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Gemeenteraadszitting van 03 maart 2020 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

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

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

Méline Rovillard, Kitty Schelfhout, Leentje Van Laere en Jan Creve,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Schepen Ingeborg De Meulemeester  was afwezig en werd verontschuldigd.   
           

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

01. Verslag gemeenteraadszitting 28 januari 2020 – goedkeuring. 

02. Aanpassing retributie- en gebruikersreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen 

Beveren  

      - goedkeuring.  

03. Aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – goedkeuring.  

04. Aanpassingen aan het reglement met betrekking tot de bewoning van het gemeentelijk  

      woonwagenterrein – goedkeuring.  

05. Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects – goedkeuring.  

06. Samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van  

      een gedeelte van de Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van fietspaden – goedkeuring.  

07. Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor aanstellen ontwerper voor nieuwbouw  

      van een voetbalaccommodatie te Kieldrecht – goedkeuring.  

08. Opvullen en verzorging van bloemenmanden en -torens in Beveren gedurende 2020-2021- 

      2022-2023 – goedkeuring.  

09. Vaststellen van het lastenboek voor de uitbating van het personeelsrestaurant in het      

      Administratief Centrum Beveren – goedkeuring.  

10. Het afsluiten van een overeenkomst voor "Managed Services" – goedkeuring.  

11. Het vernieuwen van het kopieer- en printerpark – goedkeuring.  

12. Gebruiksovereenkomst sportinfrastructuur Broederschool Beveren – goedkeuring.  

13. Recht van opstal CV De Nachtvlinders – goedkeuring.  
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14. Verkoop projectgrond hoek Albert Panisstraat-Bijlstraat – goedkeuring.  

15. Verlenging overeenkomst scholengemeenschap secundair onderwijs Beveren-Bazel - 

      goedkeuring.  

16. Capaciteitsbepaling Gemeentelijk Technisch Instituut 2020-2021 – goedkeuring.  

17. Toetreding stad Lokeren tot Erfpunt – goedkeuring.  

18. Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas  

      & Dender – goedkeuring.  

19. Ten verzoeke van Beveren 2020: ECA en toekomstvisie Doel – advies.  

20. Ten verzoeke van Beveren 2020: bomenrijen Drijdijk – advies.  

21. Ten verzoeke van Beveren 2020: stedenbouwkundig beleid - beperking hoogbouw – advies.  

22. Ten verzoeke van Vlaams Belang: nooduitgang voor de brandweer en de politie – advies.  

23. Ten verzoeke van Open Vld: lokale bedrijfsbelasting onder de loep genomen – advies.  

24. Ten verzoeke van sp.a: individueel verminderd tarief kinderopvang – advies.  

25. Ten verzoeke van Groen: een fietsbibliotheek in Beveren – advies.  

26. Ten verzoeke van Groen: inspraak en betrokkenheid van burgers – advies.  

27. Ten verzoeke van Groen: uitbreiding fietszone - fietsstraten – advies.  

28. Ten verzoeke van Groen: veiligheid Vrasenestraat – advies.  

29. Ten verzoeke van Groen: toezien op en naleven van SDG's – advies.  

30. Ten verzoeke van Groen: havenuitbreiding – advies.  

31. Ten verzoeke van Groen: beschermingsmaatregel Singelberg – advies. 

 

                Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

28 januari 2020 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 28 januari 2020. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter of er vragen zijn voor het vragenkwartier. 
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Raadslid Rovillard, sp.a, heeft een vraag over het kantoor van de huisvestingsmaatschappij. Ze 

heeft vorige week van een paar mensen gehoord dat het blijkbaar niet meer open is voor het 

publiek. Ze wil daar graag een beetje uitleg bij. 

 

Raadslid A. Cools zegt dat dit een proefproject is dat  zes maanden zal duren. De mensen zijn de 

afgelopen maanden, door het feit dat daar de huurprijsaanpassingen geweest zijn, vanaf december 

verwittigd geweest dat er wel telefonisch contact mogelijk was. Er konden afspraken gemaakt 

worden voor een onderhoud. Men heeft dat zo’n twee maanden gedaan en dat loopt goed. Men 

kan een afspraak maken en men zal ontvangen worden. Dan kan men zonder stress van mensen 

die ook staan te drummen omdat het te lang duurt te woord gestaan worden. Er is ook in 

groeiende mate agressiviteit ten aanzien van de medewerkers van de sociale 

huisvestingsmaatschappij. Dat wil men vermijden. Mensen die niet tevreden zijn omdat ze te lang 

moeten wachten of omdat er ergens een probleem is met de woning die niet tijdig genoeg hersteld 

wordt volgens wat men zou wensen. Mensen worden soms heel agressief. Dat is dus een van de 

redenen. Het gaat om zes maanden en daarna zal het worden geëvalueerd. Dan gaat men zien of 

het wordt verdergezet of niet. Mensen kunnen ook veel rustiger doorwerken als men de eigen 

agenda kan beheren en efficiënter kan werken. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft twee vragen. De inbraken aan de park en ride in Melsele zijn ook in de 

pers geweest. Het is ondertussen toch al twee jaar geleden beslist dat er 36 camera’s gingen 

komen. Het is ook al een aantal jaren geleden dat zijn fractie de vraag heeft gesteld om die 

camera’s daar te plaatsen, naast ook een betere beveiliging van de fietsen. Nu is er opnieuw 

ingebroken. Als hij zich niet vergist, eergisteren nog eens. Het loopt daar echt wel de spuigaten uit. 

Dan krijgt men de reactie van het gemeentebestuur dat het probleem bij De Lijn ligt en bij 

personeelswissels en reorganisaties bij De Lijn waardoor er vertraging komt in het dossier. Maar 

daar hebben de mensen natuurlijk niet veel boodschap aan. Hij vraagt dus of de gemeente niet de 

nodige maatregelen kan nemen zodat de camera’s er zo snel als mogelijk komen en de druk kan 

opvoeren bij De Lijn, de AWV en wie er ook dwarsligt. Ondertussen zorgt het er wel voor dat 

mensen voortdurend met schrik de bus of de tram gaan nemen. Dat mag absoluut niet de 

bedoeling zijn. Het is iets dat al vele jaren aansleept. Het mag wel eens opgelost geraken. 

 

Burgemeester Van de Vijver is blij dat raadslid Benali de vraag stelt. Het raadslid was in grote doen 

op TV Oost om alle schuld op de gemeente te steken. Hij heeft er geen probleem mee dat het 

raadslid een reactie geeft, maar hij zou zich eerst beter informeren over hoe het dossier in elkaar 



4 
 

steekt. Het is de gemeente Beveren die al jaren aandringt om camera’s te plaatsen. De gemeente 

Beveren is geen rechtstreeks betrokken partij, wel in het kader van de veiligheid van de burgers, 

maar niet voor de realisatie van het dossier. Dat zit bij AWV en bij De Lijn. Het is jaren geleden 

afgesproken dat De Lijn in deze het dossier zal trekken. De gemeente dringt er al lang op aan, maar 

er is al geruime tijd iemand afwezig bij De Lijn waarvan  vermoed wordt dat die niet meer 

terugkomt. Die persoon is ondertussen vervangen. Het is bekend dat er nogal wat problemen zijn 

binnen De Lijn. De vervanger is dan in de tussentijd ook opgestapt. Er is iemand nieuw. Hij heeft 14 

februari een mail gekregen waarin hij zegt dat er een reorganisatie is gebeurd bij De Lijn. Die 

reorganisatie houdt in dat er een aantal taken zijn blijven liggen. Hij verontschuldigt zich er een 

stuk voor. Nu zal met vernieuwd enthousiasme het dossier aangepakt worden. Dus vooraleer het 

raadslid zich volledig laat gaan om het gemeentebestuur van alles te beschuldigen, zou hij toch 

best eerst vragen om correct te zijn en om zich eerst te informeren als hij niet weet hoe het dossier 

in elkaar steekt. Hij vond het beneden alle peil. Er is tussen de fractieleiders afgesproken om 

correct met elkaar om te gaan. Dit getuigt niet van correctheid en hij betreurt dat. Hij vraagt zich af 

welke maatregelen de gemeente moet nemen. Dat is ook zo’n suggestie en een beetje populistisch 

om te zeggen dat de gemeente dan maar maatregelen moet nemen. Dat gaat er bij sommigen in, 

maar mensen zijn wel verstandiger dan dat. Het gemeentebestuur kan geen maatregelen nemen. 

Als het zelf de camera’s moet zetten, dan moet het veel doen. Het gemeentebestuur blijft dus 

aandringen en heeft op 14 februari een mail gekregen. Het gemeentebestuur gaat dat niet 

overnemen. Het is De Lijn samen met AWV. Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd door een 

stukje mee te betalen. Dus men heeft zich al vrij sterk geëngageerd. Maar het raadslid suggereert 

dat de gemeente het allemaal zelf moet doen. 

 

Raadslid Benali zegt dat het lang geleden is dat de burgemeester hem nog eens populistisch 

genoemd heeft. Hij kent het dossier. Er wordt ondertussen al vier jaar over gediscussieerd in de 

gemeenteraad, ondertussen een stuk of zes keer. Het dossier is hem dus wel bekend. Wat hem 

betreft is het geen probleem om elkaar te bellen voordat iemand iets gaat zeggen voor de camera, 

maar dat moet dan ook uit twee richtingen komen. Voor de rest snapt hij niet dat zo’n dossier kan 

afhangen van één persoon bij De Lijn, zelfs al is die ziek. Hij vindt dat de gemeente voortdurend 

moet aandringen. Dan kan het bestuur desnoods verslag komen geven op de gemeenteraad over 

wat het iedere maand gedaan heeft om ervoor te zorgen dat de camera’s er komen. Hij vindt het 

een zeer belangrijk dossier. De burgemeester mag vinden dat hij daar populistisch over doet. Hij 

zal er nog eens populistisch bijzeggen; hij stelt voor dat de burgemeester aan zijn partij in de 
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Vlaamse regering laat weten dat de reorganisaties die ze opleggen aan De Lijn zorgen voor 

onveiligheid in Beveren. Voor de rest heeft hij alleen de boodschap ‘blijven aandringen bij De Lijn’.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bestuur dat blijft doen. Hij vraagt alleen om correct te zijn. 

In deze is de gemeente niets te verwijten. 

 

Raadslid Benali stelt zijn tweede vraag. Hij heeft een aantal vragen gekregen van mensen in Kallo. 

Die klagen over het tijdelijk openbaar vervoer daar en het feit dat, ondanks de georganiseerde 

pendelbusdienst, er bijvoorbeeld op de woensdagmiddag toch nog heel veel kinderen zijn die te 

voet over het viaduct naar huis moeten komen. Er zijn toch bepaalde delen van de dag dat er geen 

bus rijdt door Kallo. Dat betekent veel ongeruste ouders en problemen voor mensen die minder 

mobiel zijn. Hij vraagt of er analyse rond gebeurt, of er aanpassingen in het vooruitzicht zijn en of 

er klachten tot bij de gemeente geraakt zijn. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men het van kortbij opvolgt. Alle ritten met de pendelbus die door de 

gemeente worden betaald, een investering van 60 000 EUR om de missing link op te vangen, 

worden zeer goed  gemonitord. Hij stelt vast dat het gebruik daarvan behoorlijk is. Er zit een grote 

fluctuatie in, afhankelijk van groepen. Hij weet dat de problemen die zich voordoen vaak te wijten 

zijn aan de contractpartners van De Lijn, waarbij hij de indruk heeft dat de communicatie intern 

niet altijd perfect loopt. Daardoor handelen sommige bestuurders niet op een correcte manier. De 

problemen blijven bestaan. Men heeft een aantal cijfers op een rijtje gezet. Het gaat niet over 

gigantische aantallen, maar op sommige momenten toch wel om meer dan 20 reizigers op een dag. 

Het is een relatief klein aantal, maar het zijn mensen die er echt mee geholpen zijn. Daarom wordt 

dat in stand gehouden. Als er problemen zijn, dan denkt hij te weten dat het vaak een 

communicatieprobleem is tussen de onderaannemers van De Lijn en De Lijn zelf, waardoor 

sommige chauffeurs niet helemaal doen wat ze moeten doen. Dat wordt gemeld en dan zegt men 

dat men de dingen opneemt. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft een vraag aangaande de omleiding als men van de 

Expressweg komt bij Kallo richting Melsele. Ze heeft een aantal punten waar ze graag een 

oplossing voor zou willen zien. Ze vraagt of het voor de veiligheid mogelijk is om reflecterende 

paaltjes op het traject te voorzien links en rechts van de weg. Op deze manier is de weg in het 

donker, bij hevige regenval of in de mist veel veiliger omdat er daar geen verlichting is. Ze is van 

mening dat reflecterende paaltjes een goedkope en doeltreffende oplossing is. Ook door de hevige 
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regenval van de afgelopen weken zijn er diverse putten in en naast het wegdek die nog dienen 

hersteld te worden. Deze herstellingen zijn nodig om mensen te behoeden voor schade die men 

kan oplopen aan banden en carrosserie. Het laatste punt, aan de voet van de brug komende van 

Kallo is het voor fietsers absoluut niet veilig. Automobilisten die afslaan om de omleiding te volgen, 

zien vaak de fietsers niet afkomen of ze zitten in een dode hoek. Dagelijks passeren hier veel 

fietsers, van havenarbeiders tot schoolgaande jeugd. Ze vraagt of er tijdelijks een oversteekplaats 

voorzien kan worden op de brug zodat ze dat gevaarlijk kruispunt niet moeten oversteken, of 

eventueel een extra lichtpunt voorzien. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het inderdaad een omleidingsweg door de polder is. Hij wil niet 

misplaatst reageren, maar daar is een heel duidelijke richtlijn dat men 30 km/uur moet rijden. Het 

verkeer wordt maar toegelaten in één richting. Als de burger die de omleiding volgt zich houdt aan 

die regel, dan is daar geen enkel probleem. Maar hij stelt vast dat op de plaatsen waar enkele 

richting geldt, wel ingrepen zijn gedaan om de zichtbaarheid te vergroten. Als er agressieve 

bestuurders proberen voorbij te steken, dan komen deze in de zijberm terecht met alle gevolgen 

van dien. Wanneer men zich houdt aan de regels en men rijdt 30 km/uur en men volgt de stroom, 

misschien iets minder snel dan men met de mooie grote auto zou willen, dan is daar geen enkel 

probleem. Het heeft geen zin om daar een de rand van de rijbaan allerlei reflectoren te zetten. Men 

dient gewoon de regels te respecteren. Bij verbreding van de banen zou het probleem nog 

verergeren. Dus als men de regels respecteert werkt de omleiding perfect. Hij krijgt overigens 

zakelijk vrij positieve reacties en dat de bereikbaarheid van de polderdorpen en Kallo via die weg 

zeer goed loopt. Wat de fietsers betreft, zijn er op een bepaald moment voorstellen gedaan om 

ingrepen te doen. Maar dat is een verhaal waarbij de remedie erger is dan de kwaal. Hij probeert 

het heel kort te volgen. Als het nodig is, zal bijkomende signalisatie gezet worden. Het afslaand 

verkeer moet inderdaad voorrang verlenen aan de fietsers die rechtmatig op de rijbaan rijden. Het 

gaat hier om een elementair respect voor regels dat dit verhaal perfect vlekkeloos laat verlopen. De 

incidenten komen telkens opnieuw door macho rijgedrag van bestuurders die voorbij steken en 

dan in de gracht belanden, en dat soort dingen meer. Dat zijn mensen die manifest de regels 

overtreden. Maar wat de fietsers betreft, probeert men het heel kort te volgen en als het nodig is, 

zal men wat doen om de waarschuwing voor potentiële problemen te versterken. Maar voor het 

overige denkt hij dat het geen zin heeft en ook niet evident is om nog bijkomende dingen te doen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, had vorige keer al de vraag gesteld aan de burgemeester in verband 

met het uitrollen van het 5G-netwerk en wat mogelijk de implicaties kunnen zijn voor de 
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polderdorpen. Het gaat om de uitrol van het netwerk binnen de haven. De burgemeester heeft 

toen gezegd dat hij zich daarover ging informeren en hij is benieuwd naar zijn antwoord. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt zich inderdaad geïnformeerd te hebben. De meningen zijn er 

enorm over verdeeld. Het raadslid zei dat het 5G-netwerk eventueel meer gevolgen zou kunnen 

hebben voor de volksgezondheid dan het huidig netwerk. Er wordt hem juist het 

tegenovergestelde gezegd. Maar daar wordt ook bij gezegd dat wat betreft alle stralingen waar de 

moderne mens aan onderhevig is, dat niemand daarvan kan garanderen dat er geen schadelijke 

gevolgen vanuit gaan. Er zijn enorm veel discussies over. Als morgen vijf professoren bijeengezet 

worden, dan zal men vijf verschillende meningen hebben. Maar hij ziet langs de andere kant dat 

iedereen toch verder gaat met de uitrol van het 5G-netwerk. De meningen zijn enorm verdeeld en 

niemand kan garanties geven, noch over 5G noch over het huidige netwerk. Het behoort nu 

eenmaal tot de moderne manier van leven.  

 

Raadslid Creve zegt dat dat niet zijn vraag was. Zijn vraag is in hoeverre de burgemeester op de 

hoogte is en wat daarvan mogelijk de impact kan zijn. Voor wat de polderdorpen betreft op welke 

manier men zich daarover zou informeren en op welke manier men de informatie wil doorgeven 

aan de bevolking. Het raadslid is daarover net zo goed als de burgemeester geïnformeerd. Hij is 

ook geen specialist voor wat de mogelijke medische gevolgen betreft. Maar het is voorgesteld als 

zijnde iets dat wordt uitgerold binnen de Waaslandhaven. Het is een initiatief van de Port of 

Antwerp in samenwerking met bepaalde bedrijven. Hij vraagt of het beperkt is tot de 

Waaslandhaven of dat eventueel ook effect heeft op de dorpen die grenzen aan de 

Waaslandhaven. Hij vraagt bijkomend op welke manier het gemeentebestuur zich bijkomend wil of 

kan informeren over de mogelijke implicaties, en op welke manier men die informatie ook kan 

delen met de rest van de bevolking. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij dat gerust wil doen. Het gemeentebestuur is er tot nu toe 

niet bij betrokken, maar de meningen zijn verdeeld over de implicaties. De ene zal zeggen dat men 

voorzichtig moet zijn en de ander zal zeggen dat het anders is. Hij wil niet de verantwoordelijkheid 

nemen voor het meegeven aan de bevolking van die informatie waarover de meningen zo verdeeld 

zijn. Er is nog geen duidelijk inzicht rond de materie. Maar hij wil nog wel eens natrekken in 

hoeverre het de bedoeling van de haven is om het verder uit te breiden.  
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Schepen Vlegels zegt dat 5G veel minder schade op een groter oppervlakte geeft dan 4G en 3G. Die 

werken op een andere manier. De actieradius van de 5G-straling is veel minder dan van de 4G-

straling. Dus op de polderdorpen heeft dat zeker geen invloed. Hij heeft er over gelezen na de vraag 

van het raadslid. Er wordt gezegd dat 5G gezonder kan zijn dan 4G. Maar wat de burgemeester zegt 

is ook juist, de meningen zijn er over verdeeld. Maar dat zijn ze ook over 3G en 4G. Iedereen is het er 

wel over eens dat de toekomstmogelijkheden van 5G enorm zijn, bijvoorbeeld voor de medische 

sector en voor zelfrijdende auto’s en dergelijke. 

 

Raadslid Creve denkt dat het vooral belangrijk is dat men geïnformeerd wordt. Hij weet ook dat er 

verschillende meningen over zijn. Hij denkt dat het geen kwaad kan om het oor te luisteren te 

leggen bij de verschillende klokken en dat men daar het juiste probeert uit te halen om die 

informatie eventueel ook door te geven. 

 

Raadslid Creve stelt zijn tweede vraag met betrekking tot de vergunningsaanvragen voor de 

Haagstraat in Vrasene. De aanvraag is enige tijd geleden opnieuw ingetrokken. Hij vraagt of er in de 

tussentijd door de projectontwikkelaar nog contact geweest is met de gemeente en op welke 

manier er eventueel gezocht wordt naar een mogelijke oplossing om die vergunning weer in orde 

te krijgen. 

 

Schepen Vlegels bevestigt dat de aanvraag is ingetrokken. Dat was op vraag van het 

gemeentebestuur. De promotor is daar eind december op in gegaan. Ondertussen zijn er 

gesprekken geweest over hoe de verkaveling verder verbeterd kan worden en hoe in contact met 

een aantal omwonenden een oplossing gevonden kan worden voor die aanvraag. 

 

De voorzitter komt tussen en zegt dat dit geen actualiteitsvraag is. Het raadslid had de vraag ook 

schriftelijk kunnen stellen. 

 

Raadslid Creve is er nog maar recent van op de hoogte dat er mogelijks contacten zijn. Daarom 

denkt hij dat het wel gepast is. 

De voorzitter stelt dat de beslissing al eerder is genomen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft twee vragen. De eerste is naar aanleiding van de 

nieuwsbrief van de gemeente waarin de zitdagen voor de belastingen bekend gemaakt worden. Er 

worden drie dagen voorzien waarvoor men nu reeds kan reserveren. Vorig jaar waren er heel veel 
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uren te kort en konden mensen niet meer terecht op de gemeente. Ze wil vragen of er meer dagen 

voorzien kunnen worden, niet alleen in het centrum maar ook in de deelgemeenten.  

 

Burgemeester Van de Vijver zou graag de vraag ondersteunen, maar hij weet niet of het raadslid de 

geschiedenis kent. Op een gegeven moment werden er zitdagen belegd zonder afspraken. Mensen 

stonden in ellenlange rijen uren te wachten. Op een bepaald uur werd er gestopt en moesten de 

mensen terugkomen. Er is ook een keer geweest dat de computer stuk was. Toen had de dienst van 

de belastingen bijna de beslissing genomen  om er gewoon mee te stoppen zodat iedereen naar 

Sint-Niklaas moest komen. Het is na veel zagen en verschillende tussenkomsten dat uiteindelijk de  

dienst Belastingen bereid was om dit, zoals vorig jaar, op afspraak te doen. Maar om het ook nog 

eens te doen in de deelgemeenten, wat in het verleden nooit is geweest, dat is te veel. Het 

gemakkelijkste zou zijn om te vragen om bij de mensen thuis te komen op afspraak.  Maar het 

bestuur probeert de afspraken die gemaakt zijn te handhaven. Hij is er enorm gelukkig mee dat 

men nog zitdagen wil beleggen. Hij durft er zijn hand niet voor in het vuur te steken dat dit in de 

toekomst zo blijft. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat het niet alleen de vraag was voor de deelgemeenten, maar of er 

meer dagen kunnen komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men niet meer dan dit krijgt. Vorig jaar is men er mee gestopt 

en heeft men gezegd dat de andere mensen naar Sint-Niklaas moeten komen. Hij betreurt dat ook, 

maar de dienstverlening wordt allemaal voor een stuk gecentraliseerd en afgebouwd. Men ziet dat 

op alle vlakken. Alleen de gemeente Beveren, in tegenstelling tot andere gemeenten, blijft zijn 

dienstverlening ook op het vlak van de deelgemeenten behouden. Er mag ook eens iets positiefs 

gezegd worden. 

 

Raadslid Van de Vyver stelt haar tweede vraag. Het Winkeldorp Beveren is een vzw waarin de 

gemeente Beveren door twee personeelsleden vertegenwoordigd wordt. De schepen zit daar ook 

bij. Winkeldorp Beveren vzw krijgt jaarlijks een aanzienlijk bedrag van de gemeente. Ze heeft 

gelezen dat er twee gesprekken met vertegenwoordigers van het oude bestuur met het nieuwe 

bestuur doorgegaan zijn. Naar aanleiding van het nietszeggend logo heeft ze vragen over wat de 

toekomstplannen zijn van deze vzw. Ze vraagt of er iets aan de hand is tussen het oude en het 

nieuwe bestuur. Ze vraagt ook of er een vernieuwing van de acties gaat komen en wat men dus 

mag verwachten. 
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De voorzitter klasseert ook deze vraag als een niet-actuele vraag. Er wordt ook over personen 

gesproken, dus dat zou deels in een geheime zitting moeten. Ze stelt voor dat het raadslid de 

vragen schriftelijk stelt. De antwoorden zullen worden toegestuurd. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, stelt een vraag over het kruispunt van de Vrasenestraat met de 

Donkvijverstraat. Daar is men op dit moment aan het werken. Dat is allemaal geen probleem. Die 

mensen werken heel hard. Er ligt een hele mooie rode loper en er staat een heel groot plakkaat dat 

fietsers moeten afstappen. Ofwel kan de helft van de bevolking niet lezen of ze lappen de regels 

aan hun laars. Ze vraagt of het mogelijk is om daar enige vorm van politiecontrole te zetten, al is 

het maar een of twee dagen. Er reed vandaag zelfs een brommer door. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil wel overal politiemensen inzetten, maar dan heeft hij het dubbele 

aan mensen nodig. Er worden ook vragen gesteld over de controle van zone 30 en dat overal moet 

worden gecontroleerd. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Hij wil wel doorgeven dat de wijkagent 

het een keer in zijn route moet opnemen. Maar er wordt vrij gemakkelijk gezegd dat de politie maar 

controle moet doen. Maar men kan niet overal controles doen. Dat is misschien geen populair 

antwoord, maar hij kan het wel eens doorgeven. 

 

Raadslid De Graef snapt het wel, maar er passeren drie scholen. Er is op het moment alleen maar 

die rode loper. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid ook lid is van de politieraad. De uitnodigingen 

voor de vergadering zijn vertrokken. Hij wil de vraag wel een keer stellen aan de korpschef. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat waar men vroeger bij stormweer en wateroverlast naar een 

nummer 100 moest bellen, nu het nummer 1722 in het leven is geroepen. Hij heeft daar recent een 

paar klachten over gekregen. De laatste klacht dateert van anderhalve week geleden, waarbij de 

kerkdeur van de kerk van Sint-Jan Evangelist door hevige wind opengewaaid was en stuk. Die 

mensen belden naar het nummer 1722 en die kregen het antwoord dat dergelijke zaken niet voor 

de hulpdiensten zijn en dat ze maar een andere oplossing moesten zoeken.  Hij vindt het ten eerste 

niet correct dat een telefoonbeantwoorder zelf de beoordeling maakt of dit voor de hulpdiensten is 

of niet. Dat is aan de effectieve brandweerdienst om dit te beoordelen. Het is een openbaar 

gebouw. Het was half 11 en om 11 uur is er een misviering. Hij denkt dat het wel nodig is dat het zo 
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rap mogelijk dichtgemaakt wordt. Die mensen hebben naar hem gebeld. Hij heeft zelf naar de 

adjudant gebeld en die is ter plaatse gegaan. Zijn mensen  hebben het goed dichtgemaakt. Nadien 

waren de mensen van de kerk daar heel tevreden over. Dat is niet de eerste klacht die hij kreeg. Hij 

heeft er een week of twee ervoor ook een gekregen. Ze zetten de mensen 20 minuten in de wacht 

zonder antwoord. Hij heeft hierover gemaild met de korpschef. Hij vraagt of het niet mogelijk is om 

als voorzitter van de brandweerzone hier iets aan te doen. Hij weet niet bij welke dienst men 

terecht komt, of het nu Antwerpen of Gent is, dat weet hij niet. Maar hij denkt niet dat dit de manier 

is waarop mensen in nood een antwoord moeten krijgen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij op de hoogte is gebracht van dat incident. Het is ook niet 

aan brandweermensen om te zeggen wat men gaat arrangeren of wat niet. Hij wil dat een keer 

natrekken. Als er een deur uitwaait, dan is het ook niet aan de brandweer om dat allemaal te 

herstellen. Er liggen bij wijze van spreken al een paar maanden pannen schots en scheef door de 

stormen. En dan zou de brandweer er elke keer moeten staan om ze allemaal goed te leggen. Dit 

bepaald dossier zal hij natrekken. Hij heeft de vraag aan de postoverste gesteld en hij heeft nog 

geen antwoord gekregen. Hij ziet die binnenkort want dan is er zonecollege. Men kan ook niet alles 

en als er een deur uitwaait, dan moet er een schrijnwerker worden gebeld om die te herstellen. 

