gemeente heeft ook geen voorwaarden 

opgelegd. De toekomst zal het uitwijzen. 

 

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 18 december 2018 akkoord met de publieke 

verkoop van het gemeentehuis van Melsele voor een minimumbedrag van  

285 000 EUR (+ 12,5% kosten). 

Het onroerend goed is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 299B en heeft een 

kadastrale oppervlakte van 110 m². 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Open Vld) tegen 6 neen-stemmen (Groen, 

sp.a en Beveren 2020) wordt akkoord gegaan met de verkoop van het gemeentehuis van 

Melsele, Kerkplein 1 en kadastraal gekend 9e afdeling, sectie B nr. 299B met een oppervlakte van 

110 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.  

 

23. De nv Elfam kocht op 19 november 2001 een perceel KMO-grond van de gemeente in de KMO-

zone Doornpark. Het betreft nu een werkplaats met woonst op en met grond, Doornpark 23. Het 

perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1243B P0001 en heeft een 

oppervlakte van 2 720 m². 

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

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

dan niet kan uitoefenen. 

In brief van 20 februari 2019 laat Notaris Raf Van der Veken uit Belsele ons weten dat er tussen 
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de nv Elfam en de bvba De Ridder Classic/De Ridder Alex een verkoopsovereenkomst werd 

ondertekend onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. 

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

Elfam nv, Doornpark 23 in Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1243B met 

een oppervlakte van 2 720 m². 

Tevens gaat de raad akkoord  met de verkoop door Elfam nv (Inno-Mould nv) aan de bvba De 

Ridder Classic/De Ridder Alex. 

Notaris Van der Veken uit Belsele wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

24. Het college besprak in zitting van 25 januari 2016 het nieuwe rooilijnplan voor de Klapperstraat 

in functie van de nog uit te voeren wegeniswerken. 

Aangezien op verschillende plaatsen de nieuwe rooilijn werd versmald, hadden verschillende 

aanpalenden de mogelijkheid om een gedeelte van het openbaar domein dat zij reeds in 

gebruik hadden te verwerven. 

Recent werd een woning verkocht en de nieuwe eigenaar wenst de zone voor zijn eigendom aan 

te kopen. 

De raad stemt algemeen in het perceel 3de afdeling, sectie C zonder nummer met een 

oppervlakte van 8,30 m², perceel grond aan de Klapperstraat, te verkopen voor samenvoeging 

bij de aanpalende eigendom.  Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

25. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 september 2013 akkoord met het 

opstarten van de verkoopsprocedure voor 24 bouwgronden in de verkaveling Kastanjelaan in 

Kieldrecht overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van 

bouwgronden door de gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 210 

euro/m² te verhogen met 12,5% administratieve kosten.  

De raad gaat algemeen akkoord om het perceel 6de afdeling, sectie C nummer 19W met een 

oppervlakte van 446 m², zijnde lot 62 in de verkaveling Kastanjelaan in Kieldrecht, te verkopen 

aan de heer Verhulst en mevrouw Orec. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde 

ontwerpakte. 

  

26. Voor de realisatie van het verkavelingsproject A. Farnèselaan Melsele fase 2 werd er op 28 april 

2017 een overeenkomst ondertekend tussen de gemeente, Interwaas en Kantoor Gerry Smet. 

Deze overeenkomst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 maart 2017. 
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Eén van de goedgekeurde afspraken in voormelde overeenkomst is de aankoop door de 

gemeente van de restzone tussen de verkaveling en de KMO-zone. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de grond in de verkaveling A. 

Farnèselaan in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 739 met een 

totale oppervlakte van 2 092,88 m², aan te kopen.  Goedkeuring wordt gehecht aan de 

voorgelegde ontwerpakte. 

 

27. Ter realisatie van de verkaveling Koolputstraat Melsele diende de verkavelaar 3 loten als 

bescheiden last over te dragen aan de gemeente. In een verbintenis van 6 oktober 2017 werd 

deze bescheiden last verlegd naar de verkaveling A. Farnèselaan in Melsele. Deze afspraak 

maakte eveneens deel uit van de overeenkomst gesloten tussen de gemeente Beveren, Kantoor 

Gerry Smet en Interwaas van 28 april 2017, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 

2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan om 3 bouwgronden in de verkaveling A. 

Farnèselaan in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 729M met 

een totale oppervlakte van 657,35 m², aan te kopen 

Het ontwerp van akte  wordt goedgekeurd. 

 

28. Voor de heraanleg van de N70 - doortocht Melsele dient de gemeente nog een perceel grond aan 

te kopen ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 425L2 en 432K. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te 

Beveren op 2 november 2017, heeft het perceel een oppervlakte van  

99,75 m². 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om het perceel 9de afdeling, sectie C 

deel van nummers 425L2 en 432K met een oppervlakte van 99,75 m² aan te kopen voor de 

heraanleg van de N70 - doortocht Melsele. 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 

 

29. In zitting van 19 februari 2018 ging het college principieel akkoord om in de verkaveling aan de 

Burggravenstraat Melsele een perceel grond aan te kopen voor de realisatie van een trage 

verbinding. 



47 
 

Dit perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 444N en heeft een 

oppervlakte van 114,20 m², zijnde lot 6 overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door 

landmeter-expert Ronny Van Eester, te Berlaar op 12 december 2018. 

Overeenkomstig het schattingsverslag werd er met de eigenaar een akkoord bereikt voor de 

aankoop van deze grond. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met: 

 het perceel 9de afdeling, sectie C deel van nummer 444N met een oppervlakte van 114,20 

m², gelegen aan de Burggravenstraat Melsele, aan te kopen 

 het perceel 9de afdeling, sectie C deel van nummer 444P met een oppervlakte van 50,67 m², 

gelegen aan de Burggravenstraat Melsele, te verkopen. 

Het ontwerp van aktes wordt goedgekeurd. 

 

30. Het arbeidsreglement voor het gemeentelijk basisonderwijs van toepassing op 1 september 

2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2015. 

Het voorgelegd aangepaste reglement is gebaseerd op alle wijzigingen in de regelgeving die 

momenteel bekend zijn. 

Het protocol van het onderhandelingscomité van 21 februari 2019 wordt aan het dossier 

toegevoegd. 

De gemeenteraad keurt algemeen de wijzigingen in het arbeidsreglement voor het gemeentelijk 

basisonderwijs goed. 

 

31. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: “voorstel tot aanbod asbestzakken op containerparken”.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat het ongeveer een jaar geleden is dat hij deze 

thematiek van het asbestverwerking op het containerpark binnen het werkgebied van Ibogem 

heeft aangekaart en hij wil er graag op terug komen. Sinds het najaar van 2017 kan asbest enkel 

binnen het werkgebied van Ibogem nog op het containerpark van Verrebroek worden 

aangeboden. Vorig jaar is het door de voorzitter ook toegelicht en het is ook toegelicht geweest 

op de vergadering van Ibogem dat na inspectie gebleken is dat dat in Rupelmonde en Melsele 

niet meer kon. Hij heeft begrip voor de tijdelijke situatie, maar hij vindt toch dat er op termijn 

een oplossing moet gezocht worden. Voor sommige inwoners, van Kruibeke bijvoorbeeld, 

betekent dit een enkele afstand van meer dan 20 kilometer naar het containerpark van 
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Verrebroek. Hij is vorig jaar zelf ook een beetje ervaringsdeskundige geworden. Hij heeft vorig 

jaar meer dan 150 kilogram asbestafval naar het containerpark vervoerd. Hij heeft zich dan op 

voorhand goed geïnformeerd op welke manier dat diende te gebeuren om alle 

veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en het risico tot het minimum te beperken. Hij heeft 

zowel informatie gevonden op de website van Ibogem alsook op de website van OVAM. Het 

gebruik van zakken wordt op de website van Ibogem niet aangehaald, maar wel op de website 

van OVAM. Men zegt daar dat het eigenlijk wel een goede zaak is. Hij is zelf naar een oplossing 

opzoek gegaan om platen in een zeer grote zak te kunnen vervoeren naar het containerpark in 

Verrebroek. Asbest verwijderen dient echt zorgvuldig te gebeuren. Ook op het containerpark 

dient de container als dusdanig geplaatst en afgeschermd te worden dat het asbestafval niet 

onderhevig is aan wind. Momenteel staat de container in Verrebroek ver weg van de andere 

containers en er is een vernevelingsinstallatie die ongeveer om de 15 minuten water spuit over 

de container. Hij heeft vorige zomer zelf kunnen vaststellen dat bij het warme weer de 

vernevelingsinstallatie die om de 15 minuten aanspringt, dat dat niet volstaat, en zeker niet als 

er wel eens iets aan mankeert. Op sommige dagen sprong hij niet aan waardoor bij veel wind en 

warm weer het stofafval rond waait. Hij heeft ook kunnen vaststellen dat als een container 

nauwelijks gevuld is, dat het zelfs met twee of drie personen zeer moeilijk is om de platen daar 

op een veilige manier in te leggen. Dat zijn allemaal zaken die op de vergadering misschien een 

beetje eigenaardig lijken. Dit doen met 2 à 3 personen in een amper gevulde container op een 

veilige manier is niet evident. Het raadslid wenst toch eens een persbericht van oktober 2017 te 

citeren dat in de krant heeft gestaan dat bijvoorbeeld het personeel van Ibogem hun 

ongerustheid bevestigt omdat de container enkel s’ nachts wordt afgedekt. Maar golfplaten 

breken makkelijk in stukken en er liggen altijd wel wat brokstukken rondom. Bij de minste wind 

waaien de vezels op. Men komt daarom liever niet in de buurt van de container. Bezoekers lopen 

trouwens hetzelfde risico. Hij heeft dit moeten vaststellen. Bij warm weer en bij veel wind, ook al 

staat de container ver afgescheiden van andere containers, blijft dat asbestafval rond vliegt, 

zelfs tot op de parking van het omliggende bedrijf. Op termijn zal een overdekte opstelling waar 

de wind geen vat heeft een veel veiligere zaak zijn om te vermijden dat het stof rond de 

asbestcontainer het terrein en de parking van het nabijgelegen bedrijf opwaait. Hij heeft er 

zojuist naar verwezen, op de internetpagina van Ibogem wordt omschreven hoe op een veilige 

manier met asbestafval dient omgegaan te worden, maar over zakken wordt niet gesproken. Als 

men platen in een container vervoert en zeker over ons wegennet, of men dat nu 5 kilometer of 

20 kilometer doet, is de kans dat die tijdens het rijden breken of dat er problemen ontstaan niet 
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nihil. Men omschrijft als veiligheidsmaatregel voor vertrek alles te besproeien met water. Het 

lijkt hem dat het veel beter zou zijn als ook de afvalintercommunale of de gemeente, net zoals 

andere afvalintercommunales, asbestzakken zouden aanbieden. Enerzijds om de bewoners te 

hulp te zijn, maar anderzijds ook om het signaal te geven dat je asbest het best  vervoert in een 

asbestzak. Daarom zijn vraag om toch op lange termijn te denken. Het terrein in Melsele is wel 

zeer groot. Het gedeelte dat gebruikt wordt voor afvalophaling is beperkt. Hij denkt dat  daar op 

termijn wel mogelijkheden zijn om daar terug een asbestcontainer te plaatsen. Dat is enerzijds 

een vraag voor de lange termijn en voor de korte termijn de vraag om de asbestzakken ook in de 

gemeente en de intercommunale aan te bieden.  

 

Voorzitter Heirwegh wil eerst en vooral toch meegeven dat Ibogem de omzendbrief voor 

asbestinzameling voor containerparken strikt toepast. In die omzendbrief staat dat er voor 

geboden asbest eigenlijk geen gevaar is als dat op een correcte manier aangeleverd wordt en 

voorzichtig in de container wordt geplaatst. Er staat trouwens de nodige signalisatie over hoe 

dat moet gebeuren. Voor wat betreft de kleine hoeveelheden losse asbest, daar is het zo dat het 

in principe moet verpakt zijn zodat vrijkomende asbestvezels zich niet kunnen verspreiden. In 

elke doe-het-zelf-zaak kan een burger hiervoor zakken kopen. Dus in principe zou de burger zelf 

daar de verantwoordelijkheid moeten. Wat betreft de grotere hoeveelheden, daar is er een 

proefproject geweest bij MIWA en dat heeft een jaar en half gelopen. De resultaten zijn daar 

positief.  Hij wenst collega Stevenheydens er op te wijzen dat het op dit moment alleen MIWA is 

die zo’n project met zakken doet. De andere intercommunales hebben de resultaten ervan 

afgewacht en vermits het een positief resultaat geeft en ook de overheid dat sterk subsidieert 

gaat Ibogem dus ook met die grote zakken voor grote hoeveelheden starten, maar wel met huis 

aan huis ophaling. Niet om op de parken te brengen, want dat is de verantwoordelijkheid van de 

burger zelf, maar voor grote hoeveelheden gaat Ibogem zakken ter beschikking stellen die 

zullen kunnen aangekocht worden. Er is de prijsvraag gedaan en veertien dagen geleden is dat 

toegewezen. Die zullen geleverd worden rond half april en vanaf begin mei zal Ibogem met het 

project starten om huisophalingen te doen voor wat betreft de grote hoeveelheden. De zakken 

zullen bij Ibogem te koop zijn en ze moeten vooraf gevraagd worden. Die informatie gaat begin 

april verspreid worden. Die gaat Ibogem verkopen aan 3 euro en die zullen opgehaald worden 

door de ophaler via een ophaalsysteem, maar zullen moeten worden aangeboden aan de 

straatzijde. Dat is wat betreft de toekomst en dat systeem gaat dus starten vanaf begin mei. Hij 

hoopt dat zijn collega daar blij mee zal zijn. Dan moet hij wel zeggen dat wat de site Melsele 
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betreft, daar is het zo dat die te dicht zit bij de bewoning en dat er ook te weinig ruimte is. Dus 

zelfs op de langere termijn wordt niet overwogen om in Melsele nog verder asbest op te halen. 

Wat Rupelmonde betreft, geeft hij toe dat dat voorlopig een probleemsituatie is, maar collega 

Stevenheydens zal weten dat het park in Rupelmonde daar in feite niet op zijn plaats is. Tegen 

2020 à 2021 gaat men een nieuw park moeten hebben en daar zal opnieuw de mogelijkheid 

worden geboden om asbest af te leveren. Maar voorlopig moet men zich behelpen met de 

situatie in Verrebroek waar ook een heel grote ruimte is en waar dat ook perfect met de 

omzendbrief rekening gehouden is. Hij denkt dat dat verder op die manier zo moet worden 

gelaten tot het park in Rupelmonde klaar zal zijn.  Maar voor Melsele op langere termijn wordt 

dat niet overwogen.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft toch wel bijkomende opmerkingen. Positieve opmerkingen want 

hij heeft toch heel wat nieuwe informatie gekregen. Er komt vanaf 2021 een nieuw 

containerpark in Rupelmonde waar ook een asbestcontainer zal staan. Dat is goed voor de 

inwoners van Kruibeke en ook voor mensen van Haasdonk of Melsele die zich dan de rit naar 

Verrebroek kunnen besparen. Hij heeft ook gezegd dat er enkel maar bij MIWA asbestzakken 

worden aangeboden. Dat is niet waar. Bijvoorbeeld in Moerbeke worden al sinds 2015 op de 

containerparken asbestzakken aangeboden. Elders in Vlaanderen worden al sinds lange tijd 

asbestzakken op de containerparken aangeboden. Dus dat is wel een rechtzetting want dat 

klopt niet wat de voorzitter van Ibogem zegt. Hij zou het ook al goed vinden als de informatie op 

de internetpagina van Ibogem ook wel wordt aangepast en dat zal waarschijnlijk wel gebeuren 

met de nieuwe regeling. Ook voor mensen die nog naar het containerpark rijden, zou het toch 

wel verstandig zijn om dezelfde informatie van OVAM over te nemen om asbestzakken te 

gebruiken. Tot slotte wat Verrebroek betreft. Het kan wel zijn dat het voldoet aan de 

veiligheidsnormen die er momenteel heersen, maar dan nog kan het beter. Hij is zelf een paar 

keer met asbest naar het containerpark geweest. Hij heeft ervoor gekozen om de warme dagen 

te vermijden, maar hij heeft ook gezien toen hij ander afval naar het containerpark heeft 

gebracht, dat als er wind staat en het warme dagen zijn dat die vernevelingsinstallatie die om de 

vijftien minuten aanspringt niet voldoet. Als er nog wel wat wind staat, omwonenden zijn er 

inderdaad niet, maar er is natuurlijk wel personeel en er zijn ook omliggende bedrijven en 

parkings. Volgens hem moet het mogelijk zijn om daar toch op termijn te kijken hoe men die 

container nog meer kan inkapselen zonder dat de wind er vat op heeft. Volgens hem zijn dat 

zaken die los van de geldende veiligheidsnormen die uiteraard worden nageleefd, om daar toch 
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nog vanuit het voorzichtigheidsprincipe met verhoogde aandacht mee om te gaan. Hij dankt de 

voorzitter van Ibogem voor zijn antwoord.  

 

De heer Heirwegh wil meegeven dat inderdaad in Moerbeke zakken worden aangeboden. Maar 

van alle afvalintercommunales is MIWA de enige die van de overheid de opdracht heeft gekregen 

om het uit te testen. Anderen gaan zich daar verder op enten. Wat betreft de 

benevelingsinstallatie, hij gaat regelmatig naar Verrebroek en hij spreekt daar ook met de 

parkwachters. Dat zijn toch mensen die daar dagelijks het risico dan zouden lopen.  Die zeggen 

dat het daar perfect draait en dat de benevelingsinstallatie ook perfect werkt. Niet alle 

kwartieren, maar ieder half uur slaat die benevelingsinstallatie aan en er zijn in normale 

omstandigheden nooit problemen mee. Als er ergens enig risico zou zijn, dan neemt hij aan dat 

de parkwachters als eersten er zijn om aan de alarmbel te trekken.  

 

Raadslid De Munck, Groen, wil aansluiten op het thema dat aangesneden is door collega 

Stevenheydens. Ook hij heeft het een aantal maanden geleden aangekaart in verband met 

asbestanalyse in verband met jeugdlokalen en sportlokalen buiten de gemeentelijke 

infrastructuur om. Zijn vraag is dan wat er wordt gedaan met bepaalde blackpoints die niet in 

eigendom zijn van de gemeente, dus duidelijk particulier, maar dat duidelijk zichtbaar 

gescheurde asbestplaten bevat heel dicht bij een woonkern. Ze zijn niet zo lang geleden 

gecontacteerd geweest door een aantal inwoners van de Laurierstraat. Tussen de Laurierstraat 

en de Gaverlandstraat in Melsele staat een leegstaande boerderij waarbij een aantal daken van 

de stallen zijn ingestort. Misschien niet zo gemakkelijk als de eigenaar zich dan niet wendt tot 

een containerpark om asbestafval gescheiden te laten ophalen of zelf aan te bieden. Dus een 

concrete vraag is hoe de gemeente blackpoints enerzijds in kaart kan brengen en anderzijds 

daarop gaat anticiperen.  

 

Schepen Kegels weet niet of het raadslid heel de hetze rond de parlementaire kwestie rond de 

oude Eternit-platen kent.  Als men over asbest spreekt, dan denkt 95% van de bevolking aan 

golfplaten. Maar men spreekt nooit over vloeren en over bepleistering, valse plafonds, alle 

cementgebonden zaken van half  de jaren 60 tot half jaren 80 waar allemaal asbest in zit. Hij 

komt ook uit de sector en hij heeft al tegen mensen gezegd dat men meer asbest binnen krijgt 

door vloeren uit te breken dan bij de verbouwing van een woning asbestplaten van het dak te 

halen waar een paar scheuren inzitten. Dus dat is een zeer moeilijke opdracht. Je weet nooit of 
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je asbestgebonden vloeren hebt. Je weet nooit of er in bepaalde zaken veel asbest zit. Hij heeft 

laatst nog gesproken met iemand die ramen en deuren vervangt. De opvulling van de ramen 

was vroeger allemaal pure asbest. Dus in de sector wordt er ook heel veel belang gehecht om de 

arbeiders te beschermen tegenover bepaalde zaken, maar dat is bijna onmogelijk omdat er in zo 

veel zaken asbest gebruikt is en dat het een hele periode zal duren voordat alles verbouwd is en 

dat alles er eigenlijk uit is. Dus het is een zeer moeilijke opdracht en het is zeer moeilijk om hier 

zomaar een antwoord op te geven. Het is de vraag hoe te sensibiliseren. Hij zou niet weten waar 

hij moet beginnen, want je moet al expert zijn of in de sector zitten om te weten wat 

asbestgebonden kan zijn. Keramische vloeren zijn soms asbestgebonden. Cementgebonden 

vloeren zijn sowieso asbestvloeren. Dus dat is een zeer moeilijke en technische kwestie waarop 

het heel moeilijk is om als gemeentebestuur een passend antwoord te geven. Er wordt nog altijd 

te weinig aandacht aan besteed, zeker in afbraakwerken en renovatiewerken van de particulier 

in waar er wel of geen asbest kan zitten. Iedereen denkt specifiek aan de golfplaten als men aan 

asbest denkt. Op internet is wel heel snel terug te vinden waar het allemaal in kan zitten en zo 

kan een particuliere bouwer of verbouwer opzoeken waar hij mee bezig is of welke materialen 

dat hij in handen heeft. Maar dat er vanuit de hogere overheid te weinig aan sensibilisering 

gedaan wordt is zeker. Het staat buiten kijf dat het heel gevaarlijk is. Wat collega Stevenheydens 

aanhaalt is eigenlijk nog het minst gevaarlijke. Als het stof in de open lucht is, is dit het minst 

schadelijk, want het vliegt eigenlijk weg. In een afgesloten ruimte, zoals hij beweert, bij een val 

van een plaat en een breuk blijft dat stof hangen want het is vezelstof. Dat is anders dan gewoon 

stof en het is veel hardnekkiger en veel schadelijker voor de longen dan in de open lucht. De 

gemeente is bezig met een asbestplan zoals de raad weet. Dit zijn vragen die daarin ook 

meegenomen moeten worden: hoe de gemeente kan sensibiliseren.  

 

Raadslid De Munck dankt de schepen voor de toelichting. Hij heeft ook al gediscussieerd over 

een mogelijke mate  van inventarisatie. De gemeente doet dat met haar gemeentelijk 

patrimonium voor een aantal gebouwen. Misschien is het een opening om vanuit de gemeente 

Beveren in de loop van deze legislatuur te proberen om de burgers mee te krijgen en te laten 

participeren in een onderzoek waarbij dat iedereen zich kan inschrijven die denkt dat hij een 

blackpoint heeft en het wel zou willen laten onderzoeken. Particulier kan dat, maar misschien 

kunnen er meer mensen worden overtuigd indien dat vanuit de gemeente kan gestuurd worden.  

 

Schepen Kegels kan alleen maar zeggen dat de gemeente bij de inventarisatie en alles daar rond 
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hun best zullen doen en dat er gekeken zal worden wat de mogelijkheden zijn. De gemeente 

moet ook de mensen in huis hebben met de technische kennis van zaken om te kunnen zeggen 

dat ergens asbest inzit of niet. De gemeente zal zich daar in een aantal zaken ook extern moeten 

laten begeleiden. Het gaat alleen over de zichtbare zaken zoals golfplaten en daken en zaken die 

zichtbaar zijn aan de gebouwen en die geïnventariseerd kunnen. De onzichtbare zaken moeten 

ook nog aan bod komen, maar hij neemt de bezorgdheid van het raadslid in elk geval mee. Hij 

denk dat die bezorgdheid bij iedereen hetzelfde is. Daarom is een inventaris ook heel belangrijk. 