Maar op een gegeven moment verlangen de mensen ook alles. Hij wil niet overdrijven. Maar als de 

deur er uitligt en er is geen rechtstreeks gevaar meer, dan kunnen de hulpdiensten niet alles. Zeker 

niet als het stormt. Hij hoort verhalen van de korpschef waarbij mensen vaak het onmogelijke 

vragen. Hun geval moet opgelost zijn en als het bij de buur ontploft, dan is dat geen probleem. Dat 

is een minderheid, maar de brandweer komt mensen tegen die zeggen dat hun probleem als eerste 

moet en de rest kan wachten. Men probeert bij de brandweer een gulden middenweg te vinden, 

maar als er geen rechtstreeks gevolg meer is van de schade, dan kan men dat niet van de 

brandweer verlangen. Als een dak gaat vliegen, dan wordt er een zeil opgelegd. Hij heeft het wel 

eens meegemaakt dat mensen hem twee dagen later bellen over dat het zeil is losgekomen. Dan 

kan men moeilijk verwachten dat de brandweer er terug gaat staan om het terug vast te maken. 

Dan moet er een beroep worden gedaan op iemand anders. Sommige mensen willen dat niet 

verstaan. Hij vraagt dus om wat begrip, maar hij zal concreet navragen wat er in dit geval gebeurd 

is. Of het klopt en zo ja waarom  mensen 20 minuten of een half uur moeten wachten zal hij ook 

navragen. 
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Raadslid Buyl zegt dat mensen na twintig minuten in haken. Daarna bellen ze erug en krijgen te 

horen dat men geen tijd heeft. Hij wil niet bepalen of de brandweer alle zaken wel of niet moet 

doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Gent het gewoon doorgeeft. Als er een storm is, zijn het de 

mensen ter plekke hier in Melsele die beslissen voor de ganse zone, dus ook voor de andere zes 

gemeenten. Die beslissen wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. 

 

Raadslid Buyl zegt dat hij jammer genoeg zelf bij de beslissing zit. Hij heeft recentelijk drie 

weekenden meegedraaid om de stormploegen te helpen. De beslissingen worden genomen door 

een adjudant van de zone. Die bepaalt de prioriteiten, maar dat gebeurt niet door de radio-

operator. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het in eerste instantie aan Melsele doorgegeven wordt. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de meldkamer de oproepen binnenkrijgt. Dan worden ze doorgestuurd naar 

hier en dan bekijkt de adjudant in geval van noodwendigheid wat er het eerste moet gebeuren. Het 

is niet de radio-operator van het nummer 1722 die kan beslissen. 

 

Burgemeester van de Vijver zal het natrekken en zorgen voor duidelijke richtlijnen. Maar het is niet 

zo dat iedereen maar kan eisen dat de brandweer komt helpen. 

 

De voorzitter stelt voor dat het wordt besproken op het brandweercollege. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil een korte vraag stellen in verband met de verslagen van het college. 

Hij wil vragen of het mogelijk is de verslagen van het college iets uitgebreider te krijgen. Soms 

ontbreekt daar wel wat informatie in. Het is dan aan de raadsleden om een vraag te stellen aan de 

administratie voor meer duidelijkheid. Hij heeft een viertal vragen gesteld op 22 januari. Hij moet 

steeds lang wachten op antwoorden. Hij kan begrijpen dat het voor de administratie niet altijd snel 

op te zoeken is, maar misschien is het probleem heel snel verholpen doordat verslagen iets minder 

beknopt zijn. 
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Burgemeester Van de Vijver denkt dat het bizar is als de administratie meer uitleg kan geven over 

verslagen van het college. Bij zijn weten zitten die er niet bij tenzij de gesprekken worden 

afgeluisterd. 

 

De algemeen directeur zegt dat de besluiten op die manier uit Green Valley komen. Het is ook in 

het kader van de GPR dat het zo wordt afgeschermd. Een collegebesluit bevat enorm veel namen 

enzovoort. Het raadslid kan ook altijd de collegenota zelf opvragen. Voor de vragen moet het 

raadslid bij hem zijn, maar hij heeft geen vier vragen gezien. Hij denkt dat het niet veel tijd vergt om 

een collegebeslissing te geven, tenzij het raadslid uitleg wil. Het wordt pas vrijgegeven als het 

college het verslag heeft goedgekeurd. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er daarom twee soorten vragen zijn. Ofwel vraagt men uitleg en die 

kan ook bij tijd verworven worden. Dat soort vragen heeft hij ook al gesteld. Maar de andere 

punten van het college zijn zo beknopt weergegeven in het verslag dat men daar ook een vraag 

over wil stellen. Dat gaat over details die niet echt persoonsgebonden zijn. Er stond bijvoorbeeld 

ergens in het verslag dat men 75 000 EUR gaat spenderen aan stabiliteitsonderzoeken. Hij is dan 

benieuwd waar die uitgevoerd gaan worden. Drie of vier weken later komt die informatie dan nog 

via de pers in de krant, maar die vraag heeft hij niet gesteld. Hij heeft nu vier andere detailvragen 

gesteld. Dus ofwel staat het al in het verslag en moet hij de vraag niet stellen, maar moet hij wel 

lang wachten. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt aan wie hij de vragen heeft gesteld. 

 

Raadslid De Munck zegt dat hij die rechtstreeks aan de directie heeft gestuurd. Maar hij vraagt 

gewoon om te bekijken of dat mogelijk is de verslagen van het college uitgebreider ter beschikking 

te stellen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een kleinigheid is om de nota op te vragen. 

Raadslid De Munck zegt dat hij dan heel veel zaken moet opvragen die in een verslaggeving heel 

snel genoteerd zijn. Een verslag is een verslag, of men één zin of vier zinnen schrijft. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft deze week een mail zien passeren over dat een van de 

raadsleden een collegenota heeft opgevraagd. Hij heeft vandaag gezien dat een kopie van die nota 

bezorgd is.  
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De algemeen directeur zegt dat als het raadslid zuiver een nota opvraagt, dat dat in een paar dagen 

tijd is geregeld. 

 

Raadslid De Munck zegt dat verslagen van het college soms over 40 à 50 punten gaan. Als men dan 

10 of 15 van die verslagen wil opvragen dan is dat heel veel werk, ook voor een raadslid om te 

lezen. Als er van elk punt een beknopte inhoudelijke toelichting zou worden opgenomen, dan moet 

hij de vragen waarschijnlijk niet meer stellen. Het is maar een oproep waar nu niet direct een 

antwoord op moet komen. Men kan er eens over nadenken. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een korte vraag over het verdwijnen van het verkeersbord voor 

de tonnagebeperking in de Schoolstraat en aan de Gaverlandstraat. Het vrachtverkeer wordt op dit 

moment ook omgeleid. Langs het kruispunt in de richting Gaverland staat er een pijl bij. Er zijn een 

aantal burgers die ons gecontacteerd hebben en ook vanuit de scholen omdat ze daar passeren 

met de fiets richting de sporthal ‘t Wit Zand vanuit het centrum. Ze vraagt hoe lang het bord weg 

zal zijn, wellicht tijdens de omleiding, en of er iets gedaan kan worden om de situatie daar veiliger 

te maken. Op dit moment met de versmalling daar aan de kleuterschool in de Gaverlandwijk  en 

met veel jonge fietsers die daar passeren, is het zeker zinvol om dat te bekijken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij dat inderdaad zal bekijken. De vraag van het raadslid is ook bij de 

diensten gekomen en die zijn het aan het nakijken. Men kijkt of het in de nieuwe regeling in het 

globale verhaal van de bovenlokale politiezone wordt voorzien, of daardoor een aantal borden niet 

moeten veranderen. Maar hij zal het voor alle zekerheid nog eens laten natrekken. Men probeert 

een aantal zaken heel goed op te volgen en hij zal het met de diensten nog een keer extra 

opnemen. 

 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af.  
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02. Er dient een kleine aanpassing te gebeuren aan de tarieven voor niet-cultureel gebruik in het 

retributiereglement gebruik culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren.    

Bij nazicht van het gestemde reglement is gebleken dat een aanpassing van de tarieven niet-

cultureel gebruik voor de Verheyenzaal van ontmoetingscentrum De Verre niet werd 

doorgetrokken naar de andere ruimtes waardoor de kleinere zaal (Turfput en Turfschip) nu even 

duur zijn als de grote Verheyenzaal.  

Om dit te corrigeren wordt een tariefaanpassing gevraagd voor de zalen Turfput en Turfschup te 

Verrebroek:   

 

Verrebroek: Turfput & Turfschup (60m²) 

inclusief leskeuken 

N-COM 

75 

125 

COM 175 

Naar analogie hiermee worden ook de tarieven OC Kallo moeten worden aangepast :   

 

Kallo: vergaderzaal 1 (60m²) met 

aansluitende leskeuken (25m²) 

N-COM 

75 

125 

COM 175 

 Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het retributie- en 

gebruikersreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren met ingang van 1 april 

2020 volgens voorgelegd reglement. 

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij de aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, wil eerst zeggen dat ze geen opmerkingen heeft en dat ze heel 

blij is met onderdeel 1 en 3. Ze wil dit daarom goedkeuren. Helaas heeft ze tot haar verbijstering 

in onderdeel 2 moeten lezen dat de dringende actuele vragen beknopt moeten zijn, geen 

aanleiding geven tot dure studies en/of onverantwoord veel opzoekingswerk. Verder leest ze dat 

de voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de dringende actuele vragen. ‘Indien 

meerdere dringende actuele vragen over eenzelfde thema handelen, zullen die door de 

voorzitter gebundeld worden. Niet dringende vragen zullen behandeld worden als schriftelijke 

vragen en zullen schriftelijk beantwoord worden door het college van burgemeester en 

schepenen.’ Haar fractie is verbijsterd over de volgende punten die naar voren kwamen binnen 

dit onderdeel. Ten eerste vindt ze dat dit de oppositiepartijen in de vrijheid zal beperken om 
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vragen te mogen stellen. De oppositie heeft als mogelijkheid om vragen te stellen die voor hen 

actueel genoemd worden vanaf de datum van de vorige gemeenteraad tot de huidige 

gemeenteraad. Nu zouden vragen niet-ontvankelijk verklaard kunnen worden wanneer deze 

niet recent of actueel genoemd kunnen worden vanaf het  moment van publicatie van de 

agenda tot en met de gemeenteraad, en dit door de keuze van de voorzitter. Daarnaast zal dit 

voor de oppositie leiden tot het dubbel aanbrengen van een bepaald punt op de voor de 

oppositie mogelijke manieren. Zo zou het kunnen dat een week voor de gemeenteraad een 

vraag schriftelijk gesteld zal worden door een bepaalde partij. De andere partijen krijgen dit 

antwoord niet en dus kan er exact dezelfde vraag gesteld worden tijdens het vragenkwartier. 

Deze vragen kunnen afgekeurd worden door de voorzitter in verband met ontvankelijkheid 

aangezien deze als niet-dringend en herhaaldelijk zou kunnen beschouwd worden. Het zal 

volgens haar de oppositie monddood maken. Andere punten kunnen door het college als niet 

dringend of niet actueel bestempeld worden. Dat wil zeggen dat er geen antwoord komt op de 

voor de oppositie actuele vragen indien men deze schriftelijk zal moeten stellen. Hierbij zullen 

alle andere gemeenteraadsleden het antwoord schuldig moeten blijven bij gelijke vragen die zij 

krijgen van de burger aangezien zij niet het antwoord van het college niet hebben kunnen 

aanhoren. Ze hoopt dat de burgemeester, schepenen en mede-raadsleden inzien dat deze 

maatregel een beperking zal inhouden van het spreekrecht van iedereen en de raadsleden in het 

bijzonder. Ze hoopt met het volledige bestuur van Open Vld dat alle raadsleden de mogelijkheid 

blijven krijgen om antwoord te krijgen op de voor hen actuele vragen. Om al deze redenen gaat 

haar fractie niet akkoord met het punt en keurt ze het tweede punt af. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een aanvullende vraag. Naast deze voorgestelde wijzigingen 

vraagt ze naar de deontologische code. Er is gezegd dat die geactualiseerd gaat worden. Er zijn 

de laatste tijd een aantal incidenten geweest. Daarom zijn er afspraken nodig over de normen 

hoe je met elkaar omgaat buiten de raad. Er zijn een aantal partijen die zeer rare dingen posten 

over raadsleden. Ze denkt dat het nodig is om hier afspraken over te maken. Ze wil er proactief 

en sensibiliserend mee omgaan. Maar als er geen kader is, dan kan ze ook niet reageren en er 

niet op tussenkomen. Ze zou graag een voorstel krijgen van het college van een geactualiseerde 

deontologische code voor de politieke mandatarissen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit binnenkort naar het college komt. 
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De voorzitter bevestigt dat dit in ontwerp is. Dat zal waarschijnlijk de volgende raad op de 

agenda staan. Op raadslid Schelfhout reageert ze door te zeggen dat dit punt is besproken in het 

fractieoverleg met de voorzitters van alle fracties. Het is enkel een verduidelijking van hetgeen 

dat nu al van toepassing was. Een actuele vraag gaat echt over punten die gebeurd zijn tussen 

het moment van indienen van schriftelijke vragen en tot de gemeenteraad zelf, dat wil zeggen 

de laatste vijf dagen. Ze vindt dat ze daar al vrij soepel in is. Ze heeft nu over twee vragen 

vandaag gezegd dat het eigenlijk geen actuele vragen zijn, maar voor de rest laat ze zelfs niet-

actuele vragen toe om die te stellen. De gemeente is overigens een uitzondering waar 

raadsleden de mogelijkheid krijgen om actuele vragen op het moment zelf te stellen. Bij de 

meeste gemeenten moeten die vragen altijd schriftelijk gesteld worden, zelfs de actuele vragen. 

Het oordeel is aan de voorzitter of een vraag actueel is. Dat heeft wat haar betreft tot hiertoe 

altijd goed gewerkt. Is het niet actueel dan kan een vraag altijd worden toegevoegd aan de 

agenda, maar dan voor donderdagavond voor de raad. Het kan altijd worden toegevoegd als 

vraag ofwel stelt het raadslid ze schriftelijk aan het college en wordt deze binnen de daarvoor 

geldende termijn beantwoord. De aanpassing is dus een verduidelijking van het bestaande 

reglement.  

 

Raadslid Schelfhout moet zich excuseren omdat ze niet aanwezig was  op de 

fractieleidersvergadering. Ze was op vakantie en daarom heeft ze het ook niet zo goed gevolgd. 

 

Burgemeester Van de Vijver herhaalt dat er geen enkele gemeente is die het zo doet. Men kan 

een schriftelijke vraag stellen en die wordt een maand nadien beantwoord. Er is geen enkele 

gemeente waar men een vraag kan stellen waarop het college niet is voorbereid. Men moet de 

vragen op voorhand indienen. Hier kan een vraag gesteld worden en er komt direct een 

antwoord. Dat is echt uitzonderlijk. Dus hij denkt dat het niet op zijn plaats is om te zeggen dat 

de rechten van de oppositie worden beknot. 

 

Naar aanleiding van een vergadering van de fractieleiders worden volgende wijzigingen 

voorgesteld aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: 

1. Er wordt een paragraaf 2 toegevoegd aan artikel 11, luidende: 

     §2 – Louter informatieve vragen gericht aan de algemeen directeur worden  

              beantwoord binnen de 20 kalenderdagen. 

2. Artikel 16 wordt aangevuld waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen  
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    dringende en niet-dringende vragen te stellen door de raadsleden aan het begin van  

    de betreffende raadszitting. Volgende bepalingen worden toegevoegd: 

    De dringende actuele vragen moeten beknopt zijn en geen aanleiding geven tot dure   

    studies en/of onverantwoord veel opzoekingswerk. De voorzitter  oordeelt over de  

    ontvankelijkheid van de dringende actuele vragen. Indien meerdere dringende  

    actuele vragen over eenzelfde thema handelen, zullen die door de voorzitter  

    gebundeld worden. 

    Niet-dringende vragen zullen behandeld worden als schriftelijke vragen en zullen  

    schriftelijk beantwoord worden door het college van burgemeester en schepenen. 

3. Er wordt een paragraaf 2 en 3 toegevoegd aan artikel 23, luidende: 

     “Art. 23. - § 2. De raadsleden gedragen zich ten opzichte van elkaar, los van enige  

     politieke fractie, beleefd en hoffelijk. De voorzitter van de gemeenteraad kan, op eigen  

     initiatief of op vraag van een raadslid, de gemeenteraad schorsen tot er opnieuw op  

     een serene manier debat kan gevoerd worden.  

     Art. 23 § 3 De beslissing om de raadszitting al dan niet te schorsen hoort exclusief toe  

     aan de voorzitter van de gemeenteraad.” 

De gemeenteraad keurt met 33 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, sp.a, 

Groen) tegen 1 neen-stem (Open Vld) voormelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 

van de gemeenteraad goed. Vervolgens wordt algemeen goedkeuring gehecht aan  de 

gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement, rekening houdende met voormelde. 

 

04. De voorzitter geeft toelichting met betrekking tot de aanpassingen aan het reglement tot de 

bewoning van het gemeentelijk woonwagenterrein. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, had graag wat toelichting gehad omtrent de toevoeging. Er staat dat de 

aanvrager en zijn gezinsleden een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen waaruit 

geen veroordelingen blijken voor zware of meervoudige criminele feiten. Ze stelt een paar 

problemen vast. Eerst en vooral het feit dat zoiets wordt gevraagd, specifiek aan deze personen 

en niet aan alle andere personen die in Beveren komen wonen, dat is een merkwaardig gegeven. 

Ze vraagt waarom dat niet neerkomt op een ongelijke behandeling en waarom zoiets specifiek 

voor deze doelgroep zo wordt gedaan. Ze vraagt of dit wel de hogere normen kan doorstaan. 

Het is absoluut geen gelijke behandeling. Ten tweede, door ze uit te sluiten van het recht om 

daar te mogen wonen, komt men in de problemen vanwege het recht dat men niet twee keer 
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mag bestraffen voor een misdrijf. Hier wordt dat gedaan als ze al eens veroordeeld zijn. De 

gemeente straft nu nog eens door te zeggen dat iemand hier niet mag komen wonen. Ten derde 

is er ook een schending van het grondrecht op wonen. Mensen die al een veroordeling hebben 

gekregen, krijgen dan ineens geen dak meer boven het hoofd. Dat zijn een paar punten die 

eigenlijk niet door de beugel kunnen en waardoor deze toevoeging absoluut niet wettelijk is en 

niet in overeenstemming met de hogere normen. Daarop aansluitend vraagt ze wat zware of 

meervoudige criminele feiten zijn. Dat is geen bepaling die is gedefinieerd in de strafwet. Ze 

vraagt zich af of dat geen aanleiding geeft tot willekeur, het feit dat dat niet objectiveerbaar is. 

Ze ziet dus een aantal problemen. Men zal haar niet horen zeggen dat veiligheid niet van 

cruciaal belang is. Daar staat iedereen wel achter. Maar er is de politie en er is het justitieel 

apparaat en die zijn er om de veiligheid te waarborgen. Het is dus niet aan de gemeente om 

tegen iemand die ooit voor iets werd veroordeeld te zeggen dat die hier niet mag komen wonen. 

Ze vraagt dus waar de inspiratie vandaan komt om deze toevoeging te doen.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat er in de buurt nogal wat commotie is omdat men denkt 

dat het ook is voor rondreizende roma’s die daar tijdelijk zouden komen staan. Hij denkt 

begrepen te hebben uit de tekst dat dat niet zo is, maar de buurt is er toch nog ongerust over. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is heel blij dat de gemeente de suggestie van de Vlaamse overheid 

overneemt om hier plaats voor te maken om er een keuze in te maken. Ze steunt absoluut het 

feit dat er een terrein komt. Ze heeft ook twee opmerkingen. Ten eerste, bij de aanpassing van 

het reglement en de definitie van de woonwagenbewoner. De definitie is vastgesteld door de 

Vlaamse overheid en die mag niet gewijzigd worden. De definitie zegt onder andere dat als de 

ouders woonwagenbewoner zijn, zij dit ook zijn. Volgens de adviezen van de toewijzing of 

daarbij van het Agentschap Binnenlands Bestuur staat er expliciet geschreven naar alle lokale 

besturen dat er bij de toewijzing ook rekening gehouden moet worden met de familiestructuur 

of de sociale structuur van het woonwagenterrein. Er is immers bewezen dat interne sociale 

controle de samenhang zal verhogen als men wel rekening houdt met de familiebanden. Er 

wordt dus gevraagd om daar rekening mee te houden. Ze vindt het dus raar dat het college de 

definitie verandert. Dat mag volgens haar ook niet. De tweede opmerking sluit aan bij raadslid 

Rovillard over het voorstel van het college over het uittreksel uit het strafregister.  Bij navraag bij 

het Vlaams Huurdersplatform en het Minderhedenforum en hun betrokken juridische diensten 

blijkt dat er absoluut geen toewijzing of onderscheid gemaakt mag worden op basis van dit feit. 
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Dit is in strijd met het anti-discriminatiebeginsel. Ze vraagt zich ook af waarom het college hier 

expliciet voor kiest en dat bijvoorbeeld niet doet voor de sociale huisvesting.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil niemand stigmatiseren. Het gaat om mensen die een vaste 

caravan of woonwagen hebben die niet zomaar mobiel is en die niet aan een auto gepikt kan 

worden om te zeggen dat men eens twee dagen gaat rondrijden. Het gaat wel degelijk om vaste 

elementen die niet zomaar eventjes verzet kunnen worden. Het college heeft het ook juridisch 

laten onderzoeken en er kan discussie over zijn, maar hij denkt dat het wel overeind zal kunnen 

blijven. Anders had het college het ook niet voorgesteld. Het is niet de bedoeling om dat mee te 

laten spelen in de toewijzing. Men moet weten dat er een aantal families op een zeer kleine 

oppervlakte verblijft. Daarom leek dat interessant. Overigens moet iemand bij een vacature ook 

een uittreksel uit het strafregister overleggen. Men kan ook zeggen dat dat stigmatiserend 

werkt. Het is dus bekeken en het kan een richtlijn zijn, maar het is niet direct de bedoeling om 

dat determinerend te laten zijn in de toewijzing. Voor wat betreft de familiebanden, hier is 

alleen gezegd en dat is veranderd ten opzichte van vroeger, dat mensen die al jaren hier wonen, 

dat die automatisch de rechten hebben om er te blijven als de ouders komen te overlijden. Er is 

het college dat dit in bepaalde gevallen kan beslissen, maar het is niet automatisch. Maar 

nogmaals, het zijn criteria die meegenomen kunnen worden, maar niet direct bepalend zullen 

zijn. Ook niet bij de toewijzing. Wel voor wat betreft het strafregister. Hij denkt dat het vooral 

belangrijk is om de mensen op een zeer kleine oppervlakte op een goede manier te laten 

samenleven. Dat is niet altijd evident. Vandaar dat dat er ingeschreven is. Bepaalde informatie 

kan misschien toch wel nuttig zijn om te weten, indien bepaalde mensen zich er kandidaat voor 

stellen, om daar te gaan wonen. Nogmaals, er kan discussie over zijn en dat weet het college. 

Maar indien men definitief zou weten dat het geschorst of ingetrokken zou worden, dan was het 

niet voorgesteld. Men zal zien hoe het verder verloopt. Het moet ook in overleg gebeuren met de 

Vlaamse overheid omdat die dit dossier subsidieert. Niet voor de aankoop, dat is misgelopen, 

maar wat betreft de realisatie. Na een tijd zal het geëvalueerd worden. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat iedereen die op een klein oppervlak woont dan binnenkort zijn 

strafblad naar de burgemeester moet komen brengen omdat het anders niet gemanaged kan 

worden. Dat is geen correcte argumentatie. Haar fractie blijft absoluut op het standpunt dat dit 

niet door de beugel kan. Het is niet in overeenstemming met de hogere normen. Ze vraagt een 

stemming over dit punt. 
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Raadslid Vermeulen zegt dat ze de redenering achter het niet automatisch toekennen snapt. 

Maar als men expliciet iets in de definitie van de woonwagenbewoner gaat veranderen, dan kan 

dat gewoon niet. De definitie ligt vast, dus het moet op een andere manier geformuleerd 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er discussie is. Als dat zo is dan zal de gemeente terecht 

gewezen worden door de Vlaamse overheid. Dan zal het terug aangepast moeten worden. 

 

Raadslid Vermeulen wil het voorkomen door het anders te formuleren. Ze kan een aantal mails 

doorsturen van het Huurdersplatform. 

 

De inrichtingswerken aan het toekomstige woonwagenterrein aan de Pastoor Steenssensstraat 

schieten goed op. 

Het reglement met betrekking tot de bewoning werd reeds in 2017 door de gemeenteraad 

goedgekeurd. Momenteel wordt voorgesteld om nog enkele kleine aanpassingen door te voeren 

aan dit reglement. Vooral wordt bedoeld om het gemeentebestuur meer zeggenschap te 

verlenen in de toewijzing en het behoud van de beperkte plaatsen door de kandidaat-huurders 

en hun gezinsleden door onder andere de criteria van toewijzing en overdracht van een 

standplaats te verzwaren.  

Zo worden volgende punten toegevoegd aan het bestaande reglement: 

- in de definitie van "woonwagenbewoner" de bepaling geschrapt dat ook de ouderlijke 

   situatie (woonwagenbewoner of niet) in aanmerking wordt genomen om als  

   woonwagenbewoner beschouwd te worden 

- de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden zal bij zijn aanvraag een uittreksel uit het  

   strafregister moeten bijvoegen waaruit geen zware criminele veroordelingen blijken 

- er werd een bepaling ingeschreven omtrent vuilnisophaling: 

   voor zover de vuilniswagen niet het woonwagenterrein kan oprijden (wat normaal wel  

   zou moeten lukken), zal het vuilnis op een ordentelijke manier vooraan aan de  

   straatkant worden geplaatst 

- bij een schrapping uit het inschrijvingsregister op vraag van de aanvrager kan enkel de  

   partner deze aanvraag overnemen en niet langer een inwonend gezinslid, en hetzelfde  

   geldt bij vertrek van de standplaatshouder (op een door het college toegestane  
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   uitzondering na). 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 neen-stemmen (Groen, 

Beveren 2020, sp.a) keurt de gemeenteraad de voorgestelde wijzigingen aan het bestaande 

reglement met betrekking tot de bewoning van het gemeentelijk woonwagenterrein goed. 

Alsook met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 neen-stemmen 

(Groen, Beveren 2020, sp.a)  wordt goedkeuring gehecht aan de gecoördineerde versie van 

voormeld reglement. 

 

05. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake definitieve vaststelling RUP Stoop Projects. 

 

De voorzitter vraagt aan mevrouw Van Laere om in toepassing van artikel 27 van het Decreet 

Lokaal Bestuur de zitting te verlaten bij de behandeling van dit punt. 