Hij denkt dat als die gemaakt kan worden van de eigen gebouwen dat men dan al heel ver kan 

geraken. Als er morgen aanbestedingen worden gedaan voor verbouwingen gaan we ervan uit 

dat de aannemer in kwestie en de ontwerper met alle wetgeving van dien op een correcte 

manier het werk aanvat en dat de regels worden gevolgd. Met een inventaris wordt al een flinke 

stap in de goede richting gezet. Vooral als er zichtbaar asbest aanwezig is.  

 

Raadslid De Munck dankt de schepen. Afrondend vraagt hij wat het antwoord kan zijn voor de 

bewoners van de Gaverlandstraat en Laurierstraat aangaande de oude boerderij die deels is 

ingestort. 

 

Schepen Kegels geeft een voorbeeld. Vorige week was er een schadegeval in Verrebroek. Daar 

waren  van een stalling ook een paar platen gaan vliegen. Er is melding van gemaakt. Er is 

iemand van de diensten ter plaatse geweest en die wilde dat het in eerste instantie zo snel 

mogelijk afgedekt was om dan zo snel als mogelijk de asbest naar het containerpark te brengen. 

Het ging in dit geval om golfplaten. Dat het dak dichtgemaakt wordt dat moet de persoon in dit 

geval zelf weten, maar in elk geval werd er een melding gemaakt en dezelfde dag is de 

milieudienst daar ter plaatse geweest om te zeggen dat de plaat verwijderd moet worden want 

die is gebroken en er kan stof vrijkomen. Dus als er melding van wordt gemaakt komt de dienst 

direct ter plaatse, zowel bij afbraakwerken als bij andere zaken. Hij kan nog voorbeelden geven. 

De diensten rijden niet zelf rond, dat is onmogelijk, maar als er melding wordt gemaakt wordt 

automatisch de milieudienstcontrole uitgevoerd en worden de mensen begeleid in wat te doen. 

 

De voorzitter rond het punt af en hierover wordt geen stemming gehouden. 

 

Ze geeft het woord aan raadslid Stevenheydens voor het tweede deel van zijn vraag over de 

groenschermen en heraanplanting op de Polderdijk. 



54 
 

 

 

b)  Raadslid Stevenheydens zegt dat begin deze maand bekend werd dat volgens onderzoek bleek 

dat Beveren in de top tien staat van meest vervuilde gemeenten in België. Hij wil over dat 

onderzoek niet gaan discussiëren. Hij denk dat uit andere onderzoeken wel is gebleken dat men 

in de gemeente ook omwille van de aanwezigheid van een aantal zaken wel met veel vervuiling 

zit. Waar hij het wel over wil hebben is dat telkens als de mogelijkheid ter sprake komt van 

bijkomende aanplanting van bomen, dat er tegelijkertijd gerelativeerd of gewezen wordt op dat 

het niet mogelijk of moeilijk is wegens de nabijheid van de natuurgebieden in een aantal 

deelgemeenten, bijvoorbeeld met betrekking tot Doel in Kieldrecht. Behalve de vervuiling 

waarvan regelmatig sprake is, wordt de gemeente ook geconfronteerd met geluids- en 

lichtvervuiling. Hij wil vandaag toch zeggen dat men momenteel over de grens in de 

Hedwigepolder heel wat bomen gefaseerd kapt. Op het Vlaamse gedeelte zijn er al 1.500 

verdwenen. De jongste maanden zijn er 1.000 bomen verdwenen. In totaal is het een gebied 

waar 6.000 bomen verdwijnen. Hij haalt de polder aan omdat ondanks dat al 1/3 van de bomen 

daar verdwenen is, het nog altijd de moeite is om eens te gaan kijken hoe divers die polder 

wordt ingericht met lange bomenrijen, maar ook met kleine en grote bosjes, met kilometers 

lange hagen, met heel wat waardevolle landschapselementen. Van alle polders is de 

Hedwigepolder zowat altijd de mooiste geweest. Deze gaat nu verdwijnen, maar hij denk dat die 

nog altijd een bezoek waard is om te zien hoe de eigen polders verder ingericht kunnen worden 

met de nodige diversiteit. Men ziet vanaf kilometers afstand de haven doordat buffers en 

bomenrijen ontbreken. Van in Ouden Doel naar het Deurganckdok, dat is ongeveer zes 

kilometer, is er een vrij open zicht waar eigenlijk een bomenrij en een buffer ontbreekt. Men ziet 

en hoort altijd de haven. Mocht er veel meer buffering aanwezig zijn, dan zou zowel het geluid 

als het zicht gebufferd zijn. Nu zou het een goede zaak zijn dat er bomenrijen bijkwamen, maar 

ook dat de aanwezige bomenrijen versterkt zouden worden of dat de geschonden bomenrijen 

hersteld zouden worden. Het is opvallen, hij is in 1989 in Kieldrecht komen wonen. Hij heeft een 

aantal stormen meegemaakt in de afgelopen jaren. Telkens als in de polder door stormen 

bomen verdwenen, werden die niet meer opnieuw heraangeplant. Hij kent verschillende 

locaties waar men kan zien waar die bomenrij op die plaats geschonden is geweest door de 

storm in dat jaar. Men heeft geen heraanplanting voorzien en hij vraagt zich af waarom niet. Er is 

altijd opnieuw de discussie, in bomen zitten roofvogels en in het nabijgelegen natuurgebied 

hebben de kleine vogels problemen met die roofvogels. Omwille van die argumenten is er vaak 
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geen heraanplanting gebeurd. Enkele weken geleden werden op de Zoetenberm door de Polder 

van het Land van Waas bomen gekapt. Hij heeft bij de milieudienst de kapvergunning 

opgevraagd. Er was geen kapvergunning voor. De Zoetenberm, tussen Ouden Doel en 

Rapenburg, daar heeft de gemeente Beveren in 2012 een omvangrijk document over opgesteld 

over hoe waardevol die is. Men heeft een beschermingsaanvraag ingediend om die als erfgoed 

te beschermen en dan ging het niet alleen over de woningen, maar er wordt ook verwezen naar 

de bomenrij die zo’n specifiek uitzicht geeft aan die historische dijk. Als men ziet- vanuit Ouden 

Doel-  is er een driedubbele bomenrij. Daar heeft de polder nu kappingen gedaan zonder 

kapvergunning dus als men een eind verder gaat, staat er geen enkele boom meer waar vroeger 

ooit eens een huis heeft gestaan. Men heeft in al die jaren nagelaten opnieuw heraan te planten. 

Aan de infokeet staat er maar één bomenrij terwijl er plaats genoeg is om daar meer bomenrijen 

te plaatsen.  Een ander voorbeeld, op de Pillendijk in Kieldrecht ter hoogte van nummer 55 

stond een klein bomenbos, maar eigenlijk zou je daar volgens de normen van de polder kunnen 

zeggen dat er een redelijk bomenbosje stond dat is gekapt. Hij heeft de kapvergunning 

opgevraagd. Er is geen kapvergunning over te vinden of het zou nog moeten bovenkomen. Op 

een paar dagen tijd is dat bosje volledig verdwenen. Op de Hogendijk van Kieldrecht naar Doel  

en dan meer bepaald tussen de weg en het laatste gedeelte van het Doeldok stond een met de 

jaren spontaan ontstaan bos. Dat is ook de jongste weken of maanden volledig verdwenen. Dat 

is een gebied dat vroeger nog door Natuurpunt werd omgeschreven als waardevol. Dat was ook 

een buffer voor de mensen in de Nieuw-Arenbergpolder. Als er wordt gekeken naar de haven, 

dat was een zichtbuffer, die is verdwenen. Die zaken verdwijnen allemaal zonder dat er eigenlijk 

kapvergunningen worden aangevraagd. Hij vindt dat toch wel heel spijtig. Als er geen 

kapvergunning wordt aangevraagd dan kan ze ook niet opgevolgd worden. Dan kunnen er ook 

geen voorwaarden worden bepaald. Als men gaat kijken in het ganse gebied dan zijn er heel wat 

gebieden in de ganse polder waar geen enkele discussie is en waar dat er mits goede afspraken 

tussen de gemeente, tussen de eigenaar en tussen weet hij veel wie, de aanwezigheid van het 

bomenpotentieel zou kunnen versterken. Hij geeft een voorbeeld; men rijdt van Kieldrecht de 

Nieuwe-Arenberg in vanaf de Muggenhoek. Vanaf de rechtstreekse doortrekking van de Nieuwe-

Arenberg heb je een mooie bomenrij. Op het eerste stuk van de Nieuwe-Arenberg heb je dat niet. 

Kilometers lang een tracé  waar bomen aangeplant zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt 

voor de toegang naar Prosperpolder. Vanuit de Oude Sluisstraat gaat men de dijk naar de 

Muggenhoek over. Enkel in het eerste deel aan de linkerkant van de Peperstraat staan een 

aantal bomen, maar dan kilometerslang staat de dijk er kaal bij. Dat zijn allemaal locaties waar 
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dit kan zonder veel problemen, want het is geen akkerbouw en het zijn eigenlijk gewoon maar 

weiden, waar bomenrijen zou kunnen op plaatsen twee-, drie of vierdubbel dik. Ook in het 

poldergebied liggen er heel wat braakliggende terreinen versnipperd waar men eigenlijk 

aanplantingen zou kunnen doen. Wat dan eigenlijk de plekken betreft waar discussie is omwille 

van de natuurgebieden zou men met kleinere boomsoorten kunnen werken om eigenlijk daar 

de bezwaren weg te nemen. Hij hoopt dat het groen en de bomen in de polder door de 

gemeente ter harte gaat genomen worden. Dat het zeker wel iets is waar het gemeentebestuur 

achter staat en dat het op dat gebied in theorie wel goed zit. Maar volgens hem is er de 

mogelijkheid om onmiddellijk actie te ondernemen op die plekken waar er geen discussie is om 

voor de nodige aanplanting te gaan zorgen en om ervoor te zorgen dat de bomenrijen die er 

momenteel zijn op de plaatsen waar ze geschonden zijn terug hersteld worden. Hij verwijst naar 

de Zoetenberm. 

 

De voorzitter denkt dat de heer Stevenheydens terug in herhaling valt. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de voorzitter hem er wel op mag wijzen kort te zijn. Maar dit is 

niet het vragenkwartier. Dit is een toegevoegd punt. Hij is nog niet in overtreding met het 

reglement van orde,  maar hij neemt de opmerking ter harte. Hij vraagt ook de aanvragen van de 

kapvergunningen effectief op te volgen en wat het standpunt van de gemeente is rond de 

recente kappingen die de jongste weken en maanden gebeurden zonder vergunningen.  

 

Schepen Vlegels zegt dat er in de vorige legislatuur diverse gesprekken zijn aangeknoopt met 

overheden in verband met de buffering van de haven, de buffering rond Kieldrecht en 

Verrebroek. In 2015 is dat dossier gestart en daar zijn verschillende vrij stevige vergaderingen 

geweest waar harde woorden gevallen zijn. Het is inderdaad zo dat men daar met 

natuurdoelstellingen geconfronteerd wordt die maken dat bomen vlakbij natuurgebieden niet 

wenselijk zijn. Toch is men in 2017 na vele gesprekken tot een akkoord gekomen met een 

werkgroep waar alle belanghebbenden aanwezig waren. Het is op het college voorgesteld en die 

heeft akkoord gegeven voor dat plan. Het college heeft gemerkt dat begin januari 2018 door 

natuur en bos dit plan terug naar de prullenmand is verwezen. Dat vond het college zeer erg 

omdat daar hevig over gediscussieerd was en omdat vertegenwoordigers van hen ook mee de 

pen hebben vastgehouden. Het college laat het ondertussen zeker niet los en in vele van de 

adviezen of brieven die het college heeft geschreven in verband met ECA  staat dat men graag 
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voorafgaand wil dat de buffering van Kieldrecht en Verrebroek tot verdere ontwikkeling komt en 

zou moeten gerealiseerd worden. Het is voor het college een heel belangrijk punt en men ijvert 

daar ook echt voor. Prioriteit is toch wel de buffering op de dijken zelf rond de haven. Nogmaals, 

daar was een akkoord over. Wat het niet aanvragen van kapvergunningen betreft, dat kan 

eigenlijk niet. Als een kapvergunning wordt aangevraagd maakt de dienst groen of milieu een 

advies aan stedenbouw over met een herbeplanting. Hij moet wel zeggen dat sommige 

kapvergunningen kunnen zitten in een groter dossier, dus dat die niet apart aangevraagd 

worden maar dat het dossier voorgesteld wordt vanuit het havenbedrijf of vanuit andere 

groepen, waarin dan een andere bestemming of invulling gegeven wordt voor natuur en dat er 

kapvergunningen in het dossier zelf zitten en die niet apart moeten aangevraagd worden. Maar 

het is zeer duidelijk dat in principe altijd kapvergunningen moeten aangevraagd worden zodat 

milieu zich er over kan buigen wat al dan niet heraangeplant moet worden. Het is ook zo dat 

men werkt aan een allesomvattend plan naar buffering van de haven toe. Maar dat wordt  

steeds vooruitgeschoven. Vandaar dat het college prioriteit stelt aan de buffering van de haven.  

 

Schepen Kegels wenst nog iets aan te vullen. Hij zat namens de gemeente Beveren in de 

beheercommissie natuur en hij hoopt dat de komende jaren ook nog te kunnen blijven doen 

omdat al die specifieke zaken daar ook  besproken worden, zeker rond buffering en dijken. De 

studie die toen gemaakt is, ging over de buffering van de E34 tot aan de toenmalige Saeftinghe-

zone. Toen werd er over lage bebossing gesproken, zijnde bomen tot 5 meter. Maar bomen tot 5 

meter zijn niet voldoende als men over zichtbuffering in de polder spreekt noch voor de 

lichtbuffering van de haven. Dus er is wel degelijk heel veel werk verzet, specifieke voorbeelden 

zijn het behoudt van de bomen op de Drijdijk tot er een plan is voor de nieuwe inrichting van 

deze dijk. Er is een gaas rond de bomen gezet, maar de bomen zijn eigenlijk allemaal kapot. Bij 

de vorige storm lagen ze ook allemaal omver. Hij kan wel zeggen dat men de komende twee à 

drie jaar bezig is met de Watermolendijk in Verrebroek te bufferen van aan de E34 tot aan de 

Stenen Goot.  Daar komen 7.000 bomen bij. Er wordt nu gesproken over 250 à 300 bomen per 

jaar en dan wordt ineens gesproken van 7.000 bufferingsbomen voor de uitbreiding van het 

Verrebroekdok in de toekomst. In ruil werden de balsempopulieren langs de spoorweg en de 

E34 gekapt. Daar verdwijnen dus meer dan 500 bomen. Hoe richting Hertogenstraat en Oud 

Arenberg richting Nieuwe-Arenberg kan worden gebufferd, wordt ook op die beheercommissie 

natuur bekeken. Het gaat om een gezamenlijke doelstelling van een aantal overheden om de 

leefbaarheid te verhogen en om het maatschappelijk draagvlak te verhogen om aan 
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economische uitbreiding te kunnen doen. Maar het zijn heel moeilijke en langzame stappen die 

de afgelopen jaren gezet zijn. Ondertussen zijn er een paar kleine overwinningen 

binnengehaald. Maar hij zit in de beheerscommissie Natuur met vijf à zes overheden die samen 

moeten beslissen. Hij probeert daar de komende jaren de verdere buffering en de leefbaarheid 

van de haven en de polderdorpen op die manier te verhogen.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft nog een opmerking en hij zal zich aan de suggestie van de 

voorzitter houden om het kort te houden. Hij dankt de schepenen voor het antwoord en voor de 

inspanningen in het dossier. Er was vorig jaar ook een commissie over wat er allemaal in 

Verrebroek gaat gebeuren. Daar is geen discussie over. Dat de buffering van de haven prioritair 

is, daar gaat  hij helemaal mee akkoord. Tegelijkertijd heeft hij er ook op gewezen dat er 

gebieden zijn, verder weg gelegen van de haven, waar men ook geen kansen mag laten liggen. 

Er zijn zaken die momenteel misschien veel makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Hij vraagt 

die ook uit te voeren. Hij verwijst naar de Zoetenberm. Het is zo spijtig dat de bomenrij daar 

geschonden is. Daar kunnen drie à vier dubbele bomenrijen staan. Hij weet niet of natuur en bos 

daar moeilijk over gaat doen, maar hij hoopt dat het daar wat makkelijker zal gaan. Hij heeft ook 

het voorbeeld van de Muggenhoek aangehaald. Een kilometerslange dijk waar nauwelijks nog 

bomen op staan. Misschien is dat ook niet zo’n moeilijk dossier om daar de aanplanting van 

bomen op die plaats mogelijk te maken. Wat de kapvergunningen betreft stelt hij vast dat ze er 

ofwel niet zijn ofwel moeilijk op te vragen zijn, maar eigenlijk kan dat niet. Het is belangrijk om 

goed te controleren waar de bomen verdwijnen en of er kapvergunningen zijn en te bekijken of 

de bepalingen in de kapvergunningen ook gevolgd worden.  

 

Schepen Vlegels kan alleen maar zeggen dat het college het fundamenteel oneens is met het feit 

dat bomen moeten verdwijnen uit en voor natuurgebieden.  

 

Schepen Kegels heeft de vraag gezien die het raadslid aan de dienst heeft gesteld. Er is wel 

degelijk contact opgenomen met de betrokken instanties direct na de vraag. Er wordt gewacht 

op een antwoorden en het raadslid zal antwoord krijgen per mail van zodra de info binnen is. 

Kapvergunningen worden wel degelijk opgevolgd en nagekeken en opgevolgd. Hij weet dat er 

goed op toegezien wordt, omdat er ook de laatste jaren veel meer aandacht voor is. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil aansluiten bij collega Stevenheydens en het ganse betoog over 
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het agendapunt van aanplant op dijken. Hij heeft zelf in mei 2018 een agendapunt ingediend 

aangaande handhaving over bomenkap, misschien wel iets meer onder de Expressweg dan 

erboven. De cijfers waren toen wat ze waren. In 2016 was er sprake van 90% dat heraangeplant 

moest worden en in een proces zit om op te volgen. In 2017 was dat percentage een klein beetje 

gezakt naar 80%. Het zal voor 2018 denkt hij niet anders zijn dan zo’n 80 tot 90%. Zelfs in 2015 

heeft zijn fractie nog een tussenkomst gedaan in verband met het aanplanten van een 

gemengde bomenbuffer naast de Expressweg zoals de gemeente Zwijndrecht toen beslist had. 

Maar Beveren koos voor een totaal andere formule. Enkele maanden terug is er principieel 

beslist tot aanstelling van een handhavingsambtenaar. Deze functie is nog niet concreet 

ingevuld. Vandaar aansluitend bij het punt van collega Stevenheydens, zou hij toch willen 

vragen naar de stand van zaken wat die handhavingsambtenaar betreft omdat dat ook aansluit 

bij die bomenkap die dan blijkbaar niet is aangevraagd of is uitgevoerd zonder mede weten van 

de gemeente. Ten tweede toch een kleine aanvulling op het idee van de bulkaanplant. Men zal 

toch blijven schermen met verschillende vogelsoorten die de hoge bomen kiezen. Er zijn 

verschillende subsidies ter beschikking van verschillende lokale en bovenlokale instanties die 

houtkanten promoten. Volgens collega-schepen Vlegels: ‘er moet een soort van 

mentaliteitsverandering komen bij een bepaald deel van de bevolking’. Misschien moet er dan 

toch geprobeerd worden mensen te overtuigen om ook dat soort van aanplant, die houtkanten, 

te gebruiken. Dat gaat volledig over bodemeigenheid, dat gaat over het creëren van een echte 

biotoop voor al die verschillende flora en fauna en voor de biodiversiteit. Ten derde kan men 

ook vanuit de gemeente promoten om polderwegen en landbouwwegen te beplanten met 

bomen. Naar zijn bescheiden mening zijn de gemeentewegen eigendom van de gemeente en 

kan men daar iets gemakkelijker rond werken. Een allerlaatste opmerking is dat de nieuwe 

legislatuur gestart is met heel veel nieuwe mensen. Hij zou de schepen toch wel willen 

uitnodigen om te proberen al deze zaken die verteld geweest zijn nog eens mee te nemen naar 

een commissie. Hier wordt gesproken over verschillende aanplantmogelijkheden. Maar graag 

toch van de schepen een antwoord op de stand van zaken van die handhavingsambtenaar.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het college daar nog mee bezig is. Maar hij zou van het raadslid toch 

wel graag een duidelijk standpunt willen hebben over het conflict dat er is met natuur en bos. 

Dat is wel fundamenteel, zeker voor de gemeente. Hij vraagt of het raadslid akkoord gaat  met 

het standpunt van het college over bomen op dijken. Hij hoort hem nu alleen over kleine en 

grote vogeltjes praten en hij heeft de indruk dat het raadslid het standpunt van natuur en bos 
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steunt en niet dat van de gemeente. 

 

Raadslid De Munck zegt ja.  

 

Schepen Vlegels zegt dat dat duidelijk is. 

 

Schepen Kegels wil er op inpikken. De gemeente weet perfect hoeveel kapaanvragen er de 

laatste jaren geweest zijn. Die worden allemaal opgevolgd door de groendienst. Er wordt nadien 

gekeken hoeveel herplant er gedaan moet worden. Op het college komt welke maatregelen er 

genomen moeten worden. Dus uiteraard wordt dat opgevolgd, maar het gaat hier in een periode 

van drie jaar over 500 bomen. Hij spreekt net over het feit dat langs de E34 in een keer meer dan 

500 bomen worden geveld door een natuurinstantie. De gemeente vraagt er 7.000 bomen voor 

in ruil. Dus hij denkt dat het college veel meer inspanningen doet dan men denkt. In de polder 

aan de noordzijde van die lange polderwegen hebben nooit bomen gestaan. En als er ze 

stonden was dit om ze zo snel mogelijk te laten groeien en te verkopen. Dat is de historie van de 

polder. Op bepaalde dijken stonden bomen, maar langs die lange wegen hebben die er nooit 

gestaan, dus die zijn ook niet verdwenen. Pleiten voor iets dat terug moet komen dat er nooit 

heeft gestaan is niet correct. Als het raadslid er graag bomen wil hebben, dan is dat iets anders.  

In elk geval doet het college enorm veel moeite om zo veel mogelijk aanplant te doen en zal het 

dat ook blijven doen 

 

De voorzitter rondt het punt af. Het is duidelijk dat er plannen zijn, dat er onderhandeld wordt 

en dat de raad er nog meer van zal horen. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

31 

bis

A 

Ten verzoeke van Sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda: preventieve maatregelen 

tegen droogte. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, zegt dat er gelukkig een paar regenachtige weken achter de rug zijn, maar 

in het voorjaar van 2017 en in de zomer van 2018 is men toch wel geconfronteerd geweest met 

serieuze droogte.  Eigenlijk, ondanks de paar natte weken die er nu zijn geweest, blijven de 

grondwaterstanden volgens de Vlaamse Milieumaatschappij nog altijd laag tot zeer laag. Dus zo 

twee droge pieken en vooral de zomer van 2018 heeft een blijvende impact op de 
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grondwaterstand. Door de klimaatverandering, dat is wat alle academici en specialisten zeggen, 

zal het aantal dagen zonder neerslag blijven stijgen. Door de hogere temperaturen zal de 

neerslag die dan wel neervalt makkelijker verdampen. Dus die droogte is geen uitzondering 

meer. Het feit dat er twee jaar achter elkaar zulke droogte is geweest toont dat ook aan. Dus 

men kan maar beter voorbereid zijn, niet alleen voor de particulieren maar vooral ook de 

landbouw en de industrie. Die zijn zeer afhankelijk van het grondwater en het drinkwater dat 

verband heeft met elkaar. De twee belangrijkste sectoren zijn enerzijds de landbouw die 

grondwater nodig heeft en anderzijds de scheikunde en petroleum die het drinkwater nodig 

heeft. Dat zijn toch twee sectoren die aanwezig zijn op het grondgebied van de gemeente. Dus 

ook om economische redenen is het belangrijk dat er een goede aanpak van de problematiek is. 