 
Raadslid De Munck, Groen, zegt dat al in de bijlage te lezen is dat het bedrijf volledig in agrarisch 

gebied is gelegen. De gemeente stelt wel dat het geen landschappelijk waardevol en 

herbevestigd gebied is. Vandaar dat het planologisch attest werd aangevraagd. Het voorziet 

plannen voor een korte termijn en op een lange termijn. Daar bovenop zijn er nog andere 

planningsprocessen gaande waardoor men op lange termijn geen uitspraak wil doen over het 

planologisch attest. Het is dus wachten op een afbakening van kleinstedelijk gebied. Het RUP 

voor de Oude Baan gaat over het sluiten van de overwegen of een aansluiting voorzien naar de 

E34. Het gemeentebestuur ging niet in op het voorstel van de provincie om aan de E34 een 

nieuwe KMO-zone te voorzien en kiest voor een tussenoplossing om met dit RUP te proberen 

rechttrekken wat al een tijdje scheef staat. Hierin verschilt hij van mening dat als men deze 

ruimte alsnog als KMO mogelijk wil maken het bedrijf er eigenlijk niet in past als concept. De 

stelling dat men niet veel bewoning in de buurt heeft van het project is relatief. Er is toch een 

wooncluster aan de Grote Heidestraat, de N70, Duivendam, Zandstraat Haasdonk, Ploegstraat. 

De hinder van zand en fijnstof stopt niet aan een perceelsgrens. Verschillende overheden zijn 

niet klaar met hun eigen huiswerk. De provinciale afbakening van het kleinstedelijk gebied is 

nog niet rond en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert alweer van 2007. De zone zal 

zijn agrarische bestemming niet behouden. Bovendien dateert het planologisch attest van 2014. 

Pas als de spoorweg zal sluiten en de Oude Baan zal verbreden, kan er nagedacht worden over 

een mogelijke vergunning voor de uitbreiding. Er is totaal geen duidelijkheid over wanneer men 

daar ooit aan zal kunnen beginnen. Met de optelsom van verschillende rechtsonzekerheden zou 

je dan als bedrijf besluiten om je zaak dan maar ergens anders uit te baten. Begrijpelijk dat dit 
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geen eenvoudige keuze is of beslissing kan zijn. Maar als men niet wil aanvaarden dat er 25 

hectare in Melsele ter beschikking gesteld kan worden, moet men nu iets met een 

tussenoplossing uit de hoed toveren. Dat men vanuit het beleid ook stelt dat men het stof en het 

werflawaai van het zwaar vrachtverkeer er maar moet bijnemen, men zal dit zo veel mogelijk 

moeten beperken, is niet duurzaam genoeg. Gezien de vele bezwaren, rechtstreeks uit de buurt 

en ook daarbuiten, is dit een dossier dat de beleidsvisie van zijn fractie niet deelt. Het 

Departement Omgeving geeft een ongunstig advies omwille van de gebrekkige ontsluiting en de 

ligging in een zone die eerder aansluit bij het open ruimtegebied en de schaalvergroting die 

gepaard gaat met een behoorlijke inname van bijkomende gronden. Het betreft eerder een 

groeiscenario ten nadele van de open ruimte. Het departement vraagt dan ook om het 

plangebied te beperken tot de korte termijnopties uit het planologisch attest, welke konden 

verantwoord worden uit een sectorale noodzaak en welke reeds een substantiële uitbreiding 

van het gebied tijdens de opmaak van het BPA invullen. De deputatie van de provincie Oost-

Vlaanderen gaat dan gedeeltelijk akkoord, maar stelt wel dat de huidige vorm van dit RUP in een 

latere fase aanleiding zal geven tot de schorsing ervan. Dit omdat de wezenlijke uitbreiding van 

het regionaal bedrijventerrein in oostelijke richting niet overeenkomt met de principes van 

zuinig ruimtegebruik in combinatie met de intentie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

Bovendien worden een aantal activiteiten, zoals de plantenkwekerij, ondergebracht in een zone 

voor bedrijvigheid die bij voorkeur in een landbouwzone wordt ondergebracht om de schaarse 

bedrijfsgronden niet onnodig in te nemen. Zijn fractie deelt de visie van de ruimtelijke ordening 

van dit RUP niet. De overheid heeft de omgevingswerken nog lang niet klaar en er is ook nog 

geen timing in te voorzien. Het bedrijf is te hinderlijk voor de omgeving, veel te dicht bij de 

woonclusters en de uitbreiding is maar eenmalig uitvoerbaar. Hij vraagt over dit agendapunt de 

stemming. 

 

Schepen Vlegels zegt dat inderdaad wordt uitgegaan van een planologisch attest omdat de 

uitbreiding inderdaad zonevreemd is. Als men dan een planologisch attest goedgekeurd krijgt, 

dan is de gemeente verplicht om binnen een zekere termijn een RUP op te maken. Men heeft 

minder planologische attesten nodig als het zone-eigen is. Een van de belangrijkste argumenten 

die het raadslid aanhaalt, is dat de afbakening van het kleinstedelijk gebied nog niet in orde is. 

Dat klopt. Men is er mee bezig sinds 2004. Het is ondertussen 2020. De provincie is al 16 jaar in 

vertraging. Ze hebben vorig jaar beloofd dat ze de MER-studie zouden afronden. Ondertussen is 

het alweer zo’n zes maanden verder en weet men nog altijd niets. Dus dat als argument 
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gebruiken na 16 jaar, dat vindt het college wel straf. Dat geeft inderdaad een rechtsonzekerheid 

voor bedrijven. Het tweede argument dat het raadslid aanhaalt, dat het college heeft geweigerd 

25 hectare op te nemen in Melsele. Hij herinnert zich de hele discussie over de glastuinbouw, de 

gevangenis die daar staat, de woonbehoefte die er is in Melsele; dan 35 hectare gaan 

ontwikkelen als KMO-gebied. Hij weet niet wat de gemeenteraad dan gezegd zou hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gaat om 35 hectare landbouwgrond die moest omgezet 

worden naar KMO. Hij valt van zijn stoel als hij het raadslid dat hoort zeggen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat ruimtelijk gemakkelijk was, want de gemeente moest dat 

landbouwgebied niet compenseren. Dat werd ergens in de provincie gecompenseerd. Het was 

inderdaad wel 35 hectare landbouwgrond wat KMO was. Als dat de visie is van het raadslid dan 

wil hij die graag weten. Hij weet dat daar zeer voorzichtig mee omgegaan moet worden gezien 

de gemeente zo veel taken te vervullen heeft. Dus dat heeft de gemeente niet gedaan, maar er is 

toen wel met de provincie duidelijk afgesproken dat men kleine zonevreemde bedrijven de 

mogelijkheid ging geven om wat uit te breiden en kleinschalig een aantal oplossingen te 

realiseren. Een van de oplossingen was hier gelegen langs de brug over het spoor. Dat was naar 

agrarische kwaliteit geen goed gebied. Dat is duidelijk beperkt. Het is ook bekend dat er ooit een 

ontsluiting zal komen. Het hangt niet van het college af want hoe eerder hoe liever. Dan komt er 

waarschijnlijk ook een verbinding met de E34 en de N70. Maar dan loopt het ook weer vast op 

een aantal overheidsinstellingen, onder andere de provincie, die dat planologisch in kaart moet 

brengen. Die ontsluiting zal daar op termijn komen. Daar moesten ze eigenlijk al aan bezig zijn. 

Dat zijn een aantal zaken die er bijkomen. De kwaliteit van de landbouwgrond is daar niet goed. 

Hij heeft ook een aantal andere argumenten gebruikt. De omgeving zegt dan dat het niet in het 

structuurplan staat van 2007. Hij heeft al een paar keer op de raad aangehaald dat dat 

structuurplan inderdaad herzien moet worden, maar dat het niet meer de moeite is om dat van 

2012-2013 te herzien. Er is toen door de hogere overheid meegedeeld dat men naar 

beleidsplannen moet gaan. De vorige legislatuur heeft gewacht om duidelijkheid te krijgen over 

hoe de beleidsplannen moesten samengesteld worden. Die duidelijke richtlijnen zijn er nog niet. 

Er zijn een aantal gemeenten die daar mee bezig zijn. Maar met het risico dat men het 

beleidsplan terug in de vuilbak moet gooien. Normaal maakt eerst Vlaanderen een beleidsplan, 

de provincie haakt er op in en dan komt de gemeente. De twee hogere overheden zijn nog niet 

klaar met hun beleidsplannen. Als de gemeente het eerst is en het blijkt in strijd met het 
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provinciaal beleidsplan, dan kan men het in de vuilbak gooien. In die situatie zit de gemeente en 

in die situatie zitten ook een aantal bedrijven die uitbreiding willen. Er zijn een aantal klachten 

geweest en ook hinder, maar het is juist door de realisatie van het RUP dat die klachten 

vermeden kunnen worden. Daar kan men gaan bufferen, dat kan worden opgelegd in de tweede 

fase. Er was het argument dat er een plantenkwekerij zou bij zijn die uit het RUP gehaald moest 

worden. Daar is duidelijk voor gekozen om die wel in het RUP op te nemen. Anders kreeg men 

een buffering naast de KMO-zone. Een stuk van de plantenkwekerij moest een aparte uitgang 

hebben op de weg en dat in agrarisch gebied. Men heeft dat er binnen gebracht en de buffering 

rond beide gelegd. Anders komt er een versnippering van het geheel. Dat er hier een aanslag 

gepleegd zou worden op het openruimtegebied tussen het Waasland, dat is dus ook niet. Als 

men over de buurt  van Hof ter Saksen spreekt, dan is dat wel het geval. Daarvoor moet men de 

nodige aandacht hebben. Maar tegen de brug van de N70 kan men moeilijk spreken van een 

openruimtegebied. Vooral deze zone die men voor heeft voor dit project is duidelijk in de 

weegschaal gelegd bij de provincie en ook bij Omgeving. Het gemeentebestuur heeft gezegd dat 

ze de 35 hectare konden doorschuiven naar een andere gemeente langs de E17. Vandaar dat het 

college achter dit project staat omdat ze de bezwaren die er nu zijn, ook in verband met de 

eerste fase, kunnen oplossen. De GECORO volgt daar ook in. In de eerste fase is er trouwens al 

een bedrijf wat vergoot en in de tweede fase zat het in het planologisch attest. Iedereen weet 

dat het planologisch attest twee fasen betreft en dat het bedrijf dat op termijn ook zal nodig 

hebben. Hij weet niet hoe sommige administraties redeneren, maar dat men een deel mag 

herzien en een deel niet waardoor het economisch niet meer rendabel kan zijn, dat wil men ook 

niet. Dus de twee fasen zitten er in. Maar als dit gerealiseerd kan worden, dan zal de hinder voor 

de buurt wegvallen. Men kan het daar vlak tegen het spoor en de brug moeilijk een kwalitatief 

openruimtegebied vinden. De GECORO heeft het college daarin gevolgd en heeft een aantal 

voorwaarden opgelegd die het college heeft overgenomen en heeft meegegeven aan buffering 

naar andere omgevingsvoorwaarden. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de voorwaarden niet afdwingbaar zijn via een RUP. Voorwaarden 

aan stofhinder en lawaaihinder zijn niet afdwingbaar. Men kan wel een groene ruimte of een 

groene buffer voorzien, maar dat is onvoldoende. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dit wel afgedwongen kan worden. Er kan worden afgedwongen dat de 

buffering gerealiseerd wordt waarop de activiteiten doorgaan. Men kan er inderdaad niet 
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bijstaan om te zeggen wat er moet gebeuren, maar aan de hand van de milieuwetgeving kan die 

controle uitgeoefend worden. Maar zolang die buffering niet kan gerealiseerd worden en ook de 

loods niet kan gezet worden, zit men in de open lucht te werken. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat de buffering er al vroeger had moeten liggen. Dan zou 

men nu met het RUP overgaan tot een soort regularisatie. Hij is het met de schepen eens dat het 

geen landschappelijk hoogwaardig gebied is. Men zit daar met een bedrijf waarvan men zich kan 

afvragen in welke mate dat daar op zijn plaats zit, zeker en vast als het nog een stuk wordt 

uitgebreid. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er vroeger een bedrijf zat en dat zat er rechtmatig.  

 

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

februari 2015 tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

De doelstelling en de reikwijdte van het plan werd beschreven in de screeningnota, gebaseerd 

op het voormelde planologisch attest, afgeleverd aan de bvba Stoop Projects, een 

aannemingsbedrijf in terreinaanlegwerken, meer bepaald in tuin- en omgevingsaanleg en -

onderhoud.  

Het openbaar onderzoek liep van 26 juli t.e.m. 24 september 2019. Adviezen werden verleend 

door Departement Omgeving (ongunstig), Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen (gedeeltelijk 

gunstig), Infrabel (gunstig onder voorwaarde), gemeente Sint-Gillis-Waas (geen opmerkingen) 

en gemeente Kruibeke (kennisname). Er werden 18 bezwaren ingediend. 

In uitgestelde behandeling van zitting 25 november 2019 nam het college op 2 december 2019 

kennis van de adviezen en bezwaren alsook de agendering van het RUP in zitting Gecoro van 25 

november 2019. 

De Gecoro bundelde én coördineerde de adviezen in functie van definitieve vaststelling binnen 

de termijn van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek door de Gemeenteraad, dus 

uiterlijk vóór 23 maart 2020. 

Het voorwaardelijk gunstig advies van de Gecoro luidt: 

De GECORO neemt kennis van de 5 ingekomen adviezen. 

De GECORO neemt kennis van de 18 bezwaren. De GECORO neemt de bezwaren ernstig, maar is 

niet bevoegd voor de hinderaspecten. De GECORO vraagt expliciet aandacht voor de 

hinderaspecten. 
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Gunstig op voorwaarde dat: 

1. de buffering van het bedrijf breder en hoger gemaakt moet worden 

2. de buffering in totaliteit eerst uitgevoerd moet worden alvorens de rest gerealiseerd 

kan/mag worden 

3. de vergunning verlenende overheid moet erop toezien dat er geen 

omgevingsvergunning verleend wordt alvorens de groenbuffer volledig gerealiseerd is 

4. de bezwaren ernstig genomen worden. Dat de vergunning verlenende overheid hier, bij 

het afleveren van een omgevingsvergunning, rekening mee moet houden en 

voorwaarden moet opleggen. Deze voorwaarden moeten hinder (geluid, stof, e.d.) tot 

een minimum beperken 

5. het grondverzet, dat tot de activiteiten van Stoop Project behoort, tot een minimum 

moet beperkt worden 

6. de verharding moet beperkt worden tot de noodzakelijke bedrijfsvoering en er 

maximaal moet gewerkt worden met waterdoorlatende verharding waar mogelijk 

7. het gebied niet meer in aanmerking komt voor agrarische activiteit, wel voor KMO. Het 

bedrijf moet zich op esthetisch manier inpassen in de omgeving. 

8. de plantenkweekzone geen paarse (KMO) bestemming krijgt, maar een groene 

bestemming 

9. de stedenbouwkundige voorschriften op volgende punten worden aangevuld: 1. Zone 

voor groenbuffer: 1.1. In deze zone moeten een kwalitatieve groenbuffer worden 

aangelegd met inheemse planten en hoogstammige bomen om een volwaardig en 

efficiënt zichtscherm te realiseren. De buffer moet breder en hoger; 1.2. Secundaire 

ontsluitingen, buiten de indicatieve ontsluitingen op het grafisch plan, zijn 

verboden. 2. Zone voor bedrijvigheid: Opslag van open, niet stapelbare afvalcontainers 

op de begane grond. 

De GECORO is van oordeel dat het bedrijf in de toekomst niet verder meer mag uitbreiden dan 

het plangebied dat momenteel door het RUP wordt afgebakend.” 

Met 15 stemmen voor en 1 stem tegen wordt het ontwerp gemeentelijk RUP Stoop Projects 

voorwaardelijk gunstig geadviseerd door de GECORO. 

De ontwerper heeft de documenten van dit RUP gefinaliseerd door verwerking van alle 

bovenstaande voorwaarden van het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 

november 2019 én het collegebesluit van 10 februari 2020 in functie van de definitieve 

vaststelling in de gemeenteraad van 3 maart 2020. 
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In het collegebesluit van 10 februari 2020 motiveert het college dat het RUP door het 

departement Omgeving en de Deputatie wel gunstig zou worden geadviseerd indien:  

a) het kleinstedelijk gebied is afgebakend  

b) het statuut van de Oude Baan is aangepast aan de planning van Infrabel (sluiting  

     overweg Haasdonkbaan). Dit betreft juist planningsprocessen van de hogere  

     overheden (provincie, Vlaanderen) die momenteel volop lopende zijn. 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a) tegen 5 neen-stemmen (Groen, 

Beveren 2020) gaat de raad akkoord om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stoop Projects definitief 

vast te stellen conform het advies van de Gecoro onder voorbehoud van voorwaarde 8 - 

verwerkt als Art. 3. Zone voor plantenkwekerij en waterbuffer / categorie Bedrijvigheid - zonder 

bijkomende voorwaarden. 

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling wordt het RUP met een beveiligde zending bezorgd 

aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het departement Omgeving. 

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een schorsingstermijn van dertig dagen 

die ingaat op de dag na de betekening. Als het gemeenteraadsbesluit niet is geschorst of 

vernietigd, wordt de gemeenteraadsbeslissing na de definitieve vaststelling bij uittreksel 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en wordt ze volledig bekendgemaakt op de website, 

vermeld in het Belgisch Staatsblad. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de 

bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 

 

06. Er wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper 

voor de heraanleg van een gedeelte van de Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van 

fietspaden in de buffer van het Logistiek Park Waasland. De overeenkomst is opgemaakt tussen 

Afdeling Maritieme Toegang, Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en de 

gemeente Beveren. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, informeert naar de termijn. 

 
Schepen Van Roeyen zegt dat het gaat over het stuk tussen de E34 en het ’t Wit Huis. Dat wordt 

nu dagelijks kapotgereden door zwaar verkeer. De bedoeling is dat men met al de partners en 

vooral ook degenen die er een stuk medeverantwoordelijkheid dragen zo snel als mogelijk een 

ontwerper aan te stellen zodat kan worden gestart met het maken van het ontwerp voor 

rijbanen en fietspaden. De bedoeling is ook om een fietspad in de buffer van het logistiek park te 
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leggen beneden de baan. Het is wel de bedoeling om zeer snel een ontwerp te maken en deze 

samenwerking daardoor sneller te kunnen doen dan normaal in samenwerking met de 

Maatschappij Linkerscheldeoever. Dan is er sneller een ontwerper en kan sneller een aannemer 

worden aangesteld, ook in de uitvoering. Dus het beste van alle werelden. Dus als er geen 

andere dingen het proces dwarsbomen, dan wil men proberen het dit jaar uitgevoerd te hebben. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, ziet dat de gemeente ongeveer een kwart van de studie gaat 

betalen. Hij weet het niet voor de werken zelf. Het is zwaar havenverkeer dat daar alles 

fundamenteel kapotrijdt. Hij vreest dat het niet lang gaat duren voordat het weer allemaal 

kapotgereden gaat worden. Een ander aspect van de zaak in verband met het fietspad daar; hij 

vraagt of er geen mogelijkheid is om daar voorlopig op een stuk van het traject met 

betonblokken al voor een stuk veiligheid te zorgen. Het dossier gaat vanaf het viaduct tot aan 

het rond punt. Hij vraagt of met het gewest is gecommuniceerd voor wat het stuk betreft bij het 

viaduct zelf. Het opgaande stuk langs weerskanten kan men relatief veilig noemen, maar het 

afgaande stuk dus niet. Ook niet het stuk op het viaduct zelf, terwijl daar wel de ruimte is om 

met beperkte ingrepen een veilige situatie te creëren. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het hier gaat om een ontwerper. Het is de bedoeling om het 

zo in te vullen dat er inderdaad een veilige oplossing is voor de fietsers vanaf het viaduct. Het 

Vlaams Gewest is partner in het verhaal en is ook beheerder van dat stuk. De bedoeling is om tot 

veilige oplossingen te komen. Het is de bedoeling dat de ontwerper samen met de gemeente 

naar veilige oplossingen zoekt in een versneld tempo. Het is ook de bedoeling om naar een 

oplossing te gaan voor de kwaliteit van de wegenis, vooral wat funderingen en inrichting betreft.  

Deze moet inderdaad geschikt zijn voor de tijd dat het nog duurt wanneer het verkeer van de 

haven anders wordt georganiseerd en heel het dorpenverkeer gescheiden zal worden van het 

havenverkeer. Er worden goede technische oplossingen gezocht. Nu is er een rijbaan die 

gemaakt is voor een ander type verkeer. Dat wordt kapotgereden. Dus het is de bedoeling om 

met goede funderingen een duurzame oplossing te zoeken totdat er een andere  structurele 

oplossing is. Over het plaatsen van betonblokken, de diensten hebben de afgelopen maanden 

herhaaldelijk samengezeten om te proberen oplossingen te vinden. Ook het idee van de 

betonblokken is daarbij geopperd. Er zijn ook een aantal observaties gedaan van de 

verkeersstromen. De conclusie was dat de remedie daar erger  zou zijn dan de kwaal. 

Vrachtwagens gaan daar soms buiten de rijbaan. Dus blokken op dat kasseistrookje zou nog een 
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pak gevaarlijker zijn. Hij wil nu in versneld tempo fietspaden aanleggen in de bufferstrook met 

beveiligde oversteken. Dat is de opdracht voor de ontwerper. 

 

Raadslid Creve zegt de schepen zelf al het probleem aanhaalt dat de vrachtwagens buiten de 

rijbaan treden en soms op het fietspad rijden. Ze staan ook regelmatig op het fietspad 

geparkeerd. Als men met betonblokken werkt, ook al vormen ze geen parallel lint, dan weet 

men dat toch voor een stuk te vermijden. Dan creëert men op zijn minst een stukje extra 

veiligheid voor fietsers. Het gaat enkel om het stuk vanaf het viaduct tot aan het rond punt waar 

veel zwaar verkeer is in verhouding tot het aanwezige soort wegenis van fietspad. Dat is een heel 

gevaarlijke situatie waar naar zijn gevoel met een aantal beperkte ingrepen een stuk meer 

veiligheid te creëren valt. 

 

Schepen Van Roeyen heeft uitgelegd waarom dat niet is gedaan. Hij is er van overtuigd dat het 

gevaarlijker zou zijn. Nu wordt op initiatief van de gemeente de partners rond de tafel gebracht 

die mee aansprakelijkheid dragen. Hij is blij dat men die ook opneemt en het verhaal samen 

sneller kan doorvoeren, om structureel veel betere oplossingen te vinden. Oplossingen zoals 

betonblokken zijn besproken, maar na rijp beraad is vastgesteld dat het slechter is dan hetgeen 

wordt bestreden. 

 

Het deel van de Verrebroekstraat (N451) tussen E34 en rotonde Wit Huis wordt druk gebruikt 

door havenverkeer. Vandaag de dag vormt het de facto de Westelijke Ontsluiting van de 

Waaslandhaven voor woon-/en werkverkeer én voor zwaar vervoer. 

Beveren is reeds lang vragende partij voor de realisatie van de Westelijke ontsluiting van de 

Waaslandhaven. De realisatie van deze nieuwe ontsluiting is een onderdeel van het Complex 

Project Extra Containerbehandelingscapaciteit haven van Antwerpen en zal dus, volgend op de 

definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering op 31 januari 2020, 

binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. In het Complex Project zit echter de aantakking van 

deze Westelijke Ontsluiting op de E34 niet vervat. Deze aansluiting is onderdeel van het 

zogenaamde Haventracé, onderdeel van Toekomstverbond. Hoe sneller deze scheiding tussen 

haven en dorpenverkeer gerealiseerd is, hoe sneller de verkeersleefbaarheid van Verrebroek, 

Vrasene en Kieldrecht zal verhogen. Op dat ogenblik is het ook zinvol om de herinrichting van dit 

traject én het meer noordelijke deel van de N451 grondig te bekijken. 

In afwachting van deze definitieve oplossing dringen zich opnieuw herstellingswerken op in dit 
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gedeelte van de Verrebroekstraat. Gezien de schade aan het wegdek vooral te wijten is aan het 

zwaar havengerelateerd vervoer wenst de gemeente dat de bevoegde instanties hier ook 

financieel aan bijdragen.  

De Raad van Bestuur van MLSO besliste op 6 november 2019 tot de opmaak van een 

samenwerkingsovereenkomst. Om een zicht te krijgen op de werkelijke kosten voor de 

heraanleg en om het proces niet te vertragen, werd onderling besloten om alvast van start te 

gaan met een samenwerkingsovereenkomst voor het studiewerk. 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat het studiewerk middels een deelopdracht van de 

raamovereenkomst van Maatschappij Linkerscheldeoever (2018-01) ‘Dienstverlening 

betreffende omgevingsaspecten’ uitgevoerd zal worden. Maatschappij Linkerscheldeoever is 

aanbestedende overheid, doch in de samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald dat een 

personeelslid van de gemeente Beveren als leidend ambtenaar voor deze deelopdracht 

(‘Studiewerk ten behoeve van de herinrichting van de N451 ter hoogte van het Logistiek Park 

Waasland fase West’) zal optreden. De reikwijdte van het mandaat van de leidend ambtenaar 

wordt in de samenwerkingsovereenkomst omschreven. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen Afdeling 

Maritieme Toegang, Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en de gemeente 

Beveren voor het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van een gedeelte van de 

Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van fietspaden. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave voor het studiewerk ten bedrage van 25 

000 EUR inclusief BTW en wordt gelijkwaardig over de 4 partijen verdeeld, wat dus een bijdrage 

van 6 250 EUR inclusief BTW per partij bedraagt. 

 

07. Er wordt een nieuwe opdracht uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuwe 

sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging KSK Kieldrecht. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt het een goed project. Dit gaat wel extra verkeer met zich 

meebrengen van zowel auto’s als zwakke weggebruikers. Er passeert daar ook een berg 

zwaarder verkeer. Hij vraagt of er, nadat het project gerealiseerd wordt, ook aandacht gaat zijn 

om ook op Oud Arenberg er voor te zorgen dat het daar veiliger wordt, zodat vooral zwakke 

weggebruikers veilig tot aan de sportaccommodatie kunnen geraken. 

 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt of er nog onderhoudswerken zijn uitgeschreven voor de oude 
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accommodatie. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, vraagt aandacht voor de aanwezigheid van een 19e-eeuwse 

planken schuur. Die staat op de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed. Deze is ook 

al vermeld in de rurale erfgoedstudie van heel wat jaren geleden. Het is intussen ook al tien jaar 

geleden dat de erfgoedgemeenschap Doel en Polder daar de aandacht op probeerde te 

vestigen. Het is voor Kieldrecht echt een landmark. Het is in de dorpskern van Kieldrecht de 

enige planken schuur met nog die typische vorm. Er is eerder op gewezen wat daar het belang 

van kan zijn. Als dat hergebruikt wordt door er een ander dak op te leggen, dan zou het ter 

beschikking gesteld kunnen worden van verenigingen die daar openluchtactiviteiten kunnen 

doen, zoals een barbecue. Er zijn verschillende gemeenten waar dat soort van schuur op die 

manier wordt ingericht. In Kieldrecht staat ze op het randje van in te vallen. De poorten liggen er 

intussen al twee jaar uit. Dat zijn authentieke 19e-eeuwse planken poorten. Er is met de storm 

van twee weken geleden ook nog eens een stuk uitgewaaid. Een tijd geleden heeft men er een 

ijzeren keet voor gezet die het zicht langs de kant van Oud Arenberg voor een deel heeft 

verknoeid. Hij vindt het bijzonder jammer dat er op die manier met erfgoed wordt omgegaan. 

Op de GECORO is dat ook ter sprake gekomen. Daar ging het er over of het niet afgebroken kon 

worden, maar het staat in de vastgestelde inventaris. Zoveel waardevol erfgoed is er niet meer 

in Kieldrecht. Het is een ideale locatie om het een multifunctioneel gebruik te geven naar 

verenigingen toe. Hij vraagt of er over is nagedacht wat er mee gedaan kan worden met toch wel 

bescheiden middelen. 

 

Ten tweede over de verhuis van de voetbal van Kieldrecht. De mensen van het voetbal blijken er 

nog altijd niet echt vragende partij voor te zijn. Er zijn ernstige bedenkingen bij de inplanting 

van de richting van het voetbalplein. Hij maakt zich wel zorgen over de verkeersafwikkeling wat 

de parking betreft. Als er wedstrijden zijn met andere ploegen, dan is er parkeergelegenheid 

nodig. Die is er nu, maar die parking staat bijna altijd vol omdat die ook wordt gebruikt door de 

scouts. Hij denkt niet dat dat de zaken aangenamer maakt voor het verenigingsleven in 

Kieldrecht. 