Het gemeentebestuur heeft een aantal concrete crisismaatregelen genomen, bijvoorbeeld 

afnames van watervolumes bij de waterzuiveringsstations, het creëren van een waterbuffer. Dat 

zijn goede maatregelen geweest, maar als die droogtes blijven komen dan gaat er een nog meer 

systematische en gestructureerde aanpak nodig zijn. Hij somt een aantal instanties op die met 

plannen bezig zijn. De Vlaamse overheid heeft zijn droogteplan, landbouw heeft een eigen 

actieplan water, de waterbedrijven zijn aan het zoeken naar nieuwe bronnen en proberen 

samen te werken om de levering van kraantjeswater te voorzien. Er zijn ook provincies, steden 

en gemeenten die nu studies aan het laten uitvoeren zijn. Een aantal voorbeelden, de steden 

Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Kortrijk en Leuven maar ook gemeenten zoals Merelbeke, 

Schoten of bijvoorbeeld Zwijndrecht zijn daar intensief mee bezig. Dus zijn vraag is eigenlijk of 

de gemeente Beveren ook bezig is met zo’n studie naar de droogte en mogelijke structurelere 

oplossingen en of zij al bezig is met het uitrollen van zulke gestructureerde maatregelen die 

ervoor kunnen zorgen dat nieuwe droogtes, zoals die er de voorbije jaren zijn geweest, toch iets 

beter kunnen opgevangen worden zonder volledig afhankelijk te zijn van crisismaatregelen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de heer Benali spreekt over droogte in 2017 en die is hem 

totaal vreemd. Er was een droogte in 2018 en niet in 2017. Wat betreft de landbouwsector mag 

het niet veralgemeend worden. Het is vooral in West-Vlaanderen waar enorm veel water wordt 

verbruikt door de landbouwsector omdat er veel beregend wordt. Vooral voor de industrie met 

groenten wordt enorm veel beregend en dat is in Beveren veel minder het geval. Maar hij kan 

duidelijk zeggen, tenzij de heer Benali beschikt over buitenaardse krachten, dat de gemeente 

wat betreft de droogte het een stuk zal moeten ondergaan. Het probleem is niet de droogte van 

2018, het probleem is dat het deze winter te weinig geregend heeft. Men is met lage 
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waterstanden vertrokken in 2019 en normaal gezien stijgen die in de winter, maar er is dus veel 

minder neerslag gevallen in 2018 en 2019 in de winter, met alle gevolgen van dien. Indien er 

dezelfde droogte is in de zomer van 2019, dan garandeert hij dat de gemeente met enorm veel 

problemen geconfronteerd zal worden en die zijn niet zomaar op te lossen. De Vlaamse overheid 

en de drinkwatermaatschappijen zijn op zoek naar nieuwe uitbreidingen voor 

drinkwatervoorraden en ze kijken welke procedees ze kunnen toepassen om vervuild afvalwater 

te zuiveren zodanig dat dat kan worden omgezet naar drinkwater. Het is dus niet zo eenvoudig 

en hij heeft niet graag dat gezegd wordt dat sommige gemeenten bezig zijn om ervoor te zorgen 

dat er deze zomer geen problemen zijn. Dat is gewoon pure nonsens. Als aankomende zomer 

dezelfde zomer is als vorig jaar, dan zal het drama nog groter zijn, gewoon omdat er met een 

lagere waterstand zal worden gestart door de droge winter. Maar er worden wel een aantal 

maatregelen genomen en daar is de gemeente al verschillende jaren mee bezig. In de 

bouwvergunningen is opgelegd dat iedereen een regenwaterput moet steken van ongeveer 

5000 liter. Dat gebeurt ook naar de industrie toe en dat gebeurt ook naar de landbouw om  zo 

het hemelwater, het water dat anders via de beken en de rivieren naar de Schelde loopt op te 

vangen. Zo kan dit worden benut waardoor er minder drinkwater en leidingwater moet 

verbruikt worden en dat er ook minder water moet opgepompt worden. De landbouw is ook 

volop bezig en hij wil de raadsleden meenemen naar een aantal bedrijven waar er gezocht 

wordt naar manieren om  vervuild water te hergebruiken. Dat gebeurt dus ook al geruime tijd in 

de tuinbouw. Ook de industrie is er mee bezig, zodanig dat er een gesloten circuit is en dat er 

niet telkenmale opnieuw water moet opgepompt worden en dat het vuile water niet wordt 

geloosd. Zo krijgt men een gesloten circuit en wordt er op die manier minder extra water 

verbruikt. Hij denkt dat vooral daar op ingezet moet worden. Ook naar de burgers toe. Het wordt 

voorspeld dat het weer grimmiger wordt en burgers zullen zich een stuk moeten aanpassen en 

dus niet te pas en te onpas het gazon besproeien, de auto wassen en dat soort dingen. Maar 

indien zou blijken dat we terug naar een droogteperiode gaan, zullen dezelfde crisismaatregelen 

genomen moeten worden, misschien zelfs nog scherper dan vorig jaar het geval was.  

 

Raadslid Benali had het over de droogte van het voorjaar van 2017 die zelfs erkend is als 

landbouwramp. Dus er zijn wel degelijk twee jaren met serieuze droogte geweest. Zijn idee is 

natuurlijk niet dat de gemeente een deus ex machina heeft waarmee plots alles is opgelost, 

maar de gemeente kan natuurlijk wel een coördinerende rol opnemen om met 

landbouwbedrijven en bedrijven samen naar een oplossing te gaan zoeken. Die oplossingen 
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liggen inderdaad in het bufferen van water, niet alleen door particulieren maar ook door die 

landbouwbedrijven wat de gemeente natuurlijk wel kan ondersteunen en coördineren. Als de 

burgemeester zegt dat dat al wordt gedaan, dan is dat al een deel van het plan. In verschillende 

regio’s is men aan het kijken, samen met de landbouwbedrijven, om te zoeken naar gewassen 

die beter tegen de droogte zouden kunnen. Er zijn bedrijven waar men afvalwater hergebruikt  

in plaats van het te lozen. Er zijn verschillende zaken die gedaan kunnen worden. De gemeente 

kan wateraudits mee gaan ondersteunen en dergelijke meer. Dat kan wel in zo’n plan zitten. Het 

belangrijkste is dat er onderzoek gedaan wordt naar de situatie in de gemeentes specifiek. De 

Vlaamse overheid is inderdaad al met het een en ander bezig. Landbouworganisaties zijn al met 

het een en ander bezig. Maar het in kaart brengen in Beveren en concrete oplossingen op maat 

in Beveren, dat is wat nodig is. Maar hij begrijpt van de burgemeester dat er al hier en daar zaken 

gedaan worden. Hij denkt dat het interessant zou zijn om dat in een concreet plan samen te 

brengen om zo goed mogelijk gewapend te zijn tegen de droogtes die er inderdaad nog zullen 

zijn in de toekomst. Hij heeft ook niet alle oplossingen, maar hij weet wel dat men creatief zal 

moeten zijn en dat verschillende gemeenten die creatieve oplossingen momenteel aan het 

zoeken zijn. Hij weet dat die samenwerken met academici om zaken in kaart te brengen en naar 

oplossingen te zoeken. Dus hij ziet niet in wat daar verkeerd aan zou kunnen zijn.  

 

De voorzitter rond het punt af.  

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

31 

bis 

B 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan raadslid Maes van Groen voor volgend toegevoegd 

punt:  sluipverkeer Kloetstraat – Hennenneststraat 

 

Raadslid Maes, Groen, kaart het sluipverkeer aan in de Kloetstraat en de Hennenneststraat. Deze 

straten zijn allesbehalve voorzien om deze grote verkeersdrukte op te vangen. Doorgaand 

verkeer dient op de grote wegen te worden gehouden en niet op de binnenwegen. Meerdere 

bewoners getuigen dat de verkeersdrukte enkel is toegenomen sinds de installatie van de 

tractorsluis ter hoogte van Smoutpot in Zwijndrecht. Het doorgaand verkeer van Melseledijk 

naar de Krijgsbaan heeft zich verplaatst via de Kloetstraat en de Hennenneststraat. Zijn fractie 

vraagt om dit sluipverkeer verder te onderzoeken via een verkeerstelling en bijkomend 

onderzoek te doen naar het afstellen van de verkeerslichten en, in samenwerking met het 

gewest, automobilisten te sensibiliseren en eventueel borden te plaatsen om het sluipverkeer 

tegen te gaan. Een evaluatie van deze resultaten binnen de verkeerscel kan dan aanleiding 
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geven tot de organisatie van een  commissie in juni.  Overwegen om een tractorsluis te 

installeren in de Zaveldam te hoogte van Melseledijk is een optie wanneer de bovengenoemde 

acties niet het gewenste resultaat  zouden hebben. Bovendien is overleg met Zwijndrecht 

aangewezen om de problematiek van het sluipverkeer te bespreken zeker met het vooruitzicht 

op de Oosterweelwerken die eigenlijk al begonnen zijn.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men met deze problematiek al heel lang bezig is. Iedereen die in 

de gemeente Beveren woont of er naar toe moet, weet dat problematieken van sluipverkeer en 

ook zwaar verkeer zaken zijn die toch wel in belangrijke mate toenemen. Dat is een gegeven 

waar hij als dusdanig niets aan kan veranderen door de ligging van de gemeente, met de haven, 

de metropool Antwerpen, het feit dat de bovenlokale wegen dichtslibben en dan als gevolg het 

wegsluipen van degenen die de files willen vermijden. Hij heeft in deze raad al een aantal keren 

gezegd dat zijn grote frustratie is dat de bovenlokale spelers manifest in gebreke blijven om 

langetermijnvisies uit te werken. Daar komt nog bij dat de huidige situatie op het bovenlokale 

wegennet voor een stuk zal beïnvloed worden door wat ons nog te wachten staat met  

Oosterweel en de werken die daar gepland zijn. Dit om het even te kaderen. Het is evident dat er 

wordt geprobeerd met de middelen die de gemeente heeft daar ook aan te werken. Hij zou een 

paar kleine dingen willen aanhalen die een antwoord zijn op de punten die het raadslid in de 

vragen heeft aangehaald en het sluit ook aan bij de vraag van de collega Benali van zojuist rond 

de N450 en de woonwijken daar. Eigenlijk is het een globaal verhaal. De eerste vaststelling, dat 

zit ook in de vraagstelling, is dat wanneer maatregelen genomen, stromen worden verschoven. 

Dat is zoals bij waterlopen. Als men ergens een barrière zet, dan zoekt het water een andere 

weg. Dan merkt men dus dat maatregelen in Zwijndrecht voor gevolg hebben dat verkeer zich 

verplaatst naar Beveren. Dus de eerste bedenking is dat wanneer men ingrepen doet stromen 

zich verplaatsen. Er moet onderzocht worden dat de remedie niet erger is dan de kwaal. Het 

tweede element dat hij wil meegeven is dat er inderdaad met de buurgemeente Zwijndrecht al 

een hele tijd contacten zijn over de problematiek die zich aandient. Bijna een jaar geleden zijn er 

nog contacten geweest rond de maatregelen die de gemeente Zwijndrecht ging nemen rond 

sluipverkeer. Het zal hem vergeven worden dat hij wat cynisch zegt dat het eigen belang van het 

verhaal vaak speelt. Men gaat de eigen problematieken oplossen door zeer strakke maatregelen 

te nemen waardoor het verkeer zich automatisch verplaatst naar de buurgemeenten. Er is met 

de gemeente Zwijndrecht geprobeerd naar een globaal plan van aanpak te evolueren. Men heeft 

daar vrij laconiek op geantwoord dat men dat niet zag zitten. De pogingen om in overleg te gaan 
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en de pogingen om naar gezamenlijke standpunten te gaan, hebben daar gefaald. Dat vindt hij 

spijtig en dat is een understatement. Al deze dingen om aan te geven dat het geen eenvoudige 

kwestie is en dat geprobeerd wordt om een aanpak uit te werken die globaal is. De dienst heeft 

daar de nota’s over liggen. In ondersteuning van een studiebureau proberen we dat globale 

pakket aan te pakken. Dan praat hij over routes, enkele richtingen, knippen...wat doe je om te 

vermijden dat woonwijken worden getroffen. Maar het is recent nog onderwerp geweest van 

een aantal overlegmomenten met BAM, de vervoerregio, Infrabel,  De Lijn, enzovoort. Een van 

de structurele problemen is dat er te veel auto’s op de weg zijn, dat het uitblijven van de 

langetermijn oplossingen rond Antwerpen problemen geeft en dat de gemeente nu 

geconfronteerd wordt met die bovenlokale zaken. Er wordt geprobeerd om met alle mogelijke 

middelen, onder andere met Infrabel, naar een verbetering van de bediening aan het station van 

Beveren te komen, betere busverbindingen te krijgen, de park and ride verder uit te bouwen, 

tewerken aan structurele oplossingen. Het is dus een veelheid van factoren en hij probeert met 

de beperkte middelen die een lokaal bestuur heeft hier in te grijpen om de woonwijken te 

beschermen. Maar hij vreest dat als Beveren wordt geconfronteerd met wat de 

Oosterweelwerken met zich mee zullen brengen, dat er op de bovenlokale wegen zeer sterke 

fileopbouw zal komen en dat de woonkernen inderdaad afgeschermd moeten worden. Maar dat 

dit tot gevolg zal hebben dat er zaken verschuiven en dat je mensen dwingt op een andere 

manier te gaan leven. Er is het fietspad langs het spoor dat gerealiseerd is. We stimuleren dat 

mensen voor de verplaatsingen naar Antwerpen de fiets zullen nemen en/of  het openbaar 

vervoer. Maar het wordt een moeilijke oefening en daar zal men nog wel samen van gedachten 

over kunnen wisselen.  

 

Raadslid Maes heeft nog een paar bijvragen. Hij dankt de schepen voor het uitgebreide 

antwoord. Het interesseert hem dat de schepen verwijst naar de omleidingsweg die gerealiseerd 

zal worden via de Kloetstraat. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er wat omleidingen betreft een omleiding is voor openbaar 

vervoer die een stuk door Beveren-polder zal lopen en de omleiding langs de oostkant zal in dat 

binnengebied zitten. Hij zal moeten worden gemonitord want de nutsmaatschappijen zullen 

tegelijk werken op de N70, wat op sommige momenten wat hinder kan geven. Maar het is op de 

twee kanten van de N450 dat er omleidingen zullen zijn.  

 

Raadslid Maes vraagt of dat plan ergens in te kijken is. 



66 
 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij dat kan krijgen. Het is ook beschikbaar want het is een 

beslissing die in het college genomen is. Hij zal zorgen dat het de heer Maes het ontvangt. 

 

Raadslid Maes wil verwijzen naar de contacten met de gemeente Zwijndrecht. De schepen 

spreekt over veel contacten, maar hij verwijst naar het laatste contact een jaar geleden. Dat is 

toch een beetje bizar. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het laatste contact van een jaar geleden een voorbeeld was. Er is 

toen geconstateerd dat men plannen had om te knippen. Er is toen contact opgenomen en er 

zijn heel veel contacten geweest met de ambtenaren en formele brieven van het college. Dus via 

verschillende kanalen. Maar het proces is jaren geleden begonnen en tot op de dag van vandaag 

is dat opgevolgd. Er zijn veel meer dingen tussendoor gebeurd. De momentopname van een jaar 

geleden is een voorbeeld, maar er is ondertussen veel meer gebeurd. Hij vindt het een beetje 

spijtig dat men niet in dialoog is gegaan.  

 

Raadslid Maes stelt afrondende vragen. Hij vraagt of de verkeerstellingen toch niet al kunnen 

gebeuren. Er is sprake van 300 à 400 auto’s op anderhalf uur tijd. Dat vertellen buurtbewoners 

hem en dat is veel te veel. Hiervan rijdt ongeveer 70% gewoon door naar de autostrade. Dat zou 

op een of andere manier toch moeten kunnen worden vermeden. 

 

Schepen Van Roeyen stelt dat de tellingen regelmatig worden gedaan. Er is o.m.  in de 

Kloetstraat een tijdje geleden ook een nulmeting gedaan. Als de binnengebieden of de 

landelijke gebieden worden doorsneden door tractorsluizen in de Kloetstraat of de Zaveldam, 

dan gaat zich dat verschuiven naar de Bergmolenstraat en andere straten. Dat is net de kern van 

de discussie. Als men dat wil vermijden dan gaat men mensen naar het hoofdwegennet brengen 

en daar gaat men stilstaan. Dan is het maar te hopen dat men de trein, de tram en/of de bus 

neemt. Het is dus een vrij complex verhaal maar de gemeente is volop aan het tellen, onder 

andere om beslissingen te kunnen nemen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

31 

bis 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan raadslid Vermeulen van Groen om volgend punt 

toe te lichten: Onze inwoners gericht informeren, sensibiliseren en stimuleren om in te zetten op 
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C ecologisch tuinieren. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat het een suggestie is. Vele mensen zullen de komende 

weken de tuin lenteklaar maken. Het leek haar fractie een mooi moment als er gesnoeid en 

geplant wordt, geruild en gekocht wordt, om eens te kijken of de burgers kunnen worden 

geïnformeerd om dat te doen met zo veel mogelijk oog voor biodiversiteit. Iedereen weet dat 

Beveren heel wat groene stukken heeft, maar dat de groene stukken in de tuinen van de mensen 

ook wel heel bijzonder zijn. Die oppervlakte is eigenlijk immens en volgens haar kan er heel wat 

worden gedaan om de insectenpopulatie, vogels en zelf het zuurstofgehalte in de eigen tuin te 

verhogen. Daarom heeft ze drie concrete vragen. Of de gemeente Beveren proactief tips mee 

zou willen verspreiden om de tuinen biodiverser te maken, eventueel een infoavond voor 

particulieren en tuinaannemers om elkaar te informeren te stimuleren en elkaar tot bepaalde 

ideeën aan te zetten en inspirerende voorbeelden te geven en als derde of via de gemeentelijke 

communicatiekanalen doelgericht iets gepland staat om de burgers te informeren, 

sensibiliseren en te stimuleren.  

 

Schepen Kegels zegt dat het hem doet denken aan de vraag van haar collega die vorig jaar de 

oproep deed om een eco-ambassadeur aan te stellen die de mensen zou begeleiden om in de 

eigen tuin de juiste dingen aan te planten. Hij weet niet of mevrouw Vermeulen toevallig naar 

Radio 1 luistert,  maar vandaag was er voor de middag  een eco-specialist aan het woord en die 

zei dat de meest ecologische manier om te tuinieren is dat mensen niets doen aan de tuin. Dat is 

de beste manier volgens vele mensen die er mee bezig zijn. Over de vraag, om tuinaannemers in 

contact te brengen met de bevolking, hij denk dat dat niet de taak van de gemeente is en hij 

weet ook niet of tuinaannemers de aangewezen mensen zijn om mensen de juiste plantenkeuze 

te laten maken. Wat er wel gebeurt is de plantenruilbeurs, het grootste initiatief dat wordt 

genomen, waar honderden mensen op af komen en daar planten ruilen en in contact te komen 

met de groendienst van de gemeente. Er worden op die dag heel veel vragen gesteld. De 

bloemenmarkt is er ook een voorbeeld waaraan de vijf vaste bloemisten van de gemeente 

meewerken. Daar worden ook heel veel vragen gesteld. Hij denkt vooral dat de bloemisten mee 

zijn in het verhaal van ‘zonder is gezonder’ en bijenvriendelijk Beveren en dat zij veel weten van 

de plantensoorten en alles wat te maken heeft met biodiversiteit. De gemeente is vooral bezig 

met het bijenvriendelijke verhaal en het maken van de juiste keuzes in plantensoorten, dan 

heeft hij het over bomen en hagen enzovoort. De gemeente krijgt er veel vragen over en op dat 

gebied denkt hij dat de gemeente voldoende doet. Als er morgen vragen zijn dan kan de 
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gemeente die altijd beantwoorden en mensen de weg wijzen. Hij vindt dat de bloemisten daar 

het grootste werk in verrichten. Als hij ziet welke inspanning er wordt geleverd en welke keuze 

aan plantensoorten er aanwezig is, dan gaat dat de goede richting uit. De plantenruilbeurs en de 

bloemenmarkt zijn twee jaarlijkse initiatieven waar altijd veel volk is. Maar buiten het feit dat 

mensen in contact moeten worden gebracht met tuinaannemers vindt hij het wel interessant 

om te bekijken hoe dat nog op een andere manier kan worden gepromoot via de gemeente. 

Maar aannemers in contact brengen met particulieren is geen taak van het gemeentebestuur. 

Hij is zelf ook aannemer geweest. Dat is niet het beste plan. Maar voor de rest denkt hij dat het 

een goede vraag is en hij zal zelf ook nadenken over op welke manier mensen begeleid kunnen 

worden als ze dat willen. De eco-ambassadeur vond hij er een beetje over. Maar als mensen 

geholpen willen worden om de juiste plantenkeuze te maken, kan bekeken worden hoe dat in 

de toekomst aangemoedigd kan worden.  

 

Raadslid Vermeulen doet een rechtzetting. De infoavond voor particulieren en tuinaannemers is 

gewoon om beide doelgroepen aan te spreken. Ze heeft bijvoorbeeld zelf een plan laten maken 

en ze kreeg een voorstel met allemaal buxussen. Ze denkt dat iedereen het over eens is dat dat 

niet de beste keuze is. Dat was iemand uit Beveren zelf, dus ze wil maar zeggen dat iedereen kan 

leren van elkaar. Zowel bij particulieren als bij tuinaannemers zitten er mensen die er meer over 

weten. Dat was eigenlijk alleen de bedoeling, niet specifiek om die twee samen te brengen. Maar 

ze is benieuwd wat er volgt. Ze denkt dat het positief is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

31 

bis 

D 

Vervolgens geeft raadslid Vermeulen toelichting bij het laatst toegevoegd punt van Groen: 

overzicht beschikbare zalen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat het een veel gehoorde vraag is. Mensen die een feest willen 

geven of een jubileum, maar evengoed de volleybal die een activiteit wil organiseren of iemand 

die een zaaltje zoekt. Heel veel mensen zijn op zoek. Op dit moment zijn er een aantal kanalen. 

Er is de website voor alle gemeentelijke initiatieven. Men kan naar het Gildehuis gaan en men 

kan ook privézalen zoeken, maar er is op dit moment eigenlijk geen echt overzicht van de hele 

gemeente. Ze vraagt zich af of het mogelijk is dat de gemeente al die verschillende initiatieven 

die er zijn, zou kunnen bundelen. Dat is dus meer dan de gemeente alleen zelf aanbiedt. Er zijn 

een aantal redenen voor waarom haar fractie dit vraagt. Mensen hebben meer en meer het 
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gevoel dat ze geen overzicht hebben. Omdat er heel wat initiatieven zijn vanuit bedrijven en 

scholen die op dit moment informeel gebeuren. Haar directe aanleiding is eigenlijk dat mensen 

die wel een aanvraag indienen om te vergunnen om de zaal te gebruiken voor bijvoorbeeld een 

fuif of een babyborrel eigenlijk in de minderheid zijn en dat er dus een heel aanbod is van zalen 

die op dit moment niet vergund zijn maar wel door particulieren gebruikt worden. Als burger 

zou ze graag weten als ze een zaal huurt of die vergund is. Zo’n overzicht vanuit de gemeente 

zou een overzicht kunnen bieden voor alles dat effectief die vergunning heeft.  