 

Schepen Claus zegt dat het eigenlijk allemaal vragen zijn die te maken hebben met de 

lastvoorwaarden voor het gebouw. Die worden allemaal meegenomen in het RUP dat nu nog in 

opmaak is. Het punt dat hier ter goedkeuring wordt gelegd zijn de lastvoorwaarden voor het 
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gebouw. Het kunstgrasveld in de zone waar ze nu spelen is redelijk versleten. Vandaar dat men 

zich haast om zo snel mogelijk te verhuizen naar Oud Arenberg. Dat kan alleen maar als zo snel 

mogelijk het gebouw wordt opgericht en het plein dat er al ligt wordt aangepakt. Dat is de enige 

optie om de problemen die zich in Kieldrecht in het centrum bij de voetbal voordoen te kunnen 

oplossen. Daar wordt uiteraard geen nieuw kunstgrasveld meer aangelegd. Binnenin het 

gebouw wordt het nog verder onderhouden zoals dat altijd werd gedaan. Dat staat niet op 

instorten. Het is de bedoeling dat dat nog verder wordt gebruikt voor andere initiatieven. Niet 

meer voor voetbal, maar wel voor andere verenigingen die zich daar nu in die zone begeven. Aan 

de zwakke weggebruikers is uiteraard aandacht gegeven in het RUP. Daarop laat ze collega 

Vlegels antwoord geven. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de vragen gesteld kunnen worden in een commissie. Als het 

voorontwerp klaar is, komt het RUP weer terug naar de gemeenteraad. Over de schuur zijn al 

een aantal discussies gevoerd. Hij denkt dat het een vrij dure grap kan zijn, maar hij gaat het 

bekijken. Maar volgens raadslid Creve is de ganse polder erfgoed en dat is echt niet te betalen. 

Er is afgesproken dat er een inventaris opgemaakt zal worden samen met onroerend erfgoed die 

voor subsidies moet zorgen, wat er nog over kan blijven en wat men ter beschikking kan krijgen 

aan subsidies. Dat is wel degelijk een gepermitteerde vraag. Op termijn zal Oud-Arenberg 

verkeersarm worden. Het zal een straat worden die geschikt is voor fietsers en plaatselijk 

verkeer. Op dit moment kan men de site bereiken via het binnenpark.  Dat gaat binnenkort nog 

verbeterd worden door het fietspad, zodanig dat de 50 à 100 meter vanuit de straat naar daar 

aangepakt moet worden. Ook betere voetpaden kunnen gerealiseerd worden. In het RUP zullen 

er parkings voorzien worden. Die zullen planologisch in kaart gebracht worden en dan zal de 

parkeervoorziening meer dan verdubbeld worden. De gemeente is ook beperkt in de 

mogelijkheden voor het RUP omdat er een aantal afspraken zijn met de omgeving dat het niet te 

diep in het landschap gaat met een aantal zaken. Vandaar dat de wijze van inplanting van het 

plein beperkt is en dat is niet ideaal. Men zit met de pleinen niet achter de huizen wat ook een 

voordeel geeft. Men probeert maximaal met de grond die ter beschikking is en met een zo 

beperkt mogelijke ruimte-inname een goede accommodatie voor Kieldrecht onder te brengen. 

Verder denkt hij dat er een grote consensus is bij de voetbal om te verhuizen. Alleen de 

inplanting van het plein geeft wat zorgen omdat het op het westen gericht is, maar ook daar 

probeert men oplossingen voor te vinden zodanig dat supporters maximaal, ook als het regent, 

het voetbal kunnen volgen. 
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Raadslid Creve heeft niet goed begrepen waarom er uiteraard niet opnieuw kunstgras gelegd 

kan worden op de locatie waar het voetbalplein nu ligt. 

 

Schepen Vlegels vraagt het raadslid of hij weet wat dat kost. Men gaat dat niet meenemen 

binnen twee jaar. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat juist de hele kwestie is. Het is de vraag of het absoluut noodzakelijk 

is en of het de vraag is vanuit het voetbal om daar te verkassen. Uiteraard gaat men dat binnen 

twee jaar niet meenemen. Maar hij denkt dat men in Beveren eens moet nadenken of alles het 

nieuwste moet zijn. Daarnaast wil hij nog iets zeggen in verband met de schuur. De schepen 

doet alsof hij de polder erfgoed noemt. Maar hij heeft vooral de indruk dat het college als het om 

erfgoed gaat systematisch de andere kant opkijkt. Er is in heel Kieldrecht nog één planken 

schuur. Als men wil weten wat de waarde daarvan is of hoe men daarover buiten Beveren denkt, 

dan moet men de rurale erfgoedstudie eens lezen. Die is trouwens betaald door de Maatschappij 

Linkerscheldeoever. De manier waarop hier bouwkundig erfgoed systematisch op de schop gaat 

is dramatisch. Het is in Vlaanderen dramatisch, maar hier nog veel dramatischer. Langs de ene 

kant wil men uitpakken met een Euroregio en met heel het poldergebied voor het toerisme, 

maar de mensen komen niet kijken naar afgebroken schuren. 

 

Schepen Vlegels wil nog toevoegen dat het zeer belangrijk is voor Kieldrecht dat het masterplan 

voor het voetbal, dat al op de commissie is gepresenteerd, gerealiseerd wordt. 

 

Raadslid Creve denkt dat het punt dat hij heeft aangehaald buiten dit specifieke agendapunt 

valt. Dus voor hem hoeft de stemming er nu niet te komen, maar hij hoopt wel dat men eindelijk 

eens iets doet met de aangehaalde punten. 

 

Het betreft een nieuwbouwcomplex in de zone voor sport- en speelterreinen te Kieldrecht, Oud 

Arenberg. De accommodatie bevat een gebouw met kleedkamers, sanitaire voorzieningen, 

bergingen, vergaderruimte, kantine, terras en tribune. De opdracht omvat eveneens de directe 

omgevingsaanleg rond de sportaccommodatie met verharde zones en groenaanleg alsook het 

ontwerp voor extra parking. De aanleg van de voetbalpleinen is niet inbegrepen in de opdracht. 

De implementatie/coördinatie van elementen uit het dossier aanleg voetbalterreinen die 
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invloed kunnen hebben op de sportaccommodatie zijn echter wel mee uit te voeren. 

De nieuwbouw dient op een slimme manier volledig op maat gecreëerd te worden voor de 

gebruikers die er hun intrek zullen nemen. 

De wensen voor het nieuwe gebouw zijn samengevat in een programma van eisen (PVE), 

opgesteld in overleg met gemeente Beveren (o.a. Sportdienst, Technische dienst gebouwen en 

vertegenwoordigers van de voetbalclub). Dit PVE is de vertrekbasis voor de nieuwbouw. 

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

lastvoorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van een 

voetbalaccommodatie te Kieldrecht. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 174 240 EUR inclusief 

btw of 144 000 EUR exclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

 

08. Door de Groendienst werd een lastenboek opgemaakt voor het opvullen en de verzorging van 

bloemenmanden en -torens in Beveren gedurende 2020-2021-2022-2023. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is zeer blij dat de gemeente in het verleden allerlei initiatieven heeft 

genomen om een bijenvriendelijke gemeente te zijn. Ze is daarom wel een beetje verbaasd om 

te lezen wat er op dit moment ter goedkeuring ligt. Als ze kijkt naar de adviezen van Natuurpunt, 

dan moet men zo veel mogelijk kiezen voor de aanplant van inheemse planten, zo veel mogelijk 

bloeiende meerjarigen en dat populaire planten zoals surfinia’s nauwelijks vlinder, hommels en 

bijen aantrekken. Ze zijn meestal een streling voor het oog, maar ze hebben nauwelijks iets te 

bieden aan de bloemzoekende insecten en helpen de bedreigde biodiversiteit helemaal niet 

vooruit. Ze heeft mooie dingen gezien op Cortewalle. Het zou jammer zijn als men voor een 

bedrag van 400 000 EUR voor 4 jaar niet de eigen groendienst een budget geeft om zelf 

duurzame keuzes te maken. Ze vraagt dat Beveren als bijenvriendelijke gemeente kiest voor 

bijenvriendelijke bloemen.  Ze heeft geen zicht op wat voor water er gebruikt wordt om de 

bloemen te bewateren.  

 

Schepen Kegels had de vraag verwacht omdat Beveren de eerste bijenvriendelijke gemeente 

was. Onze gemeente is dus een pionier. Op de begraafplaatsen en op alle andere plaatsen waar 

men met bijenhotels bezig kan zijn, is men een pionier en die op Hof ter Saksen is bijna klaar. 



36 
 

Door de VVOG en ook door het Vlaams Gewest wordt men als pionier naar voren geschoven. Het 

is nu een zwaar bestek, want het gaat over 4 jaar. Langs de andere kant betreft 80% van het 

plantgoed vaste planten. Dat zijn geen éénjarigen, maar de bloemenmanden vallen heel erg in 

de smaak bij de bewoners. Deze keren jaarlijks terug in het straatbeeld. Er wordt een duidelijke 

keuze gemaakt om dat te behouden. In 2013 is dat opgebouwd en het is bijna gehalveerd. 

Vroeger hingen er 3 of 4 aan een paal en nu hangen er nog 2. Maar in alle deelgemeenten wordt 

dat doorgetrokken. De bloementorens, vooral aan de kerk- en marktpleinen, blijven behouden. 

Er is een duidelijke opdeling gemaakt van wat men nog met éénjarigen doet en welke stukken 

men nog doet, met kwaliteit voor groen. Dat wil zeggen met inheemse soorten en met vaste 

planten. Dat is een keuze die het beleid maakt omdat men die elk jaar hartelijk ontvangt. De 

bloementorens en -manden hangen in het straatbeeld. Dat geeft een fijn beeld in de straat. Maar 

het is niet de meest duurzame manier kwestie plantenkeuze. Voor de biodiversiteit wordt met 

de bijenhotels en het bermbeheer veel gedaan. Bijna niemand in Vlaanderen staat daarmee zo 

ver als Beveren. 

 

Raadslid Vermeulen dankt dat dit duidelijk een antwoord is op haar tweede vraag. Maar ze 

vraagt of de samenstelling eventueel gewijzigd kan worden. Nu staat er expliciet in 50% 

surfinia’s. Ze vraagt of haar punt over het grondwater en het hemelwater er bij opgenomen kan 

worden. 

 

Schepen Kegels zegt dat hij het opmaken van het bestek overlaat aan de deskundigheid van de 

dienst. Die hebben alle jaren al ongeveer dezelfde mengeling genomen. Voor wat betreft het 

hemelwater, vorig jaar heeft de gemeente met de VMM de afspraak gemaakt dat er water uit het 

reservebekken getrokken kon worden om het te bewateren. Maar in dit geval kwamen zij er niet 

voor in aanmerking omdat zij dat zelf moeten voorzien. Dat staat zo in het bestek en hij weet 

niet of het kan opgelegd worden waar zij het water vandaan halen. Hij denkt niet dat het 

leidingwater is. Het zou gek zijn als een aannemer morgen met leidingwater gaat sproeien. Bij 

de firma die het de afgelopen jaren heeft het gedaan, komt het uit hun eigen reservoirs. Niet 

alleen de gemeente Beveren heeft deze bloemenman. Er wordt naar oplossingen gezocht, maar 

het zal alleszins geen kraantjeswater zijn. Als ze dat wel zouden doen, dan zou dat heel zwaar 

voor hun eigen portemonnee zijn. Hij denkt dat een ondernemer dat anders aanpakt. 

 

De opdracht omvat volgende werken: 



37 
 

 leveren van bevestigingsmaterialen, bloemenmanden en -torens 

 opvullen van de manden en torens inclusief plaatsingszorgen (voorjaar en zomer) 

 onderhoud en verzorging van bloemenmanden en -torens 

 onderhoud en verzorging van gemeentelijke bloementorens. 

Het contract loopt van maart/april tot eind oktober 2020 en kan drie daaropvolgende jaren mits 

schriftelijke toestemming van beide partijen worden verlengd. 

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

lastvoorwaarden voor het opvullen en de verzorging van bloemenmanden en –torens in Beveren 

gedurende 2020, 2021, 2022 en 2023. 

De uitgave voor 4 jaar wordt geraamd op 357 900 EUR exclusief btw of 399 894 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de open procedure gekozen als gunningswijze. 

 

09. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake uitbating van het personeelsrestaurant in 

het administratief centrum. 

 

Raadslid Maes, Groen, heeft een aantal vragen en opmerkingen in verband met het lastenboek. 

Bij de voorstelling van de themaweken ziet hij dat er slechts eenmaal per jaar een thema 

gekozen moet worden, genre fairtrade of lokale producten. Dit zal weinig in beweging zetten om 

enerzijds de opdrachtnemer aan te zetten om voor meer van deze producten te kiezen en 

anderzijds om de werknemers voldoende onder te dompelen in gezonde voeding. Als 

ondersteuner van de korte keten wordt in dit lastenboek weinig of niet gesproken over lokale 

producten. Dat is een gemiste kans om als grote werkgever en bestuur van de gemeente het 

voorbeeld te geven. Bovendien is de gemeente Beveren een fairtradegemeente. Er is sprake van 

verwarmde dranken die voorzien zullen worden. Hij vraagt of deze fairtrade zijn. Dan over het 

vegetarisch alternatief. In de bevraging heeft men kunnen zien dat minstens 22% aangeeft een 

keer per week een vegetarisch alternatief te willen kiezen. Als vegetariër kan hij verzekeren dat 

deze mensen niet vragen naar een kartonnen burger, maar naar een volwaardig en creatieve 

schotel. De opdrachtnemer mag best wat meer uitgedaagd worden hierin. Anders dreigt men 

toch te stranden op vegetarische alternatieven anno einde jaren 90, ook wel de ziekenhuiskost 

genoemd. Tenslotte verwijst hij ook graag naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN. Het is ook de verantwoordelijkheid van een gemeente om voor een duurzame keuze te 

gaan. Dat zal allicht de komende jaren nog meer in beeld komen en opgelegd worden. 
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Raadslid Creve, Beveren 2020, weet niet in hoeverre er bevragingen zijn geweest van potentiële 

gebruikers naar de middenstand en horecazaken hier in Beveren. Maar hij staat als nieuwkomer 

wel te kijken van het soort grootschalige projecten dat hier telkens weer wordt uitgerold. Hij 

vindt het ook niet zo verbindend naar middenstand en broodjeszaken toe dat men dit soort van 

projecten binnen de gemeentelijke diensten opzet. Hij denkt dat daar toch wel andere 

mogelijkheden voor zijn waarbij men iets meer verbindend optreedt ten opzichte van de 

omgeving. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft een vraag over de vendingautomaten. Ze vraagt of die vast 

meezitten in de concessie van degene die het gaat uitbaten. Gezien de automaten in opmars 

zijn, zijn er heel wat lokale middenstanders mee bezig. Ze vraagt of die daarop kunnen 

inschrijven. Ze vraagt of de automaten aangekocht worden door de gemeente of door de 

persoon die het uitbaat. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt zich af waarom hij nog een commissie geeft. Er is een 

commissie geweest waar men uitvoerig vragen heeft kunnen stellen. Maar die commissie heeft 

maar een half uur geduurd. Ook de voorstellen konden gedaan worden in de commissie, dan 

had men er over kunnen discussiëren. Nu worden die ter elfder ure op tafel gegooid. Een 

commissie is er niet alleen om eens een half uur te luisteren, maar ook om in discussie te gaan. 

Voor zijn part mogen de commissies ook een uur duren of langer. Men gaat dat nu niet meer 

wijzigen. In het vervolg kan men eventueel een aantal van de suggesties meenemen. Hij denkt 

dat de vegetarische opties meegenomen zullen worden. De koffie is nu fairtrade. Hij denkt ook 

het vruchtensap. Op dat vlak gaat er dus niets veranderen. De gemeente richt het restaurant in 

omdat de diensten, zowel van de politie als vanuit het gemeentehuis en OCMW vragende partij 

zijn. Men richt niet voor het plezier een restaurant in om groot mee te doen naar de andere 

steden en gemeenten toe. Het is wel degelijk van onderuit gegroeid. Die verbondendheid zit 

daar. Het is vooral voor de mensen die er dagelijks werken. Die zijn vragende partij. Op basis 

daarvan is dit tot stand gekomen. Hetgeen wat voorligt is dus niet vanuit het gemeentebestuur 

een bepaalde richting in geduwd. Het wordt voor de mensen zelf georganiseerd en die op dat 

vlak vragende partij zijn. Het gemeentebestuur staat er volledig achter om dat op deze manier 

te doen. Het kan op termijn bijgestuurd worden, maar hij wil vroeger om de commissie inhoud 

te geven en de suggesties vroeger te doen. De automaten zitten in het contract. 
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Raadslid Schelfhout vraagt of dat apart genomen kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het in het contract zit. Hij constateert dat de heer Creve aan 

het lachen is. 

 

Raadslid Creve zegt dat de burgemeester zelf ook regelmatig lacht. Hij vraagt wat dat voor 

opmerking is. 

 

Raadslid Maes denkt dat het zijn fractie moeilijk verweten kan worden dat er niet actief wordt 

deelgenomen aan commissies. Los daarvan denkt hij dat de raadsleden niet altijd voorbereid 

naar een commissie kunnen komen omdat er geen informatie is doorgestuurd. Dan kan men 

zich moeilijk voorbereiden. De commissie is er om informatie in te winnen. Achteraf kunnen de 

raadsleden erover nadenken en komen de argumenten die zij op de gemeenteraad kunnen 

komen brengen. Hij denkt daarom dat het een misplaatste opmerking van de burgemeester is 

om te zeggen dat men de commissie maar een half uurtje laat duren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat als er fundamentele suggesties zijn, dat die op voorhand 

moeten. Niet ter elfder ure. Hij vraagt wat men nu moet doen. Dit dossier wegstemmen of 

intrekken en dan vertraging hebben. Het stuk is vrij intens voorbereid. Er zijn geen suggesties in 

die richting gekomen. Het wordt nu voorgelegd en men kan niet verwachten dat het nu nog 

bijgestuurd wordt. 

 

Er dient een uitbater gekozen te worden voor het personeelsrestaurant in het administratief 

centrum. Hiervoor werd een lastenboek opgesteld met volgende criteria: 

* de offertevraag betreft het leveren van maaltijden met afwerking ter plaatse 

* de concessie is kosteloos ; de prijszetting gebeurt in de aangeboden maaltijden zodat  

   dit het personeel ten goede komt. Zo dient er steeds een dagmenu aangeboden te  

   worden voor maximaal de waarde van een maaltijdcheque (7 euro). 

* het staat de uitbater vrij om 1 frisdrankautomaat en 2 meeneemmaaltijdenautomaten  

   te installeren en uit te baten. 

* de duurtijd bedraagt twee  jaar met start na volledige ingebruikname van het  

    administratief centrum 

* er zal een informatievergadering belegd worden voor alle geïnteresseerde kandidaten 
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* gunningscriteria: prijs (40pt), kwaliteit (30pt), organisatie (10pt), inrichting  

   aanleverkeuken (10pt) en SLA (service level agreement) (10pt). 

* de toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd lastenboek met 

betrekking tot de aanstelling van een uitbater voor het personeelsrestaurant van het 

administratief centrum Beveren. 

 

10. De voorzitter geeft toelichting bij het afsluiten van een overeenkomst “Managed Services”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, was aanwezig tijdens de commissie en toch heeft hij een aantal 

vragen. Er is de piste van het openstellen van de private cloud van de gemeente Beveren na het 

afhaken van het Zorgpunt Waasland. Men heeft gezegd dat het Gemeentelijk Technisch Instituut  

een goede partner is om aan te sluiten, omdat zij een zeer uitgebreid en complex netwerk heeft. 

Zijn vraag is of binnen de scholengemeenschap van het Gemeentelijk Technisch Instituut, Sint-

Maarten en Sint-Joris de twee andere scholen kunnen aansluiten en hoe men andere bedrijven 

en instellingen gaat aanspreken. De service die wordt aangeboden is 24 op 7 proactieve 

ondersteuning. De vraag is wie verantwoordelijk is bij een mogelijke hacking. Hij vraagt of het 

bedrijf of de gemeente daarvoor een verzekering moet afsluiten, naar aanleiding van een 

persbericht waar de schepen en de administratie van de gemeente Beveren ter sprake kwam 

over 6 000 aanvallen per dag. Het is door een andere expert enigszins weerlegt. Er werd een 

raming voor opgesteld voor een overeenkomst van 60 maanden en dit voor een bedrag van 80 

000 euro inclusief btw. Hij vraagt hoeveel procent van het bedrag men gaat toelaten om van de 

raming af te wijken. De vraag is of men ervan af gaat wijken en zo ja, wat daar dan het 

percentage van zal zijn. 

 

Schepen Brocken  geeft aan dat het niet de bedoeling is om ervan af te wijken. Het is heel 

nauwkeurig berekend en daar zal niet van worden afgeweken. Ze vindt de tweede vraag heel 

technisch. Ze raadt aan de vraag een keer schriftelijk te stellen zodat daar op een juiste manier 

op kan worden geantwoord.  

 

Raadslid De Munck heeft de vraag gesteld en wacht het antwoord af.  

 

Schepen Brocken antwoordt op de eerste vraag dat er nu contacten zijn met het Gemeentelijk 
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Technisch Instituut. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het met andere scholen in zijn werk 

gaat. De contacten met het Gemeentelijk Technisch Instituut  zijn wel gelegd. Over de Sint-

Maartenschool en de andere scholen heeft ze nog geen weet. Er is zeker nog geen 

onderhandeling. Potentieel kan het inderdaad, maar er zijn nog geen duidelijke plannen rond. 

 

Raadslid De Munck wil niet voor die twee scholen spreken, maar in de eigen werkomgeving 

waarin hij actief is, is dat een heel groot probleem. Het is vooral een duur probleem. Voor de 

scholengemeenschap kan dat een hele goede uitweg zijn om zo’n contract aangeboden te 

krijgen. 

 

Schepen Brocken zegt dat de mogelijkheid er uiteraard is. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het natuurlijk verschilt tussen scholen en bedrijven. Een bedrijf kan 

het nog iets anders in haar boekhouding rond krijgen. 

 

Schepen Brocken zegt dat er ruimte voor is. Het zal natuurlijk financieel ook beter uitkomen als 

er meerdere partners op in zouden kunnen spelen. 

 

Raadslid De Munck vraagt of het dan eerder de vraag van de gemeente naar de scholen is of 

moeten zij contact opnemen. 

 

Schepen Brocken zegt dat dat uiteraard in beide richtingen kan. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de scholen wel moeten weten dat de mogelijkheid bestaat. 

 

Schepen Brocken zegt dat het de bedoeling is dat het hier vanavond goedgekeurd wordt. 

Daarna kan men er verder op inspelen om het uit te breiden. 

 

In zitting van 10 december 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de 

vervanging van de serverinfrastructuur door middel van het opzetten van een private Cloud met 

Managed Services goed waarop Zorgpunt Waasland zou kunnen aansluiten. 

In de loop van het voorjaar 2019 werden de noodzakelijke aankopen afgerond en installaties 

uitgevoerd en werd de verouderde serverinfrastructuur vervangen. Ook werden in deze periode 
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intensieve voorbereidende gesprekken gevoerd met Zorgpunt Waasland om de uitwerking en 

het opzetten van deze private Cloud vorm te geven. Hieraan gekoppeld werden er gesprekken 

gevoerd met diverse mogelijke partners die het luik van de Managed Services op zich zouden 

kunnen nemen met het oog op ontzorging. 

Ondanks de intensieve tijdsinvestering alsook het financieel voordelige aanbod dat gemeente 

Beveren deed aan Zorgpunt Waasland, besliste Zorgpunt Waasland om niet in te stappen in de 

private Cloud van de gemeente Beveren met bijbehorende Managed Services. 

De Managed Services houden een 24/7 proactieve ondersteuning en monitoring in door de 

externe partner en dit zowel op server/hardware niveau als op het niveau van de software en 

applicaties. 

Bij de introductie van voorgestelde oplossing zal na een overgangsperiode van 6 maanden het 

takenpakket van enkele medewerkers van de ICT-dienst grondig herschikt worden.  

De eerste extra partner die we een afgebakende plek gaan geven in onze private Cloud is het 

Gemeentelijk Technisch Instituut. Het Gemeentelijk Technisch Instituut is met een zeer 

uitgebreid en complex netwerk, een interessante partner om aan boord te nemen en het 

deelproject van het opnemen van externe partners in ons datacenter met Managed Services 

concreet vorm te geven. Deze integratie van Gemeentelijk Technisch Instituut in ons datacenter 

is kostenbesparend en efficiëntie verhogend. De aanwezige apparatuur in het datacenter van de 

gemeente zoals firewall, servers, opslagruimte kan dan als authenticatieapparatuur gezamenlijk 

worden gebruikt. Het gezamenlijke gebruik van bestaande apparatuur zal op termijn uiteraard 

voor een besparing zorgen alsook voor een vereenvoudiging van beheer. 

Algemeen wordt principieel beslist tot het afsluiten van een overeenkomst voor “managed 

services” voor de duur van 60 maanden. 

De maandelijkse kosten voor Managed Services 24/7 worden geraamd op 10 000 EUR exclusief 

btw. Bijkomend wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal interventie-uren per 

maand, namelijk 20, aan een gemiddelde uurkost van 102 EUR. Dit brengt het totaal van de 

raming op 14 629,00 EUR inclusief BTW per maand. 

De raming voor een overeenkomst van 60 maanden bedraagt 877 734,00 EUR inclusief btw. 

 

11. Op 1 juni 2020 eindigt het huurcontract voor de kopieertoestellen (hierna MFP’s genoemd) en 

printers. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft opnieuw een praktische vraag. Het was hem niet duidelijk waar 

de afdrukruimte zich gaat bevinden. Hij vraagt of het op de school zelf is of dat het een andere 
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gemeentelijke infrastructuur gaat zijn. Ten tweede vraagt hij naar de prijs van het drukwerk van 

het Gemeentelijk Technisch Instituut, want dat zal anders zijn. Hij vraagt welk aandeel het 

Gemeentelijk Technisch Instituut  heeft in het aanbod. Hij vraagt of de kosten anders berekend 

gaan worden voor ouders. Als laatste vraagt hij of er criteria zijn die de gemeente zichzelf wil 

opleggen om tot minder kopieer- en printopdrachten te komen. Men gaat immers naar een 

paperless administratie. Hij vraagt of daarvoor een afbouwend beleid is voorzien. 

 

De algemeen directeur zegt dat de afdrukunit voor het Gemeentelijk Technisch Instituut in het 

Gemeentelijk Technisch Instituut  zelf zit. Het Gemeentelijk Technisch Instituut  wordt juist 

meegepakt in het contract omdat het veel goedkoper is dan hetgeen ze nu hebben aan contract. 

Nu doet het Gemeentelijk Technisch Instituut dat met een externe partner. Ten derde wordt er 

constant gesensibiliseerd om minder te kopiëren. Er wordt zelfs per kopieerunit gevolgd wie wat 

en hoeveel kopieert. Daar worden mensen ook op aangesproken. Maar dat neemt niet weg dat 

het nog altijd heel veel is. 

 

Raadslid De Munck vraagt of men het, ondanks dat het veel is, ziet dalen. Het kan heel veel 

geweest zijn in 2018 en nog veel in 2019. Hij vraagt of de intentie er is om dat naar beneden te 

brengen. 

 

De algemeen directeur zegt dat die intentie er zeker is, maar hij ziet dat het fluctueert naar 

gelang er energie aan gespendeerd wordt om er controle op uit te oefenen. Als er minder 

controle wordt uitgeoefend dan stijgt het weer. 