 

Schepen De Meulemeester bevestigt dat inderdaad op de website veel te vinden is. Alle scholen 

zijn daar te vinden. De jeugdverenigingen staan daar niet op met hun lokalen. Alle gemeentelijke 

gebouwen zijn te vinden via zalenverhuur, dus dat bestaat al. Het is niet aan de gemeente om 

dat allemaal in kaart te brengen. Het is ook een bijna onmogelijke zaak omdat men 

contactgegevens een keer op de website kan zetten en dan verandert er iets en wordt het niet 

up to date gehouden. Bijvoorbeeld een zaal verandert van eigenaar met andere 

contactgegevens en andere prijzen. Als dit niet wordt doorgegeven, staan er al snel foute 

gegevens op de website. Ze wil het zeker met de diensten eens bespreken. Ze weet dat op de 

website inderdaad alle sportclubs staan, alsook alle kinderopvang. Alle scholen staan er op. Ze 

heeft het nagekeken, de jeugdbewegingen niet. Die kunnen misschien wel worden opgelijst. 

Schepn Claus vult aan dat die staan op de website Jong in Beveren. Alle zalen, tot in detail dus 

ook de reglementen, staan er allemaal al op. Maar ze denkt nu aan kleine zaaltjes. Ze denkt dat 

het niet zo eenvoudig is om al die info bij elkaar te krijgen. 

 

Raadslid Vermeulen denkt dat het zeker niet eenvoudig is, maar ze merkt dat de vraag er is. Als 

er een initiatief van de burger zelf is dat ze een voorstel kunnen doen om het er op te zetten, dan 

lijkt het haar voor de gemeente niet zo veel werk. Ze begrijpt dat het nooit 100% correct zal zijn. 

Ze zou die mededeling er ook bij zetten. Maar ze denkt dat het al een stap vooruit zou zijn als 

mensen meer zien dan puur het gemeentelijk aanbod en dat men bijvoorbeeld een scoutslokaal 

kan afhuren. Dat weten sommige mensen niet. Het gaat verder want er zijn heel wat 

privéinitiatieven. Haar bezorgdheid is dat als ze iets organiseert en een zaal huurt, ze niet weet 

of de zaal vergund is. Kan de gemeente daar iets aan doen? 

 

Schepen De Meulemeester gaat dat moeten nakijken. Ze wil dat zeker nakijken want ze vindt dat 

een zeer terechte vraag. Inderdaad, ze kan kijken met de communicatiemensen of het op de 

website gezet kan worden om de mensen te helpen, maar dan is het ook aan de burger om de 
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info up to date te houden. Met de uitkalender merkt ze al dat dat een probleem is. Mensen 

moeten hier de info zelf ingeven. Verenigingen, zoals seniorenverenigingen, doen dat heel 

consequent. Maar het is geen gemakkelijke. Als mensen willen helpen door het haar aan te 

leveren, dan kan worden bekeken wat er mee kan worden gedaan.  

 

Burgemeester Van de Vijver vult aan door te zeggen dat het natuurlijk wel zo is dat mensen die 

een zaal verhuren er alle belang bij hebben om deze te laten keuren door de brandweer. Die 

mensen moeten zelf ook weten dat zij een enorme verantwoordelijkheid dragen indien dat niet 

gebeurd zou zijn en er zou toch iets gebeuren.  

 

Raadslid Vermeulen heeft even rond gebeld de afgelopen week en ze heeft drie zalen gevonden 

die niet vergund zijn. Dus geen officiële vergunning of erkenning om daar feesten te organiseren. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het van enorm belang dat alle zalen gekeurd zijn door de 

brandweer. Hij gaat er vanuit dat normaal gezien de verzekeringsmaatschappijen die de zalen 

moeten verzekeren de correcte documenten hebben en dat de zalen in orde zijn. De 

verzekeringsmaatschappijen zullen op zijn minst vragen dat er een keuring is van de brandweer. 

Het is belangrijk, ook door de brandweer, om daar nog aan sensibilisering te doen zodat de 

mensen alles duidelijk weten. De gemeente kent alle zaaltjes niet. 

 

Schepen Vlegels zegt dat ze best vergund kunnen zijn. Dan krijgen ze die informatie mee. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

32. De gemeente Beveren is lid van vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 

De vereniging heeft als doel het bijdragen tot de streekontwikkeling op economisch vlak en op 

het vlak van de werkgelegenheid binnen de regio, in het bijzonder door het inrichten en het 

ondersteunen van één of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid. 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moet de samenstelling 

van de algemene vergadering herzien worden. 

Bij geheime stemming en met 27 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten en 1 ongeldig stembiljet 

wordt Jens De Wael aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw 

ERSV Oost-Vlaanderen. 

 

33. Het Streekoverleg Waas & Dender is het samenwerkingsverband van 19 lokale besturen, zijnde 
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Berlare, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lokeren, 

Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, 

Zele en Zwijndrecht, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden DDS en Interwaas, 

provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de sociale partners en VDAB. 

Het Streekoverleg Waas & Dender initieert acties rond tewerkstelling, het versterken van het 

economisch weefsel, mobiliteit en bereikbaarheid van de regio en ruimte om te ondernemen.  

Bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten en 2 ongeldige 

stembiljetten wordt Dirk Van Esbroeck aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering van Streekoverleg Waas & Dender. 

Alsook bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten wordt 

Dominique Tielens aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Streekoverleg Waas & Dender.  

 

34. De gemeente Beveren is vennoot van Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het 

Overheidspersoneel cvba). 

De vennootschap heeft tot doel: 

- het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van  

  overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door  

  derden 

- aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie  

  van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van  

  overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties 

- professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter   

  ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten. 

Poolstok vraagt alle vennoten om één vaste vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergadering.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt beslist tot aanduiding van: 

 Karolien Weekers met 31 ja-stemmen bij 2 blanco stembiljetten als  effectieve 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok voor de gehele 

legislatuur  

 Lientje De Schepper met 28 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok voor 

de gehele legislatuur. 
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35. De gemeente Beveren is vennoot van cvba Zefier. 

Wij ontvingen van cvba Zefier een schrijven i.v.m. de vertegenwoordiging op hun algemene 

vergaderingen. 

Bij geheime stemming en met 31 ja-stemmen bij 2 blanco stembiljetten wordt Ernest Smet 

aangeduid als effectief vertegenwoordiger  voor de algemene vergadering van cvba Zefier voor 

de volledige legislatuur 2019-2024.  

Bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten wordt Roger Heirwegh 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van cvba 

Zefier voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

36. De gemeente Beveren is lid van nv Kredietmaatschappij Onze Thuis. 

De vennootschap heeft al uitsluitend maatschappelijk doel het toekennen en beheren van 

sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning 

ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die 

de woning zelf bewonen of zullen bewonen. 

Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Veerle Vincke 

aangeduid als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van nv 

Kredietmaatschappij Onze Thuis voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alsook bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten wordt Jan Van 

de Perre aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

van nv Kredietmaatschappij Onze Thuis voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

37. De gemeente Beveren is vennoot van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

Wij ontvingen een uitnodiging voor hun bijzondere algemene vergadering der vennoten die zal 

plaatsvinden op 12 april 2019 om 15 uur in de burelen van de Gewestelijke Maatschappij voor 

Huisvesting in Beveren. 

Enige agendapunt op de dagorde is 'Samenstelling van de raad van bestuur en de verdeling van 

het aantal mandaten in het kader van artikel 14 van de statuten van de GMvH'. 

Momenteel bestaat de raad van bestuur uit 16 leden, maar het aantal leden wordt verminderd 

tot 13 leden. De raad van bestuur dient uit ten minste 1/3 van het andere geslacht te bestaan. De 

duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar. 

In het kader van artikel 14 van de statuten van de GMvH wordt door de raad van bestuur het 
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voorstel van verdeling, zoals voorgesteld in de zitting van het directiecomité van 8 november 

2018, goedgekeurd, namelijk: 9 mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de 

gemeente Beveren en 4 mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeente 

Kruibeke. 

Deze verdeling van de bestuursmandaten wordt voorgelegd aan de bijzondere algemene 

vergadering van vennoten voorzien op 12 april 2019. 

 

De voorzitter verwijst naar de mail van de algemeen directeur waarin gevraagd wordt om bij dit 

punt het volgende toe te voegen: goedkeuring van de agenda van de BAV van de Gewestelijke 

Maatschappij Voor Huisvesting en de ingangsdatum van de aanstelling van de 

vertegenwoordigers.  De raad gaat hiermee algemeen akkoord 

 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt overgegaan tot: 

 aanduiding van Louis  Engels met 28 ja-stemmen  tegen 1 neen-stem bij 4 blanco 

stembiljetten als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting  

 aanduiding van Jens De Wael met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco 

stembiljetten als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting  

 aanduiding van volgende personen als kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van 

de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en aan te geven voor welke bestuurder de 

nieuwe kandidaat-bestuurder in de plaats komt 

* Luk Smet met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten 

* Ine Lemmens met 30 ja-stemmen bij  3 blanco stembiljetten 

* Davy De Belie met 27 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 4 blanco stembiljetten 

* Eveline Moortgat met 27 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 4 blanco stem- 

   biljetten 

* Ann Cools met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten 

* Guy Tindemans met 31 ja-stemmen bij 2 blanco stembiljetten 

* Maarten Heyrman met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten 

* Annelies Van de Vyver met 28 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 3 blanco stem- 

   biljetten 

* Johan Smet met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten. 
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38. De gemeente Beveren is een stemgerechtigde ingelande in de Polder van het Land van Waas. 

De gemeente Beveren ontving van de Polder Land van Waas een uitnodiging voor hun algemene 

vergadering op 27 maart 2019 om 15 uur in OC Ermenrike in Kieldrecht.  

Tevens bezorgde zij ons het PV van de algemene vergadering van 28 maart 2018, de rekening dj. 

2018 en begroting dj. 2019. 

Conform artikel 6 van het huishoudelijk reglement: Zijn stemgerechtigd in de algemene 

vergadering, de houders van zakelijke rechten waarvan het genot verbonden is van één of meer 

in het gebied van de polder gelegen erven, op voorwaarde dat de oppervlakte van deze één of 

meer erven minstens 5 hectaren bedraagt. 

Conform art. 28 van de Polderwet heeft iedere polder een bestuur, bestaande uit een dijkgraaf, 

een adjunct-dijkgraaf en gezworenen. 

De burgemeester van de gemeente op wier grondgebied de polder zich bevindt, maakt van 

rechtswege deel uit van het bestuur. Hij kan zich, in geval van verhindering, door een schepen 

van zijn gemeente laten vervangen.  

Bij geheime stemming en met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten 

wordt Filip Kegels aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

Polder van het Land van Waas voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alsook bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Laura 

Staut aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

Polder van het Land van Waas voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

 

 

39. Onze gemeente is lid van vzw Medisch Oost-Vlaanderen, afgekort Medov vzw.  

De vereniging heeft tot doel: 

 het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen 

 bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij 

rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen 

 het organiseren van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening bij rampen; 

infrastructurele omkadering van de functie begeleiden 

 mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen. 

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de betalende en de niet-
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betalende werkende leden.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt overgegaan tot aanduiding van: 

 Marc Van de Vijver met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten als  effectieve 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw Medov voor de volledige 

legislatuur 2019-2024 

 Lientje De Schepper met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw Medov voor 

de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

40. De gemeente Beveren is lid van Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw. 

De vzw stelt zich tot doel om overleg, ondersteuning en verhoogde samenwerking tot stand te 

brengen in de welzijns- en gezondheidssector.  

algemene vergadering 

De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. 

Alleen de effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap met inbegrip van stemrecht 

op de algemene vergadering. 

raad van bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.  

De raad van bestuur bestaat uit minstens 4 leden. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als  effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van vzw Regionaal 

Welzijnsoverleg Waasland voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten 

wordt Roger Heirwegh aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergaderingen van vzw Regionaal Welzijnsoverleg Waasland voor de volledige legislatuur 

2019-2024. 

Bij geheime stemming en met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten 

wordt Kirsten Heyrman aangeduid als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van vzw 

Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. 