 

Alle toestellen moeten tegen 1 juni 2020  vervangen worden door nieuwe toestellen. 

In het raamcontract van de stad Brugge kunnen MFP’s en printers afgenomen worden. 

Er is een vergelijking gebeurd tussen de toestellen van de huidige leverancier en de nieuwe 

leverancier via de raamovereenkomst van stad Brugge. 

Qua prijs zitten beide leveranciers voor gelijkaardige toestellen ongeveer gelijk. Wel is er een 

bijkomend voordeel als de gemeente Beveren instapt in het raamcontract van stad Brugge: 

  Raamcontract Brugge Huidige leverancier 

Verhuizen 
van toestellen 

gratis 
Gemiddeld 500 EUR/verhuis van 
1 toestel 

Verzekering 
All-in verzekering 
(dus ook diefstal, brand) 

Apart te verzekeren in 
gemeentepolis 
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Vanuit het Gemeentelijk Technisch Instituut komt de vraag om met een centrale afdrukruimte te 

gaan werken. Bedoeling is dat de printopdrachten door de leerkrachten vanuit Smartschool 

worden doorgestuurd en dat deze printopdrachten verwerkt worden door één of meer 

administratieve krachten van het Gemeentelijk Technisch Instituut. Die bezorgen dan de 

printopdrachten aan de leerkrachten. Momenteel wordt er nog samengewerkt met een 

drukkerij. Dit is echter een omslachtige en duurdere manier van werken.  De nieuwe manier van 

werken zal de prijs voor huur en clicks doen stijgen, maar dit zal ruim gecompenseerd worden 

(halvering van de kostprijs) door de kost die uitgespaard wordt. Het contract met de huidige 

drukkerij stopt eind dit jaar zodat in een overgangsperiode alles op punt kan gezet worden. Het 

nieuw contract printers en kopieertoestellen gemeente start op 1 juni 2020. 

Vanuit de Financiële dienst en het KCC komt de vraag om de functie “veldherkenning” te 

voorzien. 

Hiervoor is een extra software voorzien voor 2 toestellen. 

Binnen de aankoopcentrale van stad Brugge werd er een voorstel opgemaakt om alle toestellen 

voor gemeente Beveren en de sociale diensten (OCMW) te vernieuwen. De opdracht zal worden 

afgesloten voor een duur van 60 maanden. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het vernieuwen van het kopieer- en 

printerpark van de gemeente en de sociale diensten van het OCMW. 

De raad stemt algemeen in met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor voormelde 

opdracht. 

De geraamde kostprijs per maand inclusief het aantal afdrukken/kopieën (aantal clicks op basis 

van jaarcijfers van 2018), de licenties en het opzetten van de beheerstool, smartschool 

connector software en het service level en project management komt op  

10 512,41 EUR per maand.  

Verrekend op jaarbasis geeft dit 126 148,92 EUR, op 5 jaar is dit 630 744,6 EUR inclusief 21% btw. 

Deze bedragen zijn ramingen die afhankelijk zijn van de variabele factor van het aantal clicks en 

van mogelijke noodzaak aan extra machines (bv. sterk stijgende afdrukhoeveelheid in scholen). 

Rekening houdend met de variabele factoren wordt er uitgegaan van een raming van  

695 000 EUR inclusief btw op 5 jaar. 

Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale van de stad Brugge gekozen. 

 

12. Wegens een tekort aan sportinfrastructuur voor het stijgend aantal clubs en verenigingen van 
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Beveren, gaat de Sportdienst op zoek naar externe partners. In dit kader wenst de 

Broederschool haar sportaccommodatie buiten de schooluren via de Sportdienst ter 

beschikking te stellen van de sportclubs. Dit is een win-win situatie voor beide partners. 

Enkel DES Beveren zal gebruik maken van deze sportaccommodatie. 

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die dit gebruik regelt. De belangrijkste 

modaliteiten zijn: 

1. gebruiksvergoeding: 6 EUR per uur. Deze vergoedingen zijn inclusief kosten en lasten.  

     De sportclubs betalen op hun beurt een gebruiksvergoeding aan de gemeente. 

2. Overeenkomst is per jaar opzegbaar tegen het einde van het schooljaar waarbij opzeg  

     gegeven moet worden uiterlijk 30 april. 

3. Onderhoud en herstellingen zijn ten laste van de Broederschool, met uitzondering van  

    de schade veroorzaakt tijdens en door het gebruik door DES Beveren. 

4. Wat de verzekering brand en BA betreft, dient de gemeente haar        

     huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. 

Met algemeenheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan de voorgelegde 

gebruiksovereenkomst voor het huren van sportinfrastructuur van de Broederschool Beveren en 

dit conform de opgemaakte voorwaarden. 

 

13. CV De Nachtvlinders uit Haasdonk vraagt de toelating aan de gemeente om een loods te mogen 

bouwen op het zelfde terrein als hun clublokaal aan de Poerdam te Haasdonk. De loods zal 

dienen als opslag- en werkruimte. 

CV De Nachtvlinders dient te beschikken over een opstalrecht met betrekking tot voormelde 

locatie om hun eigendomsrecht met betrekking tot hun nieuwe loods te kunnen garanderen. 

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt, naar analogie met gelijkaardige dossiers uit het 

verleden, met volgende modaliteiten: 

1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om 

de opstalhouder na deze termijn het genot te laten behouden van de opstallen maar dat 

hiervoor een nieuwe overeenkomst zal opgemaakt worden op dat moment volgens de 

noden en gebruiken die dan gelden. 

2. Het recht wordt kosteloos verleend. 

3. Inplanting verplicht conform bijgevoegd inplantingsplan. 

4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder. 

5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van 
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het opstalrecht. 

6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen 

over aan de gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden. 

7. Indien er notariële kosten zijn (bv. renteloze lening) zijn deze ten laste van de 

opstalhouder. 

8. Het opstalrecht is beperkt tot de te bouwen opstallen en omvat geen bijkomend terrein. 

9. Indien de opstalhouder / jeugdbeweging ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, 

zal het recht van opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de 

opstalgever op basis van een waarde die alsdan tussen de opstalhouder en de 

opstalverlener zal worden overeengekomen of bij gebreke aan akkoord zal worden 

vastgesteld door een deskundige aan te stellen door de vrederechter. Deze 

waardebepaling zal rekening houden met alle door de opstalhouder toegekende 

voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, renteloze lening, …). 

Er wordt bijkomend in de overeenkomst opgenomen dat er in de loods geen festiviteiten mogen 

worden gehouden behoudens uitdrukkelijke en uitzonderlijke toestemming van het college. Dit 

omwille van de klachten van omwonenden die er momenteel al zijn met betrekking tot 

festiviteiten georganiseerd in het clublokaal. 

Unaniem hecht de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd ontwerp van opstalrecht tussen 

de gemeente Beveren en CV De Nachtvlinders voor de bouw van een nieuwe loods, Poerdam te 

Haasdonk. 

 

14. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 22 oktober 2019 akkoord met de publieke 

verkoop met recht van hoger bod van de projectgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en 

de Bijlstraat in Beveren voor een minimumbedrag van 195 000 EUR  

(+ kosten). 

Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 en deel van nummer 

669F2 en heeft overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd 

landmeter te Beveren een oppervlakte van 145,91 m². 

De nodige publiciteit werd gevoerd en tegen 13 december 2019 ontvingen we 2 geldige 

kandidaturen. Na het voeren van de procedure recht van hoger bod bleef er op 10 januari 2020 

één kandidaat over en werd het perceel toegewezen. 

De raad gaat algemeen akkoord het perceel, 3e afdeling, sectie C nr. 669K2 en deel van nummer 

669F2 met een oppervlakte van 145,91 m², zijnde projectgrond op de hoek van de Albert 
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Panisstraat en de Bijlstraat te Beveren te verkopen en tevens wordt goedkeuring gehecht aan 

het ontwerp van akte. 

 

15. De scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Beveren-Bazel, kort 

SGBB, is samengesteld uit de Sint-Maarten Middenschool Beveren, de Sint-Maarten 

Bovenschool Beveren, het Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren en het Sint-Jorisinstituut 

Bazel. 

De scholengemeenschap bestaat reeds sedert 1 september 1999. 

Overeenkomstig de omzendbrief SO62 dienen de scholengemeenschappen op  

1 september 2020 verlengd te worden voor een periode van zes schooljaren, d.w.z. tot en met 31 

augustus 2026. 

Het CASS (comité Afgevaardigden Schoolbesturen Scholengemeenschap) stelt voor om de 

scholengemeenschap te verlengen voor de volgende zes schooljaren. 

De scholengemeenschap heeft de voorbije jaren zijn meerwaarde voor het secundair onderwijs 

in de regio bewezen. Het CASS wil verder bouwen op de reeds bereikte resultaten en afspraken 

maken over thema's waarvoor de scholengemeenschappen de bevoegdheid krijgen via de 

onderwijsregelgeving. 

Het CASS heeft de huidige overeenkomst geactualiseerd zonder aan de fundamentele afspraken 

te raken. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord om de verlenging van de 

scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Beveren-Bazel, kort 

SGBB, te verlengen voor de volgende 6 schooljaren zijnde van 01 september 2020 tot en met 31 

augustus 2026.  Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde overeenkomst inzake oprichting 

scholengemeenschap 2020/2026. 

Tevens wordt goedkeuring gehecht  aan het intern reglement voor de werking van het CASS van 

de scholengemeenschap Beveren – Bazel, zoals voorgelegd. 

 

16. Met algemeenheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan de voorgestelde 

capaciteit van 160 leerlingen (1A: 112 en 1B: 48) in het eerste leerjaar voor het Gemeentelijk 

Technisch Instituut voor het schooljaar 2020/2021. 

Tevens wordt akkoord gegaan om de extra middelen toe te kennen aan het Gemeentelijk 

Technisch Instituut bij verhoging van deze capaciteit en dit op basis van de coëfficiënten in 

SO55. 
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17. De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt, en ontvingen een schrijven 

in verband met een officiële vraag van de stad Lokeren om te kunnen toetreden tot de 

projectvereniging. 

De vraag werd op de bestuursvergadering van Erfpunt van 4 februari 2020 behandeld en 

aangezien de stad Lokeren ontegensprekelijk deel uitmaakt van het Wase verleden, werd de 

vraag voorwaardelijk goedgekeurd (conform artikel 6 van de statuten). 

De raad van bestuur legt zijn gemotiveerde beslissing nu ter goedkeuring voor aan de 

gemeenteraden van de huidige participanten. Er wordt gevraagd te antwoorden binnen een 

tijdsbestek van 2 maanden, waarna al dan niet tot de formele toetreding kan worden 

overgegaan. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan de 

toetreding van de stad Lokeren tot projectvereniging Erfpunt. 

 

18. Met 30 stemmen bij  4 onthoudingen en bij geheime stemming wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de raad van bestuur van 

Centrum voor Basiseducatie, Leerpunt Waas & Dender. 

 

 De voorzitter gaat door met de bijkomende punten van de fracties. Ze stelt voor om twee 

punten samen te nemen omdat deze over hetzelfde onderwerp handelen. Dat is punt 19 ten 

verzoeke van Beveren 2020 “ECA en toekomstvisie Doel” en punt 30 van de fractie van Groen 

“havenuitbreiding”. De raad gaat hiermee akkoord. 

 

19. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt voorgelegd aan de gemeenteraad  

“ECA en toekomstvisie Doel”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat op 31 januari de Vlaamse regering een definitieve 

beslissing heeft genomen met betrekking tot het complexe project extra containercapaciteit 

haven van Antwerpen. Hij heeft in het verleden vanuit de gemeente Beveren regelmatig gehoord 

dat voor de gemeente er op voorhand duidelijkheid moest zijn inzake de modal shift en dat er 

voldoende en duidelijke oplossingen moeten zijn voor het reeds zwaar belaste verkeersnet. Hij 

heeft daarnet ook nog iets gehoord in verband met de westelijke ontsluiting van de 

Waaslandhaven die toch nog even op zich laat wachten. Hij vraagt wat het actuele standpunt is 
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van het college inzake ECA en of het college vrede heeft met wat er is toegezegd en met de 

vaagheid waarmee dat soms gebeurt of dat het onvoldoende is voor het college en ze opnieuw 

naar de Raad van State stapt. Daarmee samenhangend de toekomst van het dorp Doel. Het is 

ondertussen duidelijk dat Doel blijft. Er is een studie en hij is benieuwd naar de visie van het 

college terzake. Hij vraagt ook wat het college op korte termijn van plan is te ondernemen, meer 

bepaald met betrekking tot een aantal van haar verantwoordelijkheden op het terrein. Hij denkt 

dan ook zeer concreet aan het klooster van Doel waar, als hij het goed voorheeft, de gemeente 

Beveren nog altijd de verplichtingen heeft van het erfpachtcontract dat zij indertijd gesloten 

heeft met de Kerkfabriek. 

 

De voorzitter vraagt Groen het woord te nemen over punt 30. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat haar punt helemaal aansluit bij de vraag die net is gesteld 

door Beveren 2020. Zij vraagt zich ook af wat het standpunt van de gemeente is. De beloofde 

modal shift die in het verleden gemaakt werd, is eigenlijk nooit gerealiseerd. Ze vraagt welke 

garantie er is dat degene dat nu in het project wordt opgenomen wel gerealiseerd gaat worden. 

Wat wordt voorgesteld, lijkt haar zeer utopisch. Wat haar fractie betreft, moet er geen 

uitbreiding zijn omdat er nog heel wat capaciteit niet gebruikt wordt. Dus ze vraagt heel 

concreet naar het standpunt van de gemeente over het definitieve voorkeursbesluit. Ze vraagt 

zich ook af of er stappen gezet gaan worden richting Raad van State. Daarnaast vraagt ze of de 

gemeente mee zal ijveren voor deze modal shift. Ze verwacht eigenlijk dat de voorwaarden 

vooraf worden vastgesteld en niet en cours de route. De mobiliteitshinder zal groot zijn voor de 

regio. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de Vlaamse regering inderdaad een voorkeursbesluit nam op 31 

januari. Op 21 februari werd dit in het Staatsblad gepubliceerd en tien dagen na de publicatie, 

vanaf 2 maart, is dit besluit van kracht. Maar omdat de publicatie zo lang op zich liet wachten, 

besliste de overheid om de ter inzagelegging te verlengen tot 31 maart. Door het 

voorkeursbesluit en de contouren voor verdere havenontwikkeling, in vergelijking tot de 

plannen van het verleden, is er een betere balans tussen haveninbreiding en havenuitbreiding. 

Niettemin is de ruimte-inname door de haven en natuur opnieuw aanzienlijk. De uitwerking en 

de meer gedetailleerde effectenbepaling zal gebeuren in een volgende fase. Aan het einde van 

de uitwerkingsfase volgen verschillende projectbesluiten. Op dat moment bestaat opnieuw de 
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mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State, maar zover is men nog niet. De 

projectbesluiten moeten eerst nog gerealiseerd worden. Beveren koppelde inderdaad 

voorwaarden van de mobiliteit aan de ingebruikname van de nieuwe containercapaciteit. Niet 

louter aangaande de mobiliteit had Beveren voorwaarden. Ook het effect op de landbouw en de 

bewoning is een blijvend aandachtspunt. Het college stelt vast dat de westelijke ontsluiting een 

duidelijk onderdeel is van het voorkeursbesluit, maar er is inderdaad niet voldoende om een 

vlotte afwerking te garanderen. De westelijke ontsluiting komt wel op de E34, maar die moet 

verder nog aansluitingspunten vinden met het hoofdwegennet. Het college stelt tevreden vast 

dat de projectdefinitie, mede op vraag van het college, aangevuld is. Zoals vermeld werd in de 

antwoordennota die bij het voorkeursbesluit zit, is men gestart met een nieuw onderzoek voor 

de dubbele kamstructuur in het Waasland en de verbinding van de N70 en de E34 in het 

bijzonder. Dit proces staat daar los van, maar men is er in geslaagd om dit in de voorbereiding 

toch te koppelen aan het verhaal van de extra containercapaciteit. Op de vraag of het voldoende 

is om met een gerust hart te kunnen zeggen dat de bijkomende capaciteit vlot over de weg 

afgewikkeld zal worden, zegt hij dat die zekerheid er inderdaad niet is. Om deze reden is in het 

college van 24 februari beslist om de Vlaamse regering opnieuw aan te schrijven en de 

bezorgdheid hierover uit te drukken. Het is de taak van de regering en de Vlaamse administratie 

om de totaliteit van de complexe projecten ECA, Oosterweelverbinding en het haventracé af te 

stemmen en de werking van het totale mobiliteitssysteem te garanderen bij bijkomende 

vrachtvolumes. Hij denkt niet dat het op dit moment voldoende is om naar de Raad van State te 

trekken. Men moet op het moment beslissen over het voorkeursbesluit en een aantal zaken 

daaruit zoals onder andere de aanduiding van het project dat men gaat volgen onder de negen 

alternatieven. De procedure daarvoor is grondig en transparant verlopen. Het college heeft geen 

fundamentele bezwaren bij de strategische afweging van de alternatieven of bij de procedurele 

kwesties. Hij denkt dat de gemeente moeilijk naar de Raad van State kan gaan. Als dat wel zou 

kunnen, dan is het college wel tevreden met de wijze waarop gans de discussie over het 

voorkeursbesluit tot stand is gekomen. De rest van de zaken, zoals de modal shift en de 

uitwerking, die komen in een volgende fase terug. Dan komt er een raadpleging van de 

bevolking en dan zullen er terug conclusies getrokken moeten worden over in hoeverre men 

daarmee akkoord kan gaan. Maar op dit moment is er alleszins geen aanleiding om in deze fase 

van het proces naar de Raad van State te gaan. De concrete uitwerking van de verschillende 

elementen van het complexe project heeft plaats in de uitwerkingsfase. Hij ervaart dit als 

positief dat voor de realisatie van de westelijke ontsluiting een apart traject met apart 
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projectbesluit gevolgd wordt. Deze manier van werken maakt het mogelijk om te starten met 

deze wegenis voorafgaand aan de andere onderdelen. Ook de uitwerkingsfase zal kritisch van 

dichtbij opgevolgd worden. Dit wat betreft de reden dat men inderdaad niet naar de Raad van 

State gaat. Het voorkeursbesluit heeft dus te maken met het project dat intussen gelopen is. Na 

de bevraging moet terug een evaluatie worden gemaakt. Wat Doel betreft, is alternatief negen 

gerealiseerd, een bijkomend getijdendok met behoud van het dorp Doel. Dit is een belangrijke 

wending in het beleid op het beleid ten aanzien van Doel dat werd gevoerd door alle 

voorgaande regeringen. Hij ziet het behoud van de plaats Doel aan de Schelde als positief. Er 

zijn in deze mooie uitgestrekte gemeente niet veel mogelijkheden om de Schelde te ontmoeten. 

Doel heeft ook heel wat opvallende troeven zoals de kerk, het kerkhof, het Hooghuis, het 

klooster, het stratenpatroon, de molen, het haventje met zicht op de Schelde en de 

kerncentrale. Indien op termijn de waterbus Doel zou kunnen aandoen, dan komen er heel wat 

toeristische en recreatieve troeven bij in de gemeente en kan Doel een toegangspoort zijn aan 

het water voor de geplande ontwikkelingen die volop bezig zijn rond Prosperpolder, recreatieve 

wandel- en fietspaden, havenland, het landschapspark Groot-Saeftinghe en zo verder. Maar 

vooreerst verwacht Beveren dat de Vlaamse regering spoedig duidelijkheid schept over de 

context waarbinnen het behoud van Doel mogelijk is. Met name over de afbakening en de 

impact van de havenontwikkeling, bijvoorbeeld op de oostzijde van het tweede getijdendok, 

zijn al verschillende geruchten. Daar wil men duidelijkheid over van de Vlaamse regering. Ten 

tweede de afbakening en de plannen voor waterveiligheid en natuurontwikkeling, bijvoorbeeld 

wat met Doelpolder,  daar heeft hij ook nog vragen bij. De ontsluiting en de comptabiliteit met 

eventuele bewoning en met 24 op 7 een avondactiviteit, daar wil men ook duidelijke 

antwoorden op. Als de externe randvoorwaarden duidelijk zijn, dient een toekomstvisie voor 

Doel opgemaakt te worden waarbij minimaal ruimte wordt behouden die uitgebouwd kan 

worden tot een site met beperkte dienstverlening en recreatieve functies, eventueel met wonen 

als nevenfunctie. De meerderheid is er geen voorstander van om van Doel opnieuw een dorp te 

maken op de schaal van de andere landelijke woonkernen in de gemeente. Het college wil 

eerder de andere landelijke woonkernen rond de haven versterken. Op 25 februari 2019 stelde 

het college een aantal principes vast voor de toekomstige ontwikkeling van Doel. De 

aangestelde studiebureaus moeten nu in overleg met de vele actoren hun werk doen. Het 

studiebureau Omgeving is een van de betere in Vlaanderen. Het college is alvast tevreden dat 

voor hen is gekozen. Het college wil op een constructieve manier met hen samenwerken. Maar 

laat het wel duidelijk zijn dat de finale beslissing niet gemaakt zal worden door een ruime groep 
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actoren die behoudens veel ideeën en wensen geen enkele bestuurlijke bevoegdheid, 

maatschappelijk engagement of investeringsbereidheid vertonen. Het spreekt voor zich dat 

Beveren als lokaal bestuur samen met de Vlaamse overheid de belangrijkste actor is bij de 

opmaak van de visie. Het is dan ook positief dat minister Peeters besliste tot de oprichting van 

een politieke taskforce ter begeleiding van deze studie. Indien de Vlaamse regering in het 

voorkeursbesluit definitief kiest voor het behoud van Doel in welke vorm dan ook, moet het 

duidelijk zijn dat de financiële inspanning hiervoor in het bijzonder een taak zal zijn voor de 

bovenlokale actoren die verantwoordelijk zijn voor de teloorgang van het dorp. Het college 

verwacht een duidelijk engagement om te investeren in een nieuwe toekomst voor Doel. De 

grote orde van deze investering zal het klassieke flankerend beleid dat in het verleden betaald is 

vele malen moeten overstijgen. Wat het klooster betreft wil het college geen voorafnames doen 

op de studie. Dit lijkt hem een correcte houding naar heel de besluitvorming rond de 

ontwikkeling van Doel. 

 

Raadslid Creve dankt de schepen voor het uitgebreide antwoord en de positieve noten die hem 

wel plezier doen. Men komt in deze van zeer ver. Hij denkt dat iedereen zich bewust is van het 

feit dat het dorp Doel, welke ideeën er ook over mogen circuleren, niet op korte termijn een 

nieuwe invulling gaat krijgen. Maar zijn vraag heeft wel betrekking op een aantal 

verantwoordelijkheden van de gemeente. Wat het klooster betreft, hij kan begrijpen dat men 

daar geen grote investeringen in wil doen en dat men daar geen voorafnames in wil maken. 

Maar wat volgens hem ook niet kan is dat er tot op de dag van vandaag nog altijd een gigantisch 

gat zit in het dak. Het is al een paar keer voorlopig dichtgemaakt, maar een houten plaat is 

natuurlijk niet voldoende. De dakvensters staan systematisch open. Iedereen weet wel wat er 

gebeurt met een gebouw als daar niet enkele dagen of enkele weken, maar maanden en in 

sommige gevallen jaren de dakvensters openstaan. Bij zijn weten is de gemeente nog altijd 

verantwoordelijk voor het klooster op basis van een erfpachtcontract met de Kerkfabriek. Hij 

denkt dat men het pand minimaal volledig moet beveiligen en het pand regen- en winddicht 

moet maken. Dat is geen gigantische inspanning. Dan neemt men ook geen voorafname. Door 

niks te doen, zorgt men er op termijn voor dat er alleen maar vernieling komt. Hij zou graag zien 

dat er op dat vlak een inspanning kan gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft de vraag gesteld aan de algemeen directeur. Het is de 

bedoeling om het erfpachtcontract voor het klooster eventueel op te zeggen, maar hij weet niet 
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of het effectief gebeurd is. Er zijn ook gesprekken geweest met de Kerkfabriek die op een 

gegeven moment ook van plan was om te onteigenen. Er is een aantal jaren geleden de vraag 

gesteld om de onteigening te vragen van dat klooster. Vandaar dat hij zich aan het informeren is 

wat de huidige status is. 

 

Raadslid Creve zegt dat het alleszins nog niet verkocht is. Hij dacht dat het erfpachtcontract nog 

loopt. In die zin zit een deel van de verantwoordelijkheid bij de gemeente Beveren voor wat ook 

wel een vrij belangrijk historisch gebouw is. Er zijn ook nog wel heel wat mogelijkheden, in 

welke richting men ook gaat denken. Het is een van de gebouwen waar tijdens de Tweede 

Wereldoorlog Joodse kinderen verstopt hebben gezeten. Dat vindt men terug in heel wat 

naslagwerken. Hij vindt dat wel een belangrijk monument in dit kader. Voor wat voorafnames 

betreft, hij heeft begrepen dat er binnen nu en twee à drie weken door het college een 

toestemming verleend zou zijn voor een street art festival waarbij een kant van de Pastorijstraat 

ter beschikking wordt gesteld voor street art artiesten. Dat wil zeggen dat zij daar 

muurschilderingen mogen plaatsen. 

 

Het lijkt raadslid Creve zeker een initiatief dat een plaats verdient in Doel. Hij vindt het wel 

jammer dat daarover met de verenigingen die actief zijn op het terrein geen overleg wordt 

gepleegd. Zij kennen de situatie toch wel vrij goed. Hij denkt dat het geen goed signaal is om de 

volledige Pastorijstraat, die uitkomt op de pastorij, om die compleet te laten beschilderen. Hij is 

niet tegen het initiatief, maar hij denkt met het oog op wat er allemaal in Doel nog kan gebeuren 

dat het geen goed signaal is om juist de Pastorijstraat vrij te geven voor dat soort activiteiten. Er 

zitten nog een aantal waardevolle en interessante gevels tussen. In die zin lijkt hem die straat 

minder geschikt. Er zijn andere plaatsen in Doel die daar uitermate geschikt voor zijn omdat ze 

toch al volgeklad zijn of minder interessant zijn vanuit architecturaal standpunt. 

 

De voorzitter denkt dat de heer Creve nu een bijkomend punt aan het creëren is dat afwijkt van 

de eigenlijke vraag. Zij heeft graag dat het raadslid de vraag afrondt zodat het college kan 

antwoorden. 

 

Raadslid Creve zegt dat hij spreekt over mogelijke voorafnames voor de toekomst van Doel. Er is 

hier iets op korte termijn dat niet meer op de volgende agenda gezet kan worden. Er kan ook 

geen commissie meer over georganiseerd worden. De raad is er ook niet meer over bevraagd. 
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Het enige moment om erover tussen te komen is nu. Hij vindt het positief dat het college in dat 

soort van initiatieven wil meegaan, maar volgens hem zal het nodig zijn om eens ruggenspraak 

te plegen met de mensen die op het terrein actief zijn. Hij denkt dat er gezocht moet worden 

naar een betere locatie dan de Pastorijstraat. Volgens het raadslid zijn deze locaties er. Hij wil 

weten of het college bereid is om opnieuw met de mensen te overleggen om te voorkomen dat 

men voorafnames gaat doen en te bekijken of er geen betere locatie mogelijk is. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er zorgvuldig gekozen is, samen met de mensen. Die hebben ook 

inspraak gehad. Aan die kant van de Pastorijstraat woont niemand. Dat hindert dus niemand en 

daarom is de voorkeur daarnaar uitgegaan. Het zal trouwens op een zeker niveau staan, want 

het wordt ook gesubsidieerd door Vlaanderen. Het college heeft duidelijk de vraag gekregen om 

dat toe te staan en heeft geprobeerd dat op een goede manier te doen. Er kan altijd een ander 

alternatief worden gegeven, maar het is een stuk cultuur, en hij gelooft niet dat daarmee een 

voorafname wordt gedaan. De gevels kunnen als het moet terug gereinigd worden. Op de helft 

van de gevels staan metalen panelen. Meer heeft hij daarover niet te zeggen. 

 

Raadslid Creve vindt dat er nog wel iets over te zeggen is. Hij is het er mee eens dat het over 

kwalitatieve kunst gaat, maar hij raadt aan te kijken naar wat ze er in Gent mee doen. Daar krijgt 

men ook kwalitatieve kunst, maar niet in één van de hoofdstraten. Men vindt het daar terug in 

een smal graffitistraatje. Dat soort locaties zijn er in Doel ook. 

 

Schepen Brocken antwoordt dat het wel dezelfde mensen zijn die het organiseren in Gent. Er is 

wel zeker gepraat met mensen uit Doel, vooral met de mensen van de horeca. Die waren zeer 

enthousiast dat er eindelijk eens een leuk initiatief richting Doel komt. Ze hoort dikwijls zeggen 

dat er rond toerisme te weinig gedaan wordt in Doel. Ze was zelf een groot voorstander van dit 

project omdat het niet alleen voor kunstenaars is, maar ook de jeugd zeker en vast zal 

aanspreken. Doel moet niet altijd in een negatief licht gesteld worden. Raadslid Creve is daar 

zelf een beetje mee bezig. Ze nodigt hem uit om te komen kijken hoe kunstenaars enkele huizen 

zullen beschilderen die in geval van nood achteraf perfect gereinigd kunnen worden. 

 

Raadslid Creve denkt dat de schepen niet goed heeft geluisterd. 

 

De voorzitter zegt dat iedereen zijn punt heeft kunnen maken. 
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Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

20. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“bomenrijen Drijdijk”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dit punt geagendeerd te hebben naar aanleiding van een 

beslissing van het college van 13 januari, meer bepaald over de fasering met betrekking tot de 

landschapsbuffering voor de Waaslandhaven van de Drijdijk tot de Putten. Men heeft er op de 

commissievergadering van 3 februari uitgebreid uitleg bij gekregen. Daar was hij aanwezig. In 

dit akkoord blijkt ook opgenomen te zijn dat de populieren op de Drijdijk, in totaal 600 bomen, 

als compensatie gekapt zouden worden voor het feit dat er op de buffer ook bomen zullen 

komen. Dus omdat op de grote havenbuffer tussen de polder en de haven bomen komen, 

zouden als compensatie die 600 bomen gekapt moeten worden. Tezelfdertijd spreekt men daar 

van een beperkte verstoring. Hij begrijpt niet zo goed waarom er voor een beperkte verstoring in 

het aangrenzende natuurgebied van de Drijdijk zo’n ingrijpende maatregel genomen moet 

worden. Ook al omdat er tezelfdertijd nogal wat maatregelen ten voordele van de natuur 

worden genomen. Ten eerste wordt de bufferdijk ter hoogte van de Drijdijk, zoals die er nu ligt, 

een stuk opgeschoven richting haven. Het natuurgebied wordt dus een stuk groter. Er is daar 

ook de noord-zuid die recent nog volledig is ingericht in functie van het halen van natuurdoelen. 

Er zijn een aantal maatregelen afgesproken voor de Putten. Dat betreft ook het kappen van 

bomen. Dat betreft het verwijderen van de hoge gebouwen van een vroegere maalderij, 

trouwens allemaal in overleg met bewoners. Dat betreft ook het opbreken van de Middenstraat. 

De Middenstraat wordt opgebroken zodanig dat het natuurgebied van Putten-Weiden en 

Putten-West aan elkaar worden gesloten. Dat zijn allemaal maatregelen die positief zijn 

aangaande natuur. Maar toch moeten voor de bomen die op de bufferdijk komen, alle bomen 

weg op de Drijdijk. Er is gesteld dat er bomen in de plaats komen, maar het zit hem vooral in de 

kleine lettertjes. Er is duidelijk gezegd dat er knotbomen mogen komen, maar die mogen niet in 

een vast verband komen. Dus dat typische kathedraaleffect dat men nu op de Drijdijk heeft, zal 

compleet verdwijnen. De bomenrij langs de kant van het natuurgebied kappen zorgt er wel voor 

dat het kathedraaleffect verdwijnt. Momenteel is de Drijdijk een van de meest landschappelijk 

interessante stukken van Verrebroek. Hij wil graag dat de zaak opnieuw besproken wordt met 

Natuur en Bos. Ten eerste omdat er eigenlijk geen compensaties nodig zijn, want men heeft 

alleen gesproken over beperkte verstoring. Maar alles waar er een plus bijkomt, mede dankzij 
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Beveren, wordt niet meegeteld. Dus dan klopt er ergens iets niet. Ten tweede wil hij vragen dat 

er duidelijk wordt afgesproken dat er niets wordt gekapt, dus ook de buitenste bomenrij niet, 

zolang de nieuwe bomen op de bufferdijk nog niet volgroeid zijn. Hij hoopt van harte dat de 

meerderheid deze logica wil volgen. 

 

Schepen Vlegels heeft met belangstelling de artikelen van de heer Creve in plaatselijke bladen 

gelezen waarin hij alles zelf al claimt terwijl hij weet dat het bestuur heel erg heeft moeten 

ijveren om de buffering in orde te krijgen. Het college vond het normaal dat er gebufferd werd, 

maar het was een moeilijke discussie. Hij zal toch nog eens kort de voordelen benadrukken en 

hoe belangrijk het akkoord met de Vlaamse overheid is rond de buffering van de 

Waaslandhaven. De massieve bufferdijk die zal worden gerealiseerd van de Drijdijk tot aan de 

Middenstraat van de Putten zal er eindelijk voor zorgen dat Kieldrecht en Verrebroek degelijk 

gebufferd worden tegen de pollutie van licht, stof en geluid. Op de 3,3 kilometer lange bufferdijk 

komen meer dan 1 000 bomen. Bij de aanleg van de buffer richting Doel, zal dat lint aan buffers 

nog doorgetrokken worden. Tussen de bomen op de kruin, wat met de tijd een kathedraaleffect 

zal geven, want daar komen aan beide zijden bomen op, zal een aangenaam wandelpad 

aangelegd worden met het nodige meubilair en infrastructuur. Er wordt een nieuwe grote 

groene kamer gerealiseerd in het noorden van de gemeente. Het landschap en het uitzicht zal 

mooier en groener worden. De belevingswaarde van de polder krijgt een duidelijke 

meerwaarde. Een betere beeldkwaliteit zal daardoor ook bijdragen aan een positieve 

landschapsbeleving. Het natuurgebied de Drijdijk zal in de toekomst in dat polderlandschap 

geïntegreerd worden omdat de buffer niet meer op de Drijdijk zal worden aangelegd, maar op 

de rand van de haven komt, hetgeen de weidsheid en de diepte van het polderlandschap nog 

verder zal versterken. Een buffer die niet aangeplakt is tegen de bron van geluid en licht en stof 

is niet efficiënt. Men kon dus kiezen om de buffer daar op de Drijdijk te behouden. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat niet waar is. Hij weet dat toevallig beter. De buffer waar de schepen 

over spreekt, is afgesproken in 2018. 

 

Schepen Vlegels zegt dat  hierover is gediscussieerd met de vraag wat het college zou verkiezen. 

Natuurlijk als men goed wil bufferen, dan moet men bufferen bij de bron van de vervuiling en 

hinder, niet 200 à 300 meter bij de bron vandaan. Daarom is gekozen om de bufferdijk door te 

trekken, zodanig dat inderdaad de Drijdijk bij het landschap van de polder gaat behoren en niet 
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meer bij het landschap van de haven. Over de Middenstraat, op het einde van Oud Arenberg,  zal  

men binnen enkele jaren na de realisatie van de westelijke ontsluiting  niet meer de haven 

binnen kunnen. Niet alleen het eerste stuk tot Oud Arenberg, maar ook het stuk verder van de 

Middenstraat zal verdwijnen. De Oud Arenberg zal geknipt worden. Het zal alleen nog voor 

fietsers en plaatselijk verkeer dienen. Een belangrijke realisatie, aangezien het eerder over de 

voetbal ging en de scouts die naar Oud Arenberg moeten komen voor hun accommodatie, is dat 

men dat binnen een aantal jaren op een veilige manier kan doen. Daarvoor zullen andere 

maatregelen worden genomen. Het is inderdaad een feit dat bomen de efficiëntie van 

aangrenzende natuurgebieden aantasten. Maar in dit geval zal het geen aanleiding geven tot 

bijkomende compensatie en inname van landbouwgrond. Dat is toch wel belangrijk. Vroeger 

heeft men er altijd voor gepleit om, als de buffer er komt, een aantal uitbreidingen te geven aan 

de natuurgebieden. Er is nu een compromis gemaakt dat dat niet zal gebeuren. Dat vindt hij heel 

belangrijk. Dit vooral omdat de maatregelen voor de efficiëntie van de natuurgebieden worden 

versterkt, onder andere door de wegname van de wegenissen. Het akkoord dat is gemaakt, is 

ook niet vanzelfsprekend. Het heeft veel overleg gekost om tot dit resultaat te komen want de 

ontwikkeling van de haven, of men het graag wil hebben of niet, heeft een sterke verbinding met 

natuurcompensatie en natuurdoelstellingen. De realiteit is dat natuurcompensatie deel 

uitmaakt van de ontwikkelingen op Linkeroever. Tegen bijna alle procedures die gevoerd 

worden tegen de havenontwikkeling werd het ontbreken van natuurcompensatie gebruikt. Dit 

was meestal ook een doorslaggevend argument in de besluitvorming. Dat leidde tot vernietiging 

of schorsing van plannen. Deze procedures hebben er ongetwijfeld toe geleid dat de Vlaamse 

regering en het havenbestuur bijzonder alert zijn als het over natuurcompensaties en te behalen 

doelstellingen gaat. De landbouwers kunnen daarover meespreken. Ook nu speelde dit, maar 

door de vele overlegmomenten is een consensus bereikt die verder gaat dan op voorhand 

gedacht werd. Het is een win-winsituatie geworden. Hij wil dit akkoord niet in gevaar brengen 

door terug te gaan onderhandelen. Het college staat compleet achter het akkoord, te meer 

omdat de situatie voor de Drijdijk onterecht in vraag gesteld wordt. Hij herhaalt dat men moet 

bufferen aan de bron. De toekomstige westelijke ontsluiting is heel belangrijk voor de buffering 

van het geluid voor Verrebroek en Kieldrecht. Het is veel efficiënter dan de buffer te behouden 

op de Drijdijk. De functie geluidsbuffering is daarbij doorslaggevend. Ten tweede, twee rijen 

bomen blijven staan op de Drijdijk. Die worden inderdaad pas gerooid op het moment dat de 

buffer op de bufferdijk een voldoende hoogte heeft. De derde rij zal inderdaad gerooid worden 

volgende winter. Tegelijk zal er de aanplanting zijn van de bomen op de 3,3 kilometer bufferdijk. 
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Dan verdwijnen er ongeveer 150 bomen, dus geen 600. Op termijn, als de effectieve havenbuffer 

gerealiseerd is van 10 tot 15 meter hoog, dan pas zullen de andere twee rijen op de Drijdijk 

gerooid worden en vervangen worden door knotwilgen of andere bomen. Daarover is ook een 

akkoord met onroerend erfgoed. Die zijn om advies gevraagd. Bijkomend is het zo dat de 

bomenrij waarover het raadslid spreekt op een zeker moment beschadigd is doordat er paarden 

hebben gegraasd op de weide rond de bomen. Veel van de bomen zijn ook ziek. Er zijn veel 

bomen van de buitenste rij al omgevallen. De meeste zijn er slecht aan toe. Bomen kunnen 

inderdaad een kathedraaleffect geven, maar dat wil niet zeggen dat die zoals een kathedraal 

eeuwig blijven staan. Bomen worden op een gegeven moment gekapt. In dit geval moeten ze 

gekapt worden omdat ze ziek zijn. De andere bomen zullen hopelijk nog 10 à 15 jaar stand 

kunnen houden, zodanig dat de buffering dan gerealiseerd is op de hoofddijk. Het zou nogal 

spijtig zijn als men nu moest gaan rooien op de Drijdijk, de ene rij zal op termijn toch gerooid 

worden, en dat dan de buffering zou verdwijnen die er nu is. Hij zou dan niet weten wat de 

mensen zouden zeggen van de poldergemeente. Van de geleidelijke herinrichting van de dijk zal 

ook gebruik gemaakt worden om daar een aantal zaken aan toe te voegen en om daar een 

aangenaam fiets- en wandelpad van te maken met de nodige banken, waar nu geen plaats voor 

is. Dat kan dan leiden tot meer recreatieve doeleinden. Het toekomstbeeld van de Drijdijk met 

een streekeigen herinrichting afgeschermd van de haven door een massieve groene buffer langs 

de haven zelf, met aan de ene zijde het poldergebied en aan de andere zijde natuurgebied is een 

zeer interessante toekomstvisie die daar gerealiseerd kan worden. 

 

Raadslid Creve vindt het jammer dat de landschappelijke aspecten van de dijk met aan 

weerskanten bomen onvoldoende erkend wordt. De schepen zegt ook dat er een rij wordt 

gekapt en dat er twee blijven staan, maar die twee rijen blijven aan een kant staan. Het zou een 

ander verhaal zijn als men van die dubbele rij een rij zou weghalen, maar dat wil men natuurlijk 

niet. De schepen zegt dat de bomen ziek en in een slechte staat zijn. Van de 150 bomen aan de 

buitenkant zijn er 15 opgegeten door pony’s en er is inderdaad een deel van omgevallen, maar 

dat gaat over een beperkt aantal. Dat die andere bomen ziek zijn betwijfelt hij. Hij wil er samen 

met de schepen eens naar kijken samen met iemand die er iets van kent. Daar zijn geen zieke 

bomen bij. Het verhaal gaat eigenlijk niet zo zeer over of bomen op een bepaald moment gekapt 

moeten worden of niet, maar om dat de Drijdijk al zolang die bestaat een dijk met aan 

weerskanten bomen is, hoge bomen en populieren. Dat men daar oplossingen voor zou zoeken 

met meer streekeigen bomen of andere bomen, dat kan hij allemaal begrijpen. Maar wat men nu 
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wil doen is sowieso een landschappelijke verarming. Dat is een stuk Verrebroek dat er zo al 200 à 

300 jaar zo uitziet en dat er zo niet meer zal uitzien. Men doet er weinig moeite voor om ervoor te 

zorgen dat men die landschappelijke meerwaarde, die ook een toeristische troef is, bewaard. De 

schepen zegt dat het de keuze is tussen een buffer en een buffer, maar dat klopt niet. In het 

akkoord van 2018, dat ook is gecommuniceerd door Weyts via zijn persteksten, is ook duidelijk 

afgesproken dat die buffer er komt. Dat was eigenlijk een verworven feit. Achteraf is Natuur en 

Bos steeds weer gaan morrelen om te kijken waar ze overal bomen kunnen omleggen. Ze mogen 

die omleggen. Dat doen ze al overal in de polder en ze mogen ze tenslotte ook omleggen in 

Putten-Weide zelf. Maar er is bij zijn weten nog altijd geen enkele reden waarom die bomen op 

de Drijdijk allemaal moeten sneuvelen, en al zeker niet waarom die ene rij moet sneuvelen 

vooraleer de grote buffer volledig in orde is. Als men het puur in functie van buffering bekijkt,  

dan wil dat zeggen dat vanaf deze winter Verrebroek minder buffer krijgt. Men haalt een rij 

bomen weg en de andere grote buffer zal nog niet klaar zijn. Die bomen zullen er nog niet op 

staan, laat staan dat die volgroeid zijn. Dat vindt hij een probleem. Daarom vraagt hij om het 

opnieuw te bespreken. Naar zijn aanvoelen hebben ze geen argumenten om daar te spreken 

over compensatie. Er is alleen sprake van een beperkte verstoring. Voor heel dat lint met de 

bomen erop van in Doel tot aan de Drijdijk tot in Verrebroek staat expliciet omschreven dat het 

geen significante verstoring geeft voor de naastgelegen natuurgebieden. Dat komt omdat het 

aan de andere kant van de ringweg en aan de spoorweg ligt. Dus daarvoor moet niet 

gecompenseerd worden. Alleen voor dat stuk aan de Drijdijk zogezegd wel. Er klopt ergens iets 

niet. Het kan niet zo moeilijk zijn om aan de mensen van Natuur en Bos te vragen hoe dat zit, 

voor wat men wil compenseren en voor wat niet. Waarom is het nodig voor de Drijdijk als dat 

voor de rest van de 3 kilometer niet nodig is. Hij vraagt de schepen om dat te heronderhandelen. 

Ten tweede vraagt hij om absoluut af te spreken dat er niks gekapt wordt vooraleer de buffer 

volledig in orde is. Dat is een normale vraag van een gemeente aan een andere overheid. 

 

Schepen Vlegels vindt dat raadslid Creve net doet of het een makkelijke wandeling was om dit te 

realiseren. 

 

Raadslid Creve beseft dat het geen makkelijke wandeling is. Zoiets duurt lang en is vervelend. 

 

Schepen Vlegels zegt dat nu wel is bereikt dat er naar verkeer toe serieuze ingrepen zijn alsook 

naar buffering toe waar de gemeente al lang om vraagt. Daar wordt nu niet over gesproken. Er 
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wordt alleen gesproken over iets waar het raadslid een beetje last mee heeft. Hij is er zelf van 

overtuigd dat het een verbetering is van de landschappelijke waardes van de polder tegen de 

Drijdijk die uitzicht heeft op de haven. 

Raadslid Creve denkt dat men hier tot een en-en-verhaal kan komen in plaats van een of-of-

verhaal. Men moet de Drijdijk meer zien dan louter een buffer. Het is ook meer. Het is belangrijk  

voor Verrebroek en zijn geschiedenis en wat het nog heeft aan erfgoedlandschap belangrijk. 

 

De voorzitter stelt vast dat de standpunten hetzelfde blijven.  

 

De voorzitter vraagt of stemming gewenst is. 

 

Raadslid Creve vraagt hierover een stemming en ten tweede dat men expliciet vraagt dat er niet 

gekapt wordt vooraleer de havenbuffer in orde is. 

 

Met 23 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld) tegen 8 ja-stemmen (Vlaams Belang, Beveren 

2020, sp.a) bij 3 onthoudingen (Groen) wordt de vraag van Beveren 2020 tot het 

heronderhandelen voor het behoud van de bomenrijen op de Drijdijk op basis van alle voor 

handen zijnde argumenten verworpen. 

 

Raadslid Creve zegt dat er nog een tweede punt is waarover hij stemming vroeg.  

De voorzitter zegt dat de stemmingen waren samengevoegd. 

 

Raadslid Creve vond dat niet duidelijk. 

 

De voorzitter opent opnieuw de stemming voor de tweede vraag.  

Met 23 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld) bij 11 ja-stemmen (Groen, Vlaams Belang, 

Beveren 2020, sp.a) wordt volgend verzoek van Beveren 2020 “dat er géén enkele bomerij 

gekapt wordt vooraleer de bomen op de bufferdijk volgroeid zijn” verworpen. 

 

21. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“stedenbouwkundig beleid – beperking hoogbouw”. 

 

Raadslid Creve stelt zich serieuze vragen bij de beleidsvisie naar dit soort gebouwen toe, die 
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vaak historisch en beeldbepalend zijn voor een dorp. 

Op het college van 3 februari laatstleden werd een principieel standpunt ingenomen met 

betrekking tot de bouwmogelijkheden op de Grote Markt 6 te Beveren, bestaande uit 4 

volwaardige bouwlagen en een vijfde bovenlaag. Op 10 februari laatsleden werd door het 

college een princiepsbeslissing genomen voor “bouwen meergezinswoning” op het einde van 

de Dorpsstraat in Kieldrecht vlakbij het historisch dijklichaam en de historische oprit.  Vorige 

maand was er dan weer commotie over de goedkeuring door de meerderheid in de 

gemeenteraad van appartementsblokken in de Klapperstraat. Op sociale media blijkt de bouw 

van alsmaar meer nieuwe appartemensgebouwen in Groot-Beveren een van de grootste 

bekommernissen en ergernissen. Toch wordt dat genegeerd door het college. 

Beveren 2020 vraagt dat meer rekening wordt gehouden met bezwaren en suggesties van 

omwonenden. Tevens wordt gevraagd dat het gemeentebestuur een echt stedenbouwkundig 

beleid voert, waarbij hoogbouw wordt ingetoomd en rekening gehouden wordt met wat 

beeldbepalend en/of karakteristiek is voor een dorp of buurt. 

 

Schepen Vlegels wil er wel uitgebreid op antwoorden, maar hij vindt het een karikatuur van een 

vraag die naar puur populisme ruikt. 

 

Raadslid Creve zegt dat er vaak wordt gesproken van populisme om mensen de mond te 

snoeren.  

 

Schepen Vlegels zegt dat vroeger het niveau van zijn fractie iets hoger was. Zoals gevraagd 

vanuit het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zal hij proberen beleefd te reageren 

op het geformuleerde standpunt. Maar in de inleiding van het raadslid schrijft hij letterlijk dat hij 

is geïnspireerd door de informatie op de sociale media.  

 

Raadslid Creve zegt dat hij spreekt over wat er in het college beslist is en over sociale media. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het letterlijk in de memorie van toelichting staat. Het zijn niet de 

talrijke studies rond ruimtelijke planning en woonproblematiek en de vele publicaties rond de 

betonstop waardoor het raadslid zich een mening vormt, maar wel de sociale media. Hij vraagt 

of hij al eens heeft gehoord over het witboek van de Vlaamse regering over verdichting en of hij 

de publicaties van de Vlaamse bouwmeester al heeft gelezen. Blijkbaar niet, want anders zou hij 
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het punt niet zo brengen zoals hij nu doet. Hij wil op de drie voorbeelden ingaan. In twee van de 

drie voorbeelden volgde het college de gemachtigde stedenbouwkundig ambtenaar volledig. 

Het raadslid weet dat die een bepaalde bevoegdheid heeft. De dossiers werden bovendien 

vergund na overleg en bijsturing. De dossiers voldoen aan de stedenbouwkundige verordening 

die op de raad en ook door de hogere overheid werd goedgekeurd. Het is een verordening die 

zorgvuldig werd voorbereid en die sinds twee jaar zorgt voor duidelijkheid en transparantie voor 

de potentiële bouwers. Alle bezwaren bij de twee dossiers zijn bovendien grondig behandeld 

door dezelfde stedenbouwkundig ambtenaar. Sommige zijn meegenomen in de vergunning en 

andere niet. Het derde dossier over Kieldrecht dat het raadslid als voorbeeld gebruikt, is een 

principevraag die in overleg met de diensten grondig werd voorbereid. Het raadslid insinueert 

hier dat het college in stedenbouwkundige dossiers een loopje zouden nemen met een aantal 

principes. Het tegendeel is waar. Gans de nota duidt aan dat er belang wordt gehecht aan de 

opgesomde elementen die ook worden gebruikt in de nota van het raadslid, namelijk het 

dijklichaam en de historisch bestaande wegel. Het raadslid wil deze alle twee in stand houden. 

Hij gebruikt dat waarschijnlijk zonder dat hij de nota’s heeft gelezen. Meer nog omdat het 

nieuwe gebouw in belangrijke mate inderdaad beeldbepalend is voor de omgeving. Men wil het 

zelfs laten beoordelen door een onafhankelijke kwaliteitskamer Vakwerk omdat die een oordeel 

moet kunnen vellen over de architectuur en of het de beeldbepalendheid kan mee verbeteren 

van de Dorpsstraat. Het is een heel slecht gekozen voorbeeld van het raadslid. Hij is zich ervan 

bewust dat het raadslid het college verdacht wil maken, maar hij moet weten dat hij met zijn 

ongenuanceerde commentaar ook en vooral de ambtenaren treft. Nu naar de kern van het 

beleid en vooral de uitdagingen waar men als gemeente voor staat, en waar elk stedelijk gebied 

in Vlaanderen voor staat. Het zal toch wel een uitgebreid antwoord worden. Er is ook al over 

gediscussieerd op de commissie, maar toen zat het raadslid nog niet in de raad. De uitdagingen 

zijn dat Vlaanderen tegen 2030 bijna 300 000 woningen moet bijkrijgen. De gemeente is dus heus 

niet de enige die moet vaststellen dat er veel gebouwd wordt. Als men de statistieken van de 

bevolking bekijkt, dan zit men in het Waasland op het gemiddelde van de bevolking. Er zijn twee 

steden die meer hebben en drie kleine gemeenten die minder groei hebben dan Beveren. Men 

kan de cijfers terugvinden in de documenten over de bevolking van de gemeente. Dus er moeten  

300 000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Deze woningen moeten vooral in stedelijke en 

kleinstedelijke omgevingen gerealiseerd worden. Daarover zijn alle deskundigen het eens. Ook 

de overheid belet vaak om in de dorpen te gaan versterken omdat ze zeggen dat zolang er 

aanbod is in stedelijke en kleinstedelijke gebieden men het daar moet doen. In Nederland is het 
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nog veel erger, daar gaat men waarschijnlijk een nieuwe stad van 75 000 inwoners inplanten aan 

de kant van de Almere. De reden van de aangroei van het aantal woningen is ten eerste de 

aangroei van de bevolking, maar daar bovenop vooral de gezinsverdunning die men al jaren 

vaststelt. Mensen leven gelukkig langer, maar er zijn ook meer éénoudergezinnen gekomen en 

meer  alleenstaanden. Gemiddeld 30% van de bevolking is alleenstaand of een éénoudergezin. 

Men evolueert van 2,4 naar 2,1 inwoners per gezin. Dat kan statistisch allemaal nagegaan 

worden. Ook zonder bevolkingsgroei zijn er veel meer woningen nodig om dezelfde bevolking te 

huisvesten. Indien men de nood aan bijkomende woningen zou realiseren zoals vroeger 

gebeurde met verkavelingsdichtheden van 15 in het buitengebied en 25 in het kleinstedelijk 

gebied, dan zou nu reeds de meeste open ruimte opgesoupeerd zijn. Dat wil hij duidelijk niet. 

Verdichting is dus noodzakelijk. Meergezinswoningen worden bovendien meestal opgericht op 

plaatsen waar reeds een woning stond, met andere woorden geen extra verhardingen en geen 

extra beton. Bijvoorbeeld het gebouw in de Klapperstraat, de voetafdruk is daar een 500 à 600 

vierkante meter en daar komen een 40-tal woningen op. Als die in een verkaveling zouden 

worden uitgesmeten, dan zou ongeveer 2 hectare van de open ruimte weggenomen moeten 

worden. Meergezinswoningen zijn ook een woonvorm. Vooral ouderen willen kleiner en zonder 

trappen gaan wonen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat hun woningen weer op de markt 

komen en terug kunnen dienen voor gezinnen met kinderen. Voor éénoudergezinnen of jonge 

starters is dan weer vaak een appartement de beste en meest betaalbare oplossing. Het principe 

van het college is om aan jonge mensen die hier opgegroeid zijn en hier een sociale omgeving 

hebben de kans te geven hier een woning te verwerven. Dat is in het belang van de cohesie van 

de gemeente. Grootouders kunnen kinderen opvangen en ondertussen kunnen ouderen langer 

in hun eigen woning blijven wonen omdat de kinderen in de buurt wonen. Als men dit 

betaalbaar wil houden, dan moet ervoor worden gezorgd dat het aanbod groter is dan de vraag. 

Als de vraag morgen het aanbod overschrijdt, dan rijzen de prijzen uiteraard de pan uit. 