 

41. De gemeente Beveren is aangesloten bij EthiasCo.  

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de regelmatig samengestelde algemene vergadering de 
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algemeenheid van de vennoten vertegenwoordigt. 

De raad van bestuur roept minstens één keer per jaar de gewone algemene vergadering bijeen 

in de eerste zes maanden van het jaar. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt overgegaan tot aanduiding van: 

 Roger Heirwegh met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten als 

effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

 Jeroen Verhulst met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo voor de 

volledige legislatuur 2019-2024. 

 

42. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Interwaas i.v.m. de vertegenwoordiging in de 

beleidsgroep en kredietcommissie van het Energiehuis Interwaas. 

Sinds 2010 is Interwaas erkend als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale 

Energiekost 'FRGE', later de Vlaamse energielening. 

Sindsdien kunnen inwoners van de 9 aangesloten gemeenten er terecht voor goedkope en zelfs 

renteloze leningen voor de financiering van energiebesparende ingrepen in of aan hun 

woning.  Interwaas werkt hierbij nauw samen met de gemeente- en OCMW-besturen en deze 

samenwerking werd formeel vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen gaat de raad akkoord met: 

 30 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten om de huidige vertegenwoordigers namens onze 

gemeente/OCMW voor de beleidsgroep van het Energiehuis Interwaas te herbevestigen: 

 effectieven: Nele De Maeyer (Milieudienst) en Maja Bastiaenssen (maatschappelijk werker 

Team wonen en energie Sociaal Huis) 

 plaatsvervangers: Eddie Joossen (Milieudienst) en Sandy Verhelst (verantwoordelijke 

Team wonen en energie) 

 de aanduiding van Jens De Wael met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco 

stembiljetten als effectief vertegenwoordiger voor de kredietcommissie van het 

Energiehuis Interwaas 

 de aanduiding van Kristine De Roeck met 28 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de kredietcommissie van het Energiehuis 

Interwaas. 
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43. De scholengemeenschap van het gemeentelijk en vrij secundair onderwijs Beveren en Bazel 

(afgekort Scholengemeenschap Beveren-Bazel) is samengesteld uit de Sint-Maartencampus, het 

Sint-Jorisinstituut te Bazel en het Gemeentelijk Technisch Instituut van Beveren. De 

scholengemeenschap bestaat reeds sinds 1 september 1999. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 mei 2014 werd de overeenkomst tot verderzetting van 

de scholengemeenschap goedgekeurd voor een periode van zes schooljaren. 

Conform artikel 5 van de overeenkomst wordt de scholengemeenschap bestuurd door een CAS. 

Elk schoolbestuur heeft ten minste 3 vertegenwoordigers in het CAS. 

Het CAS beslist inzake alle opdrachten en bevoegdheden van de scholengemeenschap. 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient deze vertegenwoordiging 

opnieuw geregeld te worden. 

 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt akkoord gegaan met de aanduiding van: 

 Katrien Claus met 27 ja-stemmen tegen 1 ongeldig stembiljet en 5 blanco stembiljetten 

als vertegenwoordiger namens de gemeente 

 Ingeborg De Meulemeester met 27 ja-stemmen tegen 1 stem voor Katrien Claus en bij 5 

blanco stembiljetten als vertegenwoordiger namens de gemeente 

 Kris Deckers met 29 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten als 

vertegenwoordiger namens de gemeente. 

 

44. Door de gemeenteraad werd in zitting van 28 juni 2005 een interlokale vereniging opgericht voor 

een scholengemeenschap voor het gemeentelijk basisonderwijs van de gemeenten Beveren en 

Kruibeke. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 juni 2014 de verlenging van de scholengemeenschap 

van het gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke vanaf 1 september 2014 gedurende de 

volgende zes schooljaren goed. 

Conform artikel 4 van de overeenkomst wordt door elke gemeenteraad een lid van het 

schepencollege afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van 

afwezigheid van het effectief lid.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemming wordt akkoord gegaan met de aanduiding van: 

 Katrien Claus met 29 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als effectief lid  voor het 

beheerscomité van interlokale vereniging scholengemeenschap gemeentelijk 

basisonderwijs Beveren – Kruibeke  
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 Ingeborg De Meulemeester met 26 ja-stemmen tegen 1 stem voor Katrien Claus en bij 6 

blanco stembiljetten als plaatsvervangend lid  voor het beheerscomité van interlokale 

vereniging scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren – Kruibeke.  

 

45. Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 werd de overeenkomst Interlokale vereniging 

Kunstacademie Beveren-Zwijndrecht goedgekeurd. 

Conform titel 2 artikel 5 van de overeenkomst werd een beheerscomité opgericht. 

Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen 

afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van 

het effectief lid. 

De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van de 

bestuurslegislatuur. In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de 

deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de 

nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt akkoord gegaan met de aanduiding van: 

 Katrien Claus met 28 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten als  effectief afgevaardigde voor 

het beheerscomité van de Interlokale vereniging kunstacademie Beveren-Zwijndrecht 

 Ingeborg De Meulemeester met 25 ja-stemmen tegen 1 stem voor Katrien Claus, 1 ongeldig 

stembiljet en 6 blanco stembiljetten als plaatsvervangend afgevaardigde voor het 

beheerscomité van de Interlokale vereniging kunstacademie Beveren-Zwijndrecht. 

 

46. De gemeente Beveren is lid van het Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender. 

De vereniging heeft als doel een ruim, samenhangend en gevarieerd educatief aanbod te 

organiseren voor cursisten die basiscompetenties missen. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.  

Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt akkoord gegaan met de aanduiding van: 

 Dirk Van Esbroeck met 29 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als effectief 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie – 

Leerpunt Waas & Dender 

 Katrien Claus met 29 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie – 

Leerpunt Waas & Dender. 
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 Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020,  heeft twee vragen. Enerzijds zijn er op drie maanden 

tijd heel wat mensen aangeduid in heel wat intercommunales. Hij denkt dat er een aantal 

raadsleden een zeer gevulde vergaderagenda zullen hebben de komende jaren. Hij vraagt zich 

af in hoeverre er nog opgevolgd wordt dat de aanwezigheid voor de lange termijn gegarandeerd 

is. Namens de gemeenteraad wordt er toch een stuk vertrouwen gegeven, maar een wettelijke 

verplichting is het natuurlijk niet. Vervolgens stelt hij vast dat er heel wat interessante 

intercommunales bij zitten die niet in overleg gaan met de schepen, de gemeenteraad en de 

commissievoorzitter. Over een aantal van die zaken kan tijdens de legislatuur geen 

commissiewerk gegeven worden terwijl er wel belangrijke dossiers besproken worden. Een 

voorbeeld uit het verleden betrof Intergem. De raad kreeg wel regelmatig de deskundige uitleg 

van het raadslid dat daar de waarneming van de gemeente ter harte nam.  

Hij heeft nog een concrete vraag bij punt 38. De algemene vergadering van Polder Land van 

Waas is voor morgen geagendeerd. Vorig jaar is hij daarover verschillende keren 

tussengekomen. De laatste keer in juni toen er twee maanden waren om bezwaar in te dienen 

tegen het verslag. Hij heeft toen aan schepen Kegels gevraagd wat het standpunt van het 

college was,  want dat verslag was zeer tendentieus. Van sommige mensen werd de 

tussenkomst tijdens de algemene vergadering niet genotuleerd in het verslag. Een 

verweerschrift van een advocaat dat niet volledig werd uitgesproken op de vergadering werd 

volledig in dat verslag geplaatst. Toen heeft de gemeente niks ondernomen. Hij is er zelf wel 

voor naar de gouverneur gestapt en hij wil het antwoord van de toenmalige gouverneur wel 

meedelen. De gouverneur vond het verslag wel een eigenaardigheid, maar raadde hem aan dat 

als hij dacht dat er schriftvervalsing was, hij een klacht moest neerleggen bij het parket. Hij vindt 

dat voor een toezichthoudende overheid een zeer eigenaardige manier van antwoord. Hij denk 

dat hij van een toezichthoudende overheid wel iets meer mag verwachten. Nu staan er op de 

volgende vergadering twee verslagen geagendeerd. Enerzijds een verslag en anderzijds een 

verslag van een van de leden van de algemene vergadering  die voorstelt een aantal 

toevoegingen en schrappingen in het verslag te aanvaarden. Zijn vraag is wat de 

vertegenwoordiger van de gemeente morgen tijdens de algemene vergadering gaat doen en of 

het college zich er over heeft uitgesproken welk verslag gaat worden goedgekeurd.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het college zich er niet over heeft uitgesproken. Het 

college moet zich er ook niet over uitspreken. Het college was ook niet aanwezig op de 
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algemene vergadering. Vertegenwoordiger schepen Kegels wel. De algemene vergadering zal 

het moeten goedkeuren of afkeuren. Het is aan de algemene vergadering. Schepen Kegels was 

aanwezig op de algemene vergadering. Als hij vindt dat bepaalde dingen niet correct zijn, dan 

zal hij dat weergeven. Maar het is moeilijk om als gemeente een standpunt te bepalen over een 

vergadering waar ze zelf niet bij was. Het is aan de vertegenwoordiger. Het is een apart bestuur 

waar de gemeente geen voogdij over heeft. Als het verslag is goedgekeurd, dan gaat dat naar de 

provincie en dan wordt het daar ter goedkeuring voorgelegd. Hij denkt dat als er nog klachten 

zouden zijn over datgeen dat goedgekeurd is, dat dan besproken moet worden of de bestendige 

deputatie er een oordeel over zal vellen en dat verslag al of niet definitief zal goedkeuren. Zo is 

dat altijd geweest en zo is dat momenteel nog altijd het geval.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft dit vorig jaar in juni ook gezegd. Het is veel makkelijker om twee 

maanden na datum een aantal opmerkingen te maken. Dat heeft hij ook gedaan en die heeft hij 

overgemaakt naar de gouverneur. Nu een jaar na datum heeft de burgemeester gelijk. Het 

college hoeft er geen standpunt over in te nemen, maar het kon zijn dat hij het zo’n interessant 

onderwerp vond dat het misschien in het college toch besproken was.  

 

Burgemeester Van de Vijver heeft met verbijstering dat verslag gelezen. Wat daar allemaal 

gezegd is en de manier waarop. Hij prijst zich gelukkig dat hij op die vergadering niet aanwezig 

was. Daar zijn mensen door het slijk gesleurd. 

 

Raadslid Stevenheydens wil die discussie eigenlijk niet voeren. Waar het hem wel om gaat is dat, 

als er zaken in een verslag staan die niet zijn uitgesproken en als een verweerschrift van een 

advocaat volledig wordt opgenomen, dat dit wel een discussie waard is. Om een morele 

afkeurende connotatie te geven aan de zaken die zijn uitgesproken, daar is het hem niet om te 

doen. Het gaat om de zaken die niet zijn uitgesproken, maar hij had de vraag kunnen stellen aan 

schepen Kegels. Als hij wil antwoorden en anders zal men het wel vernemen op de vergadering 

zelf wat het standpunt gaat zijn. 

 

Raadslid Stevenheydens stelt dat er heel veel mensen zijn aangeduid en het is niet verplicht 

ergens aanwezig te zijn, maar misschien moet op termijn bekeken worden om mensen die heel 

vaak afwezig zijn op de vergaderingen eventueel te vervangen. Hij heeft het voorbeeld gegeven 

van Intergem. Omdat dat belangrijk is heeft de raad de nodige informatie gekregen van de 

effectief vertegenwoordiger, maar er zijn nog wel een aantal andere zaken. Over huisvesting is 
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dat in het verleden ook gebeurd. Dus is het misschien interessant om met de bevoegde schepen 

te bekijken om een globale commissie te geven waarin een aantal van die zaken een keer 

worden voorgesteld. In sommige gevallen zijn het enkel de meerderheidspartijen die 

vertegenwoordigd zijn in de intercommunales.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat altijd kan gebeuren. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 april  2019 om 19.30 

uur. 

 

 
 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 
 
 Jan Noppe        Veerle Vincke 