Niemand zal dat in twijfel trekken. Samengevat moet een woonbeleid voldoende mogelijkheden 

geven aan jonge mensen die hier sociale contacten hebben om een woning te verwerven of te 

huren. Daarvoor moet er voldoende aanbod zijn en wil men ook voldoende open ruimte en 

groen bewaren. De verdichting moet zoveel mogelijk gebeuren op plaatsen waar nu woningen 

staan en dat moet gepaard gaan met een kwalitatief groene en veilige omgeving. Er worden niet 

alleen ééngezinswoningen toegelaten. In alle deelgemeenten zijn er verkavelingen op kleinere 

percelen van toepassing. Meestal worden ééngezinswoningen gecombineerd met een 

meergezinswoning om dichtheden van 35 woningen per hectare te bereiken. Als de bezwaren en 
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suggesties van de omwonenden gegrond zijn, dan wordt daar rekening mee gehouden. Het 

college gaat daar niet over één nacht ijs. In de algemene stedenbouwkundige verordening, 

goedgekeurd door de gemeenteraad, is een belangrijke aanzet gegeven om te beperken waar 

meergezinswoningen kunnen komen. Het college heeft daar de harmonieregel toegepast en de 

draagkracht van de omgeving die moet toestaan dat ze er komen. Dat willen zeggen dat er in de 

omgeving nog meer meergezinswoningen moeten zijn of dat het perceel een bepaalde grootte 

moet hebben om daar meergezinswoningen te kunnen bouwen in die omgeving. Maar men wil 

dat in de toekomst nog duidelijker maken. Het college gaat ook een verordening maken om nog 

te verduidelijken waar nog appartementen en meergezinswoningen kunnen komen en waar 

niet. Als het raadslid zich de moeite zou getroost hebben om de stedenbouwkundige 

verordening er op na te lezen, dan had hij duidelijk gevonden dat het oprichten van 

appartementen aan heel wat voorwaarden gebonden zijn. Ondergrondse parkeren is daar een 

van en dat spaart ruimte. Er moet een fietsstalling zijn voor voldoende fietsen. Een aantal 

kwaliteitseisen aan een goede woonomgeving staan in de verordening, zoals een groene 

buitenruimte, berging, toegankelijkheid, ...  Er wordt met technische normen rekening 

gehouden en met ondergrondse vuilcontainers. Het zijn allemaal opgelegde zaken die bij de 

oprichting van meergezinswoningen horen. Bovendien is er sinds vorig jaar ook een belasting op 

meergezinswoningen die een serieuze bijdrage kan leveren aan de realisatie van extra zaken. 

Men is ook volop bezig met een bijkomende duidelijke verordening waarin bepaald wordt waar 

meergezinswoningen moeten kunnen en waar wel mogelijkheden zijn om meer te gaan 

verdichten. Het is de bedoeling om die verordening dit jaar af te werken. Men is daar al volop 

mee bezig. Daaropvolgend moet nog een RUP komen om nog verfijnder en duidelijker te maken 

hoe men de zones met verdichting zal aanpakken. In het bestuursakkoord is ook voorzien dat er 

een beeldkwaliteitsplan zal opgemaakt worden voor de gemeente. Dit plan moet in de toekomst 

een streefbeeld optekenen voor de omgeving, voor de publieke ruimtes, de bouwhoogtes, de 

harmonieuze versterking van het groen in het openbaar domein. Dat zijn enkele facetten die aan 

bod zullen komen in de beeldkwaliteitsstudie. Het raadslid kan nog veel meer lezen over de 

ruimtelijke ordening, die het raadslid dacht in een alinea te kunnen samenvatten, in het 

bestuursakkoord. Hij is er van overtuigd dat er een zeer ambitieus ruimtelijk beleid wordt 

gevoerd dat tegemoet komt aan de noden van de burgers en maatschappij, maar ook vooral het 

algemeen belang dient. Dit wordt telkens waargemaakt met veel inspraakmogelijkheden en 

ondersteund door studiebureaus en de eigen administratie. Ruimtelijke ordening en 

stedenbouw is geen eenvoudige materie en noodzakelijke en mooie initiatieven botsen vaak op 
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regelgevingen en gewijzigde inzichten van de hogere overheid. Het “not in my backyard” gevoel 

speelt vaak mee in de principes die in de bezwaren gehanteerd worden. 

 

Raadslid Creve heeft geprobeerd zijn zorg uit te drukken over wat beeldbepalend is en de 

authenticiteit uitmaakt van wijken en van dorpen. Hij krijgt direct het verwijt dat hij een populist 

zou zijn of dat, op het moment dat hij naar een visie van het college vraagt, hij de administratie 

aanvalt. Dat vindt hij bijzonder kort door de bocht. Het antwoord van de schepen gaat voor een 

groot deel voorbij aan de zorg die hij heeft geformuleerd en aan de vraag die hij heeft gesteld. 

Het gaat erom wat de bepaling is van de authenticiteit van dorpen en wijken. In die zin staat er 

voor wat Kieldrecht betreft heel duidelijk de verwijzing dat men daar een appartement wil laten 

optrekken vlakbij het historische dijklichaam en de historische oprit. Natuurlijk moet dat 

bewaard blijven. Dat zou er nog aan mankeren. Het kan ook niet anders. Dat kan men niet 

opruimen. Maar het gaat over meer dan dat. Dat doet zich in de gemeente heel vaak voor. Naar 

zijn gevoel, dat hoort hij ook vaak van inwoners van de gemeente, heeft men te weinig oog en 

respect voor historische context en voor het landschap. Als men een gemeente heeft met een 

visie die waarde hecht aan dat soort zaken die dorpen en wijken maken tot wat ze zijn, dan zorgt 

men ervoor dat men meergezinswoningen opricht in harmonie. Men kan het gebouw dat er 

staat verbouwen, maar dat gaat niet gebeuren want er komt een nieuw blok voor in de plaats. 

Dat is het dramatische van het verhaal. Als men het vanuit een toeristisch standpunt bekijkt, 

dan vraagt hij waarom mensen naar Beveren en de polder komen. Die komen niet om naar de 

blokken te kijken. 

 

Schepen Vlegels vindt dat de voorbeelden heel erg slecht gekozen zijn.  

 

Wat raadslid Creve betreft, zijn de voorbeelden uitstekend en zeer goed gekozen. Hij heeft de 

voorbeelden genomen die de afgelopen weken voorhanden waren op basis van de beslissingen 

van het college van burgemeester en schepenen. Op basis van die beslissingen verstaat men wel 

waar het over gaat. Hij kan ook op basis van de beslissingen van het afgelopen jaar of de 

afgelopen vijf jaar hier een punt indienen, maar hij heeft ze genomen als voorbeeld om te 

illustreren op welke manier hier blijkbaar beslissingen genomen worden. Op basis daarvan heeft 

hij geprobeerd een vraag te stellen naar visie en heeft hij geprobeerd om een zorg uit te 

drukken. De schepen zegt dat hij een karikatuur maakt van zijn beslissingen, maar de schepen 

doet het omgekeerde. De schepen probeert de vraag te negeren door er een karikatuur van te 
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maken. Hij vindt dat helemaal niet correct. 

 

De voorzitter denkt dat het duidelijk is dat er een toekomstvisie is. Die zal ontwikkeld worden. 

Later zullen op de commissie de bijkomende bouwverordeningen aan bod komen. De vragen 

van het raadslid kunnen daar terugkomen. Ze rond het punt af. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

22. Ten verzoeke van Vlaams Belang werd het punt “nooduitgang voor de brandweer en politie” aan 

de agenda van deze zitting toegevoegd. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat hij enkele zittingen geleden heeft gevraagd naar een 

nooduitgang voor de brandweerdiensten in de Gravendreef. Die was toen niet aangelegd bij de 

bouw van het nieuw administratief centrum. Dat is ondertussen gebeurd. Die loopt nu uit op de 

weg tussen het vredegerecht en de brandweerkazerne. Vroeger kon men van daar achter het 

Rode Kruisgebouw recht over de parking van de politie langs de slagboom de N70 op. Met de 

bouw van het nieuw administratief centrum gaat dat niet meer, maar het is nog wel mogelijk om 

via de parking richting het cultureel centrum te rijden, dan naar links naar de N70 waar de 

werfweg nog ligt van de parking en de baan langs het vredegerecht. Toen is men langs daar 

gereden, dus de verbinding met de N70 ligt er nog. Men kan met heel weinig geld terug een 

slagboom plaatsen. Nu is die afgesloten met betonnen blokken. Dat zou terug een uitweg geven 

voor het geval er wat gebeurt op het kruispunt met de Gravendreef. Dan kan de brandweer langs 

daar weg. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet zo eenvoudig is. In de tussentijd is er wel het een en 

ander gebeurd en is gans de parking gereorganiseerd. Maar er is een nooduitgang. De 

brandweer kan perfect weg via de weg die er ligt tegen de Zwarte Dreef over het pleintje. Indien 

er morgen iets zou gebeuren, kan die weg momenteel op die manier gebruikt worden als 

nooduitgang. Hoe men dat later gaat bekijken is een andere zaak. Momenteel is men wel bezig 

met een baken te zetten. Dat is niet zo eenvoudig. Men heeft de parking moeten reorganiseren. 

Dus op termijn kan dat verder bekeken worden. Als het kruispunt morgen vastzit, dan kan de 

brandweer wel weg. 
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Raadslid Buyl zegt dat er op de weg die de burgemeester noemt wel houten paaltjes staan op 

twee plaatsen. Het is heel tijdrovend om met een tankwagen de bocht te nemen, als men komt 

van ’t Leutig Pleintje en de bocht neemt naar links naar de Zwarte Dreef dan denkt hij niet dat 

dat van een leien dakje zal lopen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de nooduitgang die het raadslid voorstelt ook niet zo 

eenvoudig is. Maar er zullen verdere gesprekken over gevoerd worden. Naar zijn weten heeft de 

brandweer de vraag niet gesteld. 

 

Raadslid Buyl zegt dat dat ook zo was met de nooduitgang. Die vraag was ook niet gesteld, maar 

hij heeft de burgemeester gezegd dat die vraag nog wel zou komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat die vraag wel was binnengekomen, weliswaar niet bij hem. 

Dat was trouwens ook afgesproken. Er moest geen vraag meer gesteld worden. Er was een 

onderlinge afspraak tussen het afdelingshoofd en tussen de postoverste. Hier is dat niet het 

geval, maar er is momenteel een nooduitgang. Men kan moeilijk verwachten dat er een weg 

gelegd wordt van 6 meter. Het is niet zo eenvoudig. Men heeft momenteel gans de parking 

gereorganiseerd. Op termijn zal deze terug een nieuwe invulling moeten krijgen, maar 

momenteel moet men roeien met de riemen die men heeft. Maar het is niet correct om te 

zeggen dat indien morgen het kruispunt afgesloten zou zijn er een probleem is. Het kan 

trouwens ook nog altijd via het station en via de Peperstraat. Maar dat is momenteel niet het 

geval. Men kan altijd weg via de weg die tegen de Zwarte Dreef ligt. 

 

Raadslid Buyl zegt dat het nu ook mogelijk is over de parking. Men heeft het al gedaan. Het is 

perfect mogelijk. Het enige dat moet gebeuren is het wegnemen van de betonnen blokken die 

nu langs de N70 staan en het terugplaatsen van de slagboom. Dat is het enige dat er moet 

gebeuren. Voor de rest hoeft er aan de parking niets te worden veranderd. 

 

De voorzitter sluit de discussie aangaande dit punt. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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23. Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting 

“lokale bedrijfsbelasting onder de loep genomen”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat het Laatste Nieuws op 22 februari 2020 berichtte over 

een oproep van Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits vande Reyde van Open Vld om 

nutteloze lokale belastingen op ondernemers af te schaffen. Het zijn pestbelastingen zoals een 

taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden. Hij stelt dat het absurd en niet meer 

van deze tijd is. Het blijkt inderdaad om aanzienlijke bedragen te gaan, maar die zeker niet 

evenredig verdeeld zijn. In de berichtgeving viel onmiddellijk op dat Beveren op plaats drie staat 

wat betreft het totaalbedrag van de belastingen, na Antwerpen en Gent. Met niet minder dan 

tien verschillende lokale bedrijfsbelastingen in Beveren loont het de moeite om opsplitsing van 

dit bedrag van naderbij te bekijken. Deze belastingen betreffen enkel de zuiver lokale 

bedrijfsbelastingen en hebben dus niets te maken met belastingheffing via de federale of 

Vlaamse overheid, noch met opcentiemen die Beveren int op deze belasting. Bij het bekijken 

van de cijfers valt onmiddellijk het enorme aandeel op van de belasting op drijfkracht, 

aangevuld door de belasting op exploitatie hinderlijke inrichting. Deze twee heffingen hangen 

natuurlijk nauw samen met de nabijheid van de havenindustrie met een belangrijke bijdrage 

vanwege de kerncentrales. Zonder deze twee heffingen blijft nog 223 564 EUR over, dat verdeeld 

wordt over acht verschillende belastingmaatregelen. Dit is slechts een beperkt aandeel van de 

totale inkomsten van de gemeente Beveren met vanzelfsprekend relatief hoge inningskosten. 

Bovendien is de doelgroep beperkt en betreft het in hoofdzaak de lokale ondernemers die 

momenteel onder druk staan. Open Vld Beveren stelt voor de lokale bedrijfsbelastingen af te 

schaffen met uitzondering van de belastingen op drijfkracht en op exploitatie hinderlijke 

inrichting. Dit voorstel kadert in een streven naar administratieve vereenvoudiging en een 

doelstelling om de lokale economie te ondersteunen en winkeldorp Beveren te laten herleven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat niemand graag belastingen betaalt. Het raadslid zegt zelf 

dat er twee voorname belastingen zijn, namelijk deze op drijfkracht en exploitatie hinderlijke 

inrichtingen. Ze stelt zelf voor om die te behouden. Als men die er aftrekt dan staat Beveren niet 

meer nummer drie of vier. Dan staat Beveren onderaan. Beveren is een bijzondere gemeente in 

de zin dat de belastingen voor gezinnen enorm laag zijn als men dat vergelijkt met andere 

steden en gemeenten. Dat komt omdat de belastingen vooral komen van de kerncentrale en van 

de grote havenbedrijven. Ook niet van de kleine middenstand en de KMO-bedrijven. Die komen 
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vooral van de grote bedrijven, en dat zit boven de 50 à 60 procent. De belastingen die het 

raadslid wil afschaffen, worden niet geïnd om geld binnen te krijgen. Dat gaat over een bagatel 

als men dat gaat bekijken in het kader van de ganse begroting. Het is om een stuk regulerend te 

werken. De burgemeester gaat een aantal voorbeelden noemen. De algemene bedrijfsbelasting 

is de handelaarsbijdrage. Die verdwijnt dus niet in de kas van de gemeente. Die wordt integraal 

doorgestort naar de vzw Aangenaam Winkelen die de bijdrage volledig besteedt om daar 

activiteiten mee te organiseren. Waar vroeger een euro tegen een euro de afspraak was, ziet 

men nu dat de gemeente twee euro geeft en de handelaars via de belasting één euro. Hij denkt 

niet dat het de bedoeling is om de handelaarsbijdrage af te schaffen. Dat zou de vzw Aangenaam 

Winkelen niet graag horen. Dat is een groot bedrag van 62 000 EUR. Dan zijn er de taxidiensten. 

Deze zijn er om regulerend te werken. Mensen die hier een aanvraag doen moeten een bepaalde 

bijdrage betalen en dat is ongeveer 23 000 EUR. Voor dagbladkiosken, frituurkramen, … 

bedraagt dit 18 000 EUR. Ook voor de kramen op de markt moet standgeld betaald worden. 

Voor cafés en drankgelegenheden die openblijven na het sluitingsuur, gaat het om 6 600 EUR. 

Maar dat is ook om regulerend te kunnen werken en om controle te kunnen uitoefenen. Er is 

bedrijfsvuil, maar dat is enkel voor gezinnen die de ophaling van speciaal vuil buiten het 

reguliere nodig hebben. Er wordt een belasting op terrassen geheven. Men wil een wildgroei aan 

terrassen en ook aan nachtwinkels tegengaan. Dat levert 5 300 EUR op. Dat zijn dus allemaal 

bedragen die een stuk regulerend werken. Niemand betaalt graag belastingen, maar men moet 

het toch wel nuanceren. Het zijn vooral kleine bedragen die gevraagd worden, zoals iedere stad 

en gemeente dat doet, om een stuk wildgroei te voorkomen en om de administratieve kosten 

die eraan verbonden zijn te recupereren. Veel is het dus niet en het college heeft niet de 

bedoeling om deze af te schaffen. Hij weet ook niet wie er beter van gaat worden. Als men dat 

gaat uitrekenen per dossier, dan gaat het om een paar honderd euro. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat de kleine middenstand vandaag wel onder druk staat. Het is 

belangrijk om een steentje bij te dragen en om ze te ondersteunen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil wel eens de vergelijking maken met andere gemeenten wat de 

druk op de middenstand betreft. De grote KMO’s gaat hij nog niet meerekenen, maar hij wil die 

wel eens vergelijken met andere steden en gemeenten. Die hebben naast deze belastingen ook 

nog andere belastingen. Er zijn veel gemeenten die een vestigingstaks hebben. Hij hoort soms 

welke belastingen bepaalde steden en gemeenten hebben en hoe inventief sommigen zijn om 
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maar belastingen te heffen. Beveren heeft een aantal grote blokken om regulerend te werken. 

Deze zijn te verwaarlozen. Hij heeft er overigens ook nog geen opmerking over gekregen.  

 

De voorzitter sluit het punt af. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

24. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting 

“individueel verminderd tarief kinderopvang”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat mensen die een leefloon ontvangen automatisch recht hebben 

op een verminderd tarief op kinderopvang. Daar is een basistarief voor en dat ook belangrijk is 

in de strijd tegen kinderarmoede. Dus wanneer iemand een leefloon ontvangt, kan het OCMW 

proactief personen informeren omtrent hun recht op dat verminderd tarief. Zo kan het OCMW 

meer outreachend werken wat toch één van de belangrijkste acties is in de bestrijding van 

armoede. Dus vandaar dat ze drie vragen heeft. Ten eerste vraagt ze of het OCMW Beveren haar 

klanten proactief informeert over het recht op dat tarief. Ze vraagt ook hoeveel personen die het 

leefloon ontvangen er gebruik van maken en of er personen zijn die er recht op hebben, maar er 

nog geen gebruik van maken. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat men met de mensen die een leefloon krijgen, inderdaad heel 

aanklampend aan de slag gaat op twee manieren. Aan de ene kant bij de individuele sociale 

begeleiding die de maatschappelijk werkers hebben met de doelgroep en aan de andere kant 

ook bij Windekind zelf, het kinderdagverblijf waar men nu over spreekt en waar de meeste 

mensen terecht komen. Door de pedagogisch medewerker wordt bij inschrijving en bij de start 

van de opvang het volledige document nog eens overlopen en wordt er ook nog eens gekeken 

wat erin staat om na te kijken voor welke bepalingen zij een aanvraag kunnen doen. Dus er 

worden niet enkel en alleen wat folders meegegeven, maar er wordt ook op een dubbele 

aanklampende manier het gesprek aangegaan met de mensen die een leefloon krijgen. In 2018 

waren er 18 personen met een leefloon die kinderen in Windekind hadden. Dat zijn mensen die 

soms een twee of drie dagen komen, afhankelijk van de reden, bijvoorbeeld omdat ze een korte 

opleiding moeten volgen.  Er zijn ook kinderen die drie of vier dagen komen wanneer ouders een 

opleiding van het OCMW volgen zoals de werklift waarbij ze gedurende drie maanden parttime 

aanwezig moeten zijn. Het is het bijzonder comité van de sociale dienst die kan beslissen. Er is 
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voor drie gezinnen besloten om de extra vermindering te geven. Er zullen ongetwijfeld nog 

gezinnen zijn die een leefloon ontvangen en er geen gebruik van maken. Hij weet ook dat die er 

zijn. Soms kiezen mensen ervoor om naar een ander kinderdagverblijf te gaan omwille van 

locatie. Als mensen in Kieldrecht of Verrebroek wonen dan is het niet evident om met de 

kinderen naar Beveren te komen, om dan bijvoorbeeld in Sint-Niklaas naar de VDAB te gaan 

voor een opleiding. Soms kiezen zij daarbij voor een kinderdagverblijf met een niet-

inkomensgerelateerd vast tarief. Dan hebben ze bijvoorbeeld een kostprijs van 25 à 28 EUR per 

dag dat zij moeten betalen. Daar kan de vermindering niet op toegestaan worden. Maar ook 

daar wordt in een aantal gevallen, wanneer men het bijvoorbeeld wenselijk of nodig acht dat de 

ouders bepaalde opleidingen volgen of arbeidstrajecten afleggen, in tussengekomen via de 

gewone sociale tussenkomsten zodanig dat zij op die manier over een verminderd tarief kunnen 

beschikken. Soms zijn er ook tussenkomsten van anderen zoals de VDAB wanneer bepaalde 

verplichte opleidingen gevolgd moeten worden. Dan zijn er ook tussenkomsten en moet het 

OCMW niet tussenkomen. Dus ook andere organisaties geven soms bepaalde 

tegemoetkomingen waardoor er een aantal extra mensen zijn die het lage tarief betalen. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat het uitgebreide antwoord het een en ander heeft duidelijk gemaakt. 

Hoe zij het heeft begrepen en hoe bijvoorbeeld de VVSG het uitlegt is dat het tarief geldt 

ongeacht het kinderdagverblijf. Dus het is een recht dat wordt gebaseerd op het inkomen. Dat 

wordt automatisch toegekend voor mensen die een leefloon ontvangen. Ze snapt niet wat dan 

de relevantie is van Windekind. Het zijn in principe mensen die bij het OCMW komen en een 

leefloon krijgen. Daar kan het OCMW tegen zeggen dat men daar recht op heeft. Dat kan een 

motivator zijn om op eender welk kinderdagverblijf in te stappen en dat tarief te krijgen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er een aantal kinderdagverblijven zijn die niet 

inkomensgerelateerd werken. Die kiezen duidelijk voor een vast tarief voor elk kind voor elke 

dag. Dan betaalt men momenteel rond de 28 EUR. Die hebben geen enkele verplichting om 

kinderen van mensen met een leefloon op te nemen aan een lager tarief. Als Kind en Gezin 

morgen zegt dat ze dat verschil gaan bijpassen, dan zullen die mensen dat misschien wel doen. 

Maar op dit moment is dat dus niet. Wanneer kan men de lage kostprijs krijgen? Op het moment 

dat men in een inkomensgerelateerde opvang zit. Gelukkig zijn er inBeveren nog een groot deel 

inkomensgerelateerd, maar er zijn er ook nog een aantal die met een vast tarief werken. 

Windekind, de eigen opvang, wordt zo veel mogelijk gebruikt. Men zal ouders die bepaalde 
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trajecten moeten volgen, altijd eerst het eigen Windekind voorstellen. 

 

Raadslid Rovillard noteert dat er zeker proactief wordt ingezet om de gezinnen te informeren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

25. De voorzitter geeft het woord aan raadslid Maes, Groen, om volgend toegevoegd punt toe te 

lichten “een fietsbibliotheek in Beveren”. 

 

Raadslid Maes, Groen, ziet in veel plaatsen in Vlaanderen de zogenaamde fietsbibliotheken 

opstarten. In Limburg zijn ze het talrijkst, want daar zijn er al meer dan 10. Maar ook in andere 

streken zoals Oostende, Brugge, Ledegem, Turnhout, Edegem, …  zijn er al soortgelijke 

initiatieven opgestart. De fietsbibliotheek wordt georganiseerd onder het motto van ‘een kind 

groeit sneller dan een fiets’. Ouders kunnen lid worden van de fietsbibliotheek en tegen 

democratische prijzen een meegroeifiets tot 12 jaar ontlenen. Er wordt gemiddeld 20 EUR 

lidgeld gevraagd per jaar. Men kan dan steeds de fiets inwisselen voor een groter exemplaar. Er 

kan in de verschillende plaatsen waar het al wordt georganiseerd, bovendien een korting 

voorzien worden voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben. In verschillende steden en 

gemeenten is er een provinciale tussenkomst bekomen en draait de organisatie op vrijwilligers. 

Er liggen ook mogelijkheden op het vlak van sociale tewerkstelling in samenwerking met OCMW. 

Een initiatief dat veel omvat en vooral de sociale cohesie en fietsen in de gemeente aanmoedigt. 

Het is geenszins de bedoeling om in concurrentie te gaan met de lokale handelaars, meer eerder 

te zoeken naar een samenwerking. Het is geen onderhoudsdienst van fietsen. Hij vergelijkt het 

graag met de plaatselijke boekenhandel en de bibliotheek, die ook geen concurrentie van elkaar 

hoeven te zijn. Zijn fractie zou dit initiatief ook graag in Beveren ontwikkeld zien. Daarom vraagt 

hij hoe het college naar dit voorstel kijkt of dat er al iets soortgelijks in ontwikkeling is. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat alle initiatieven die mensen op de fiets krijgt en houdt 

toegejuicht moeten worden. Het college wil de suggestie onderzoeken om te bekijken of uit de 

studie die in andere provincies en gemeenten loopt werkbare verhalen komen. Los daarvan 

maakt hij een bedenking. Het is een oefening die gemaakt moet worden, rekening houdend met 

de belangen van lokale handelaren enzovoort. Men moet zich de vraag stellen of het tot de core 

business van het gemeentebestuur behoort om iets dergelijks op te zetten of dat men spelers uit 
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het middenveld en vrijwilligersorganisaties mee kan stimuleren om er een sociale rol in te 

spelen door bepaalde tegemoetkomingen te doen voor mensen die minder mogelijkheden 

hebben. Hij denkt aan een aantal zaken die al lopen. Een aantal jaren geleden werden alle 

zwerffietsen in de gemeente op een ludieke veiling verkocht. Nu gaan de fietsen naar Ibogem en 

via de kringloopwinkel komen die aan zeer democratische prijzen terug in het circuit. Dat zijn 

zaken die al de facto gebeuren om dit soort dingen bereikbaarder te maken. Samengevat denkt 

hij niet dat het aan de gemeente is om dat zelf op te zetten, maar er zal grensoverschrijdend 

onderzoek worden gedaan om te kijken welke mogelijkheden er al zijn en wat kan worden 

opgenomen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

26.  Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan raadslid Vermeulen, Groen, om volgend 

toegevoegd punt toe te lichten “inspraak en betrokkenheid van burgers”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft het punt vorig jaar ook al aangebracht alsook op het  

fractievoorzittersoverleg. Het gaat haar vooral om de voorwaarden waaraan burgers moeten 

voldoen om een agendapunt in te kunnen dienen. Er is tot op heden nog geen duidelijkheid 

over. Het zou niet moeten worden uitgeschreven in het huishoudelijk reglement, maar dat zou 

in een apart document moeten opgenomen worden. Ze is nog steeds benieuwd wat daar in gaat 

komen. Ten tweede is ze nog steeds voorstander, het is ook een van de zaken die gevraagd 

worden in het decreet lokaal bestuur, om een maximale inspraak te gaan nastreven en hierin 

een groei te garanderen. Ze vraagt opnieuw of er niet voor een bepaald project een kans kan 

worden gegeven aan burgers om een burgerbegroting op te stellen. Vervolgens heeft ze ooit 

gevraagd om te kijken of livestream mogelijk is, maar het bestuur had argumenten om het niet 

te doen. Ze heeft dat geaccepteerd, maar ze ziet dat er gemeenten zijn die een tussenweg 

kiezen. Namelijk dat wat er wordt opgenomen,  achteraf ter beschikking te stellen aan burgers 

zodanig dat ze kunnen luisteren, live thuis op dit moment of achteraf. Zo kunnen ze de 

gemeenteraad volgen. Als laatste vraagt ze of er een participatieproces is waarmee het college 

de betrokkenheid van de burgers wil verhogen, vertrekkende vanuit de huidige status quo, en 

zien waar men wil geraken tegen het einde van de legislatuur. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er momenteel door de gemeente Beveren enorm veel 
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gebeurt qua inspraak en betrokkenheid. Het raadslid zal waarschijnlijk zeggen dat dat meer het 

klassieke gebeuren is. In het decreet voor het lokaal bestuur van 20 september 2017 staat dat er 

een participatiereglement moet komen. Daar is men dus mee bezig. Er zullen een aantal dingen 

in worden meegenomen. Dat is een melding van wat er nu allemaal al kan, bijvoorbeeld een 

klacht indienen. Het verzoekschrift zal bekeken worden. Door de gemeenteraad kunnen mensen 

momenteel wel gehoord worden. Een notoir lid sinds kort van deze gemeenteraad is een paar 

keer gehoord voor de gemeenteraad. Het kan al jaren dat iemand een vraag heeft voor de 

gemeenteraad om dit thema naar voren te brengen. Het raadslid wil verder met de mogelijkheid 

dat concrete voorstellen kunnen worden gedaan aan de gemeenteraad. In Zwijndrecht heeft 

men dat een aantal jaren geleden ingevoerd. Dat was nog door burgemeester Minnebo die om 

de maand zijn vaste cliënt had. Het was altijd dezelfde persoon die een punt kwam toelichten 

voor de gemeenteraad. Veel succes had dat dus niet. Het is momenteel wettelijk geregeld op 

welke manier volksraadplegingen kunnen. De gemeente heeft ook zijn adviesraden. In 2019 zijn 

er 15 infovergaderingen geweest, in 2018 waren dat er 17. De collega van mobiliteit heeft de 

meeste daarvan op zich genomen. Er zijn enorm veel dingen die momenteel worden gedaan. 

Het participatiereglement zal de komende maanden naar de gemeenteraad worden gebracht. 

Tijdens de behandeling van de begroting heeft hij al gezegd dat het college niet in zal gaan op 

het idee van een burgerbegroting. Men ziet dikwijls dat er een grote zwijgende massa is die er 

niet aan participeert, maar wel een zeer kleine minderheid. Het kan niet dat een meerderheid 

van een minderheid gaat bepalen wat er gebeurt. Antwerpen is er een slecht voorbeeld van. 

Daar ziet men bij de burgerbegroting dat een kleine minderheid probeert om op die manier, 

zonder verkozen te worden, toch impact te krijgen. Hij is misschien zeer ouderwets op dat vlak, 

maar hij vindt het belangrijk dat de politiek het primaatschap heeft. Vandaar dat er om de zes 

jaar verkiezingen zijn. Dus hij is niet direct van plan om op de vraag in te gaan. Dat heeft hij ook 

eind vorig jaar al gezegd en dat punt is toen ook weggestemd. Over de livestream hoort hij van 

een aantal steden en gemeenten die het hebben ingevoerd dat er ook niet veel enthousiasme is 

en dat het weinig beluisterd wordt. Dus ook daar wil hij nu geen engagement nemen. Over de 

stappen die het college wil zetten om de participatie van burgers in de toekomst te bevorderen 

zegt hij dat men zeker en vast verder wil doen zoals men momenteel bezig is. Daarbij verwijst hij 

terug naar het participatiereglement waarin een aantal dingen voorgesteld zullen worden. Dat 

kan ook in een commissie besproken worden waar men in discussie kan gaan. Het raadslid wil 

iets verder gaan in een bepaalde richting dan het college. Maar er wordt enorm veel gedaan. Hij 

wil toch niet weggooien waarmee enorm veel mensen worden bereikt, zoals adviesraden, 
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infomomenten en het meldpunt. Het meldpunt is ook een vorm van inspraak waar enorm veel 

mensen gebruik van maken. Indien ze problemen hebben, kunnen ze dat melden. Ze krijgen dan 

ook een antwoord. Dat is ook een vorm van inspraak. 

 

Raadslid Vermeulen kijkt uit naar het participatiereglement. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

27. Ten verzoeke van Groen werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“uitbreiding fietszone – fietsstraten”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft zich laten inspireren door wat er vorige maand in Gent is 

gebeurd. Er is een berekening gemaakt van alle straten die smaller zijn dan 4,45 meter. Uit de 

wegcode blijkt dat je in een straat die zo smal is, als auto geen fietser meer mag inhalen. Deze 

straten zouden de facto dus fietsstraten kunnen zijn als men daar ook een zone “30” van zou 

maken. Ze wil niet vragen om er allemaal meteen fietsstraten van te maken, maar ze heeft hier 

wel een aantal vragen bij. Ze vraagt of er in deze straten duidelijker gecommuniceerd kan 

worden dat auto’s niet mogen inhalen en dat er dus een inhaalverbod is dat gehandhaafd 

wordt. Ten tweede vraagt ze of er een overzicht kan komen van al die straten. Dat kan een 

plannetje zijn dat op de website zichtbaar wordt gemaakt. In Gent heeft men dat heel mooi 

gedaan. Ze denkt dat dat inspirerend kan zijn, zodanig dat de fiets en automobilist ook weet 

waar dat is. Ten derde vraagt ze of gekeken kan worden of deze straten opgenomen kunnen 

worden in het fietsstratennetwerk of de fietszone waar werk van gemaakt zal worden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de wegcode inderdaad in een aantal principes voorziet 

aangaande het voorbijrijden van fietsers door auto’s. Concreet moet men binnen de bebouwde 

kom een veiligheidsafstand respecteren van 1 meter en buiten de bebouwde kom zelfs van 1,5 

meter. De vraag is natuurlijk of men via een soort dogmatische redenering moet stellen dat men 

in al die gevallen naar fietsstraten moet gaan. Hij denkt dat dat niet is aangewezen. Bijvoorbeeld 

alle polderwegen zouden dan de facto fietsstraten zijn omdat men niet op 1,5 meter voorbij kan 

rijden. Hij denkt niet dat dat een oplossing is. Hij denkt aan het concrete voorbeeld dat het 

raadslid vrij goed kent, de Ciamberlanidreef. Daar is enkele richting voor de beide rijrichtingen 

waar toch ook nog parkeerplaatsen zijn. Er is daar bewust gekozen voor een zone “30” en 
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fietssuggestiestroken waardoor de fietser assertief kan fietsen en zijn plaats kan innemen via de 

fietssuggestiestrook. Maar waarbij men met een fietsstraat het effect zou hebben dat het de hele 

breedte zou innemen met conflicten met geparkeerde auto’s in de middenbermen. Het zijn twee 

voorbeelden om te laten zien dat voor deze maatwerk moet worden geleverd en telkens te 

zoeken naar de oplossing die het best geschikt is naar fietsveiligheid en duurzaamheid van 

mobiliteit. Het raadslid vraagt of er duidelijk gecommuniceerd kan worden naar de 

weggebruikers met betrekking tot het inhaalverbod. Men probeert dat principe te hanteren om 

waar de wegcode duidelijk is,niet een overkill aan extra signalisatie te moeten voorzien. Bij 

voorrang van rechts moet men ook niet overal borden zetten. Er gelden bijvoorbeeld bepaalde 

principes rond parkeren. Men moet ook niet aan elke oprit een parkeerverbod zetten terwijl de 

wegcode zeer duidelijk is over dat daar niet geparkeerd mag worden. Dus hij denkt dat het niet 

nodig is om in al de straten extra signalisatie te voorzien. Maar het kan wel belangrijk zijn om de 

regels die op zich vrij evident zijn nog explicieter mee te nemen in sensibiliseringscampagnes en 

de programma’s die er op dat vlak zijn. Hij denkt dat men daar wel een aantal dingen kan 

meenemen. Hij denkt daarom ook dat het weinig zinvol is om een overzicht te maken van de 

betreffende straten, maar er is een zeer goed GIS-systeem en men kan kijken of men met de 

beschikbare parameters inderdaad een bepaalde maatvoering bijeen kan brengen. Maar het is 

niet altijd even makkelijk. Soms zit men van gevel tot gevel met een aantal specificiteiten die 

niet zo direct opgenomen kunnen worden. Wat het fietsstratennetwerk betreft, hij heeft in de 

raad al herhaaldelijk naar aanleiding van begrotingsdiscussies en andere momenten van debat 

de visie rond fietsen en fietsinfrastructuur uitgelegd. Er is de laatste jaren zeer intensief 

getimmerd aan het uitbouwen van een fietsnetwerk met een ruggengraat van bovenlokale 

verbindingen, met daar tussen verbindingen die dat voeden om dan uiteindelijk te landen in 

zeer fijnmazige netwerken waar trage verbindingen een zeer grote rol in spelen. Daarin wordt 

precies ingezet op plaatsen waar zwakke weggebruikers exclusieve gebruikers worden om op 

die manier exclusieve bestemmingen in de gemeente en daarbuiten te bereiken. Fietsstraten 

zijn daar op heel veel plaatsen heel belangrijk in. Hij gaat er van uit dat het raadslid zeer actief 

zal meewerken aan de participatie rond het circulatieplan in opmaak. Daarbij moet men ook 

weer nadenken om conflictvrije verbindingen voor fietsers te maken. Dan komen er eigen 

netwerken met alle flankerende maatregelen van fietsstraten, fietssuggestiestroken, enzovoort. 

Maar hij denkt dat het een verhaal van maatwerk is binnen een zeer breed uitgewerkte visie die 

ook terug te vinden is in het mobiliteitsplan wat nog verder verfijnd zal worden wanneer men 

over circulatie gaat praten. Maar hij wil de zaken wel meenemen en een aantal zaken in de 
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communicatie wat scherper stellen. Het is ook een blijvende zorg voor fietsstraten. Maar hij is er 

met de diensten van overtuigd dat er binnen het brede plaatje maatwerk moet worden geleverd 

in plaats van het dogmatische voorstel dat alle straten binnen de 4,5 meter fietsstraten worden. 

 

Raadslid Vermeulen begrijpt zeker de reactie dat dat in heel wat polderstraten nutteloos zou 

zijn. Daar is noch de fietser noch de automobilist bij gebaat. Maar het concrete voorbeeld van de 

Ciamberlanidreef is gevaarlijk want op dit moment is er weinig verkeer en er zijn nu al 

automobilisten die proberen in te halen. Ze vraagt of er, op het moment dat de 

fietssuggestiestroken er zijn, wel of niet mag worden ingehaald. Ze zegt dat de mensen de 

wegcode niet kennen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men dan uitgepraat is. Als men zo redeneert, dan is het ook de 

verantwoordelijkheid van de gemeente als iemand door het rode licht rijdt.  

 

Raadslid Vermeulen zegt dat iedereen voorrang van rechts en stoplichten kent. Maar ze denkt 

niet dat veel mensen weten dat je in een smalle straat een fiets niet mag passeren. 

 

Schepen Van Roeyen gaat een voorbeeld geven van een straat die beduidend breder is en waar 

men wel mag inhalen conform de wegcode en waarbij men is uitgelachen op TV Oost bij het 

aanbrengen van de fietssuggestiestroken. De schepen haalt het voorbeeld van de Klapperstraat 

aan waar men inderdaad fietsers kan voorbijrijden.  Hij stelt wel vast dat de fietsers op de 

fietssuggestiestroken, waar ze eigenlijk wel ingehaald mogen worden, perfect gerespecteerd 

worden omdat ze hun plaats assertief innemen. In de Ciamberlanidreef zal het zone “30” zijn 

met voldoende brede fietssuggestiestroken. Het zal alleen al visueel tot een versmalling van de 

rijbaan leiden, wat betekent dat de fietser zijn plaats zal innemen, en waar de facto de auto de 

fiets die de wegcode respecteert inderdaad niet voorbij zal kunnen steken. Het klinkt misschien 

sarcastisch, maar wanneer iemand door het rode licht rijdt, is dat niet de verantwoordelijkheid 

van de gemeente. Het is nog altijd een algemeen principe dat mensen worden geacht om de wet 

te kennen. Door de inrichting van het openbaar domein probeert men inderdaad de principes te 

versterken. Hij heeft de stellige overtuiging dat onder andere in de Ciamberlanidreef men dat op 

een goede manier doet. Maar hij wil het niet dogmatisch vertalen naar een algemene toegepaste  

blinde regel. Hij probeert naar eer en geweten maatwerk aan te leveren binnen de brede visie 

van een fietsnetwerk van bovenlokale tot heel fijnmazige verbindingen. 
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Over dit punt  wordt geen stemming gehouden. 

 

28. Ten verzoeke van Groen werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“veiligheid Vrasenestraat”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat dit normaal een actuele vraag geweest zou zijn. Het viel net 

niet in de tijdslimiet. Ze heeft een paar keer per week het genoegen om rond 7 uur in de ochtend 

door de Vrasenestraat te rijden. Er zijn heel wat auto’s die de weg gewoon gebruiken omdat het 

korter is. Ze weet dat het absoluut niet mogelijk is om daar continu controle te hebben. Ze 

vraagt zich alleen af of er nagedacht kan worden hoe het duidelijk kan zijn dat dat niet kan. Het 

is ook niet mogelijk om te controleren of die persoon in het midden een parking heeft of niet. 

Maar als ze na de gemeenteraad naar huis gaat, is er altijd wel een passant die daar doorrijdt. 

Dat lijkt haar niet de bedoeling. 

 

Schepen Van Roeyen stelt vast dat het aantal schendingen van dat principe relatief beperkt is, 

maar wel enorm irritant. Er is nu wel een speciale situatie door de werken op het Yzerhand. Daar 

ontstaat een conflict waardoor er iets meer mensen de regels miskennen. Men krijgt ook een 

afsluiting van het kruispunt met de Donkvijverstraat wat alleen al tot gevolg zal hebben dat 

bewoners die daar wel mogen komen tijdelijk in twee richtingen zullen kunnen rijden. Eens dat 

verhaal voorbij is, zal aan de politie worden gevraagd, binnen de bevoegdheden die op dat vlak 

gelden, of zij in de nieuwe situatie gericht controle kunnen doen. Maar het is een blijvende zorg. 

Hij had nog heel recent een aanvraag van de pakjesdiensten die een vergunning probeerden te 

bekomen om daar toch te mogen leveren. Het college heeft zeer terecht besloten om dat 

allemaal af te blokken. Als de situatie genormaliseerd is in de omgeving zal gericht worden 

geprobeerd om daar nog een aantal dingen op poten te zetten. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

29. Vervolgens wordt  ten verzoeke van Groen volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting “toezien op en naleven van SDG’s”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de haven van Antwerpen op 22 maart 2018 het world port 
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sustainabilitiy charter ondertekende en zette daarmee de krijtlijnen uit om bij te dragen aan de 

realisatie van de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Ruim 2,5 jaar geleden 

bereikte de Verenigde Naties een akkoord over een reeks van 17 doelstellingen voor duurzame 

internationale ontwikkeling, de sustainable development goals. Doelstelling 16.4 stelt tot doel 

tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk in te dijken, het herstel en de 

teruggave van gestolen goederen en alle vormen van georganiseerde misdaad te bestrijden. 

Havens zijn wereldwijd een belangrijke partner in het realiseren van die goals. Dus het was een 

erg belangrijk moment. De organisatie en partners van het charter die het ondertekend hebben, 

vertegenwoordigen bijna 1 000 havens en havengerelateerde bedrijven uit meer dan 100 landen 

vanover de hele wereld.  Die havens zullen de komende jaren moeten bewijzen dat het charter 

meer is dan een intentieverklaring. De gemeente Beveren is in de raad van bestuur van de haven 

van Antwerpen ook vertegenwoordigd door de burgemeester en de gemeente Beveren is ook 

aandeelhouder van Maatschappij Linkerscheldeoever in  de Waaslandhaven. Meer controle en 

betere informatie-uitwisseling is dus nodig. Hierbij heeft hij twee vragen. Ten eerste of de 

gemeente Beveren bereid is om proactief met de regionale en federale overheid te zoeken naar 

een correcte handhaving van de wetgeving. Ten tweede of de gemeente Beveren bereid is om 

binnen de raad van bestuur van de haven van Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever 

op deze goals van het programma toe te zien op het naleven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente Beveren niet vertegenwoordigd is in de raad 

van bestuur, maar hij zit er in. Als hij morgen ontslag zou nemen, dan zou het lang niet zeker zijn 

dat er iemand van de gemeente Beveren in zijn plaats komt. De gemeente heeft ook niet iemand 

moeten aanduiden. Men heeft vaker in de raad proberen te stellen dat hij een 

vertegenwoordiger is van de gemeente Beveren. Dat is niet zo. Om bepaalde redenen hebben ze 

gemeend dat het interessant zou kunnen zijn om iemand van Linkeroever in de raad van bestuur 

te hebben. Het had net zo goed iemand van een andere gemeente kunnen zijn of niet behorend 

tot deze raad. Bescheidenheid is belangrijk, dus hij denkt niet dat het de taak van de gemeente 

is om proactief te zijn met de regionale en federale overheden. De haven van Antwerpen en 

Maatschappij Linkerscheldeoever publiceren tweejaarlijks een rapport. Men moet het 

toejuichen dat zij dit engagement hebben genomen. In het duurzaamheidsverslag lichten zij 

uitvoerig toe wat de stand van zaken is. Voor wat betreft de wapens is het niet zo eenvoudig, het 

is de Belgische of Vlaamse regering die beslist of er Belgische of Vlaamse wapens uitgevoerd 

mogen worden. Er zijn ook internationale akkoorden. Er worden bepaalde militaire zones 
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binnen de haven afgebakend die op dat moment niet meer behoren tot het Belgisch 

grondgebied. Dat heeft te maken met een aantal engagementen binnen de NAVO. In die zin 

denkt hij niet dat het een taak is van de gemeente om concreet te handhaven. De regionale en 

federale overheden krijgen al zo veel brieven, dus hij denkt niet dat de gemeente een antwoord 

zal krijgen. In het bestuursakkoord kan het raadslid zien wat de gemeente van plan is op het 

vlak van duurzaamheid. Het is de verantwoordelijkheid waarop het college afgerekend kan 

worden. Maar bescheidenheid siert de gemeente. Hij gaat geen beloftes doen om er eens iets 

van te gaan zeggen, maar hij hoopt dat als een haven zoals die van Antwerpen het charter 

ondertekent dat zij ook het engagement hebben om dat op een concrete en goede manier in te 

vullen. Dat geldt ook voor de andere havens. Hij verwacht dat er inzichten zijn om wel degelijk in 

die richting stappen te zetten zoals het raadslid voorstelt. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de burgemeester zelf aangeeft dat hij het als een belangrijke 

kapstok voor het bestuursakkoord heeft gebruikt en dat het geen dode letter mag zijn. Hij heeft 

de tussenkomst gemaakt en gezegd dat hij er op terug zou komen. Het is net de stok die hij in 

het hoenderhok wilde gooien om de essentie van het gegeven te benaderen. Het charter is niet 

zomaar een intentieverklaring. Er zit wel meer achter en als de gemeente Beveren dat belangrijk 

vindt om als kapstok te gebruiken, dan kan men wel vanuit de Maatschappij Linkerscheldeoever  

het signaal geven. Hij verwacht ook niet alle wonderen van de wereld, maar hij vindt wel dat 

men als gemeente toch het havenbedrijf daar op kan wijzen. Hij was geschokt dat de haven 

daarvoor gebruikt wordt. Hij vindt het ongelooflijk straf dat alle misère in de wereld daar door 

een wapentransport gefaciliteerd wordt. Dat passeert via onze haven. De gemeente is er niet 

rechtstreeks verantwoordelijk voor, maar vindt het wel belangrijk. Dat is de stok die hij de 

burgemeester aanreikt. 

 

Burgemeester Van de Vijver herhaalt dat er ook internationale akkoorden zijn. België en de 

haven van Antwerpen heeft een strategische geografische positie. Er zijn internationale 

transporten in het kader van de NAVO. Zo eenvoudig ligt het allemaal niet. Hij denkt niet dat de 

discussie hier gevoerd moet worden. De gemeente Beveren is er niet bij betrokken, maar de 

burgemeester wordt er wel van op de hoogte gesteld. Hij heeft ook wel eens de vraag gekregen 

of hij een bezoek wilde brengen aan één van die zones die afgebakend zijn. Maar de gemeente 

wordt dus niet gevraagd akkoord te gaan, maar hij wordt er wel van op de hoogte gebracht. Het 

is belangrijk dat het charter mee ondertekend is. In het kader van de raad van bestuur van de 



81 
 

haven van Antwerpen zijn heel veel bevoegdheden gedelegeerd aan het directiecomité.  

 

Schepen Vlegels wil nog een nuance maken. Het raadslid geeft het zelf al aan. Het gaat om 

onwettige financiële en wapenstromen. Hij hoopt niet dat er nu onwettige stromen zijn. Wat er 

gebeurd is, is wettig. 

 

Raadslid De Munck geeft aan dat de burgemeester heeft gezegd dat het hier niet de plaats is om 

de discussie te voeren omdat het een bovenlokale aangelegenheid is waar een gemeente weinig 

aan kan doen, maar als men er weet van heeft dan is het belangrijk iets te doen.  

 

Burgemeester Van de Vijver raadt aan om op parlementair niveau een aantal vragen te laten 

stellen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

30. Dit punt werd ook ten verzoeke van Groen toegevoegd aan de agenda “havenuitbreiding”. 

Dit punt werd samen behandeld met punt 19 van deze zitting. 

 

Hierover werd ook geen stemming gehouden. 

 

31. Als laatste punt van deze zitting werd namens Groen volgend punt toegevoegd aan de agenda 

van deze zitting “beschermingsmaatregel Singelberg”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zo’n 45 jaar geleden het Kasteel Singelberg voor het eerst 

aan een modern onderzoek werd onderworpen. Heel wat van haar geheimen werden 

prijsgegeven. Op Singelberg ligt de ontstaansgeschiedenis van het Land van Beveren. Vanuit 

deze burcht werden slikken en schorren ingepolderd. In 1652 werd het sterk vervallen kasteel 

afgebroken. De materialen werden gebruikt om ergens anders in Beveren bouwwerken te 

verrichten. Tegenwoordig maken konijnen, hazen en andere dieren, die de burcht hebben 

ingenomen, er hun woongebied van en maken hun holen schoon. Klein bouwpuin en ook 

archeologische artefacten komen daarmee aan de oppervlakte. De burchtheuvel heeft daardoor 

veel te lijden onder erosie. Recent zijn delen van het muurwerk opnieuw bloot komen te liggen, 

waardoor ze zonder structurele maatregelen onherroepelijk dreigen te verdwijnen. De site werd 
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door Vlaanderen beschermd als cultuurhistorisch landschap in 1975. Het is uiteraard niet 

toegestaan beschermde cultuurhistorische landschappen te ontsieren, beschadigen, vernielen 

of op een andere manier de erfgoedwaarden aan te tasten. Dat betekent niet dat er niets meer 

mag gebeuren of veranderen aan het cultuurhistorisch landschap. Het betekent wel dat 

eigenaars en gebruikers het landschap in goede staat moeten behouden. Voor zakelijke 

rechthouders en gebruikers geldt ook een actieve plicht. Zij moeten wel de nodige 

instandhoudings-, herstellings-, beveiligings- en onderhoudswerken uitvoeren om het behoud 

en onderhoud van het beschermd cultuurhistorisch en erfgoedhistorisch landschap te 

verzekeren. Aan de vooravond van de 900e verjaardag van de historische vermelding van het 

Land van Beveren en met de verwachte passage is het aangewezen dringende maatregelen te 

nemen om dit unieke monument structureel te beschermen tegen verdere schade en voor 

toekomstige generaties te vrijwaren. Hij vraagt of de gemeente op de hoogte is van deze 

toestand en of het bereid is om de eigenaar hierover te bevragen. Hij vraagt ook of de gemeente 

mee op zoek wil gaan naar structurele maatregelen ter bescherming van de site. Ten derde 

vraagt hij of de site aantrekkelijker gemaakt kan worden in het kader van de 900-jarige 

geschiedenis van het Land van Beveren met een rustpunt en de aanwezige begroeiing te 

onderhouden en eventueel nieuwe aanplant te verzorgen. Hij had ook een vierde vraag voorzien 

die blijkbaar niet is opgenomen in de agenda. Hij vraagt of het officiële herkenningsteken voor 

erkend cultuurhistorisch landschap opgehangen kan worden. Dat teken kan men als gebruiker 

gratis opvragen bij het agentschap. 

 

Schepen Brocken zegt dat de gemeente er inderdaad van op de hoogte is. De eigenaarssituatie 

van Singelberg is complex. Die berust bij de familie Lesseliers.  De gemeente Beveren pacht het 

perceel. Volgens een afsprakennota wordt de site toegankelijk gemaakt voor het publiek. In ruil 

hiervoor beheert de gemeente de site onder leiding van de dienst natuurontwikkeling, 

bijvoorbeeld door begrazing door schapen. De gemeentelijke diensten erfgoed en archief zijn op 

de hoogte van de actuele toestand. Er werd op hun initiatief in januari dit jaar al een 

plaatsbezoek gebracht aan de site om het probleem van de blootliggende funderingen en de 

negatieve gevolgen van de konijnenpopulaties in kaart te brengen. Zowel de diensten van de 

gemeente als Erfpunt, monumentenwacht, de heemkundige kring als de mensen van de 

provincie waren daarbij aanwezig. Het voorstel van deze commissie zal zeker zijn dat de verdere 

erosie beperkt wordt door het inperken van de konijnenpopulatie, bijvoorbeeld door de 

frettenjacht op de konijnen, het afrasteren van blootliggende fundering met betonijzers en 
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ursusdraad,  zodat schapen daar niet aan kunnen en er is alvast registratie gedaan van de 

blootliggende funderingen door Erfpunt. Er dient wel opnieuw een gesprek te komen met de 

eigenaar zodat die blootliggende fundering opnieuw kan worden afgedekt met folie en 

teelaarde. Idem dito voor informatieborden en pictogrammen. Ook daarvoor moet men 

opnieuw in gesprek gaan met de eigenaars. Uiteraard wil de gemeente mee op zoek gaan naar 

structurele maatregelen. Een mogelijkheid zou zijn om een algemeen beheersplan te laten 

opmaken. Dit kan echter enkel gebeuren in samenspraak en met de expliciete toestemming van 

de eigenaar. Het opstellen van een beheersplan impliceert wel een intensief en langdurig traject 

met de diverse eigenaren van de percelen en het Agentschap Onroerend Erfgoed om een 

gedragen en uitgeschreven toekomstvisie rond de site te ontwikkelen.  Afgelopen maand heeft 

Erfpunt daar met een magnetometer bodemscans uitgevoerd op de betreffende percelen om 

het oude neerhof en de poortstructuren in de bodem te lokaliseren. De nieuwe 

onderzoeksresultaten kunnen wel een aanleiding vormen voor een nieuwe herwaardering en 

herkwalificatie van de site. Dit wordt door de gemeente uiteraard opgevolgd. Ze gaat met alle 

betrokken diensten zeker bekijken of de site aantrekkelijker gemaakt kan worden. Er  wordt 

alvast een bord met uitleg geplaatst op de site. Ook via de app en filmpjes die in de maak zijn 

komt het publiek zeker en vast meer te weten over Singelberg, weer met toestemming van de 

eigenaar. Verder is er voorzien in normaal onderhoud door de dienst natuurontwikkeling. In het 

kader van toeristische ontsluiting zou een rustpunt met informatie eveneens ontwikkeld kunnen 

worden. De toeristische ontsluiting werd wel al aangekaart door de adviesraad van Beveren. De 

gemeentelijke administratie doet eveneens navraag of een herkenningsteken kan worden 

aangevraagd als gebruiker van de site. 

 

Raadslid De Munck vraagt of men er op uit is om een herkwalificatie aan te vragen. Dan wil men 

dus weg van de erkenning van het cultuurlandschap en eerder gaan naar een archeologische 

site. 

 

Schepen Brocken geeft aan dat dat gunstiger zou zijn voor de bescherming van de site. Men is 

volop aan het onderzoeken of dat kan. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er dan ook over is nagedacht om het stukje van de oude neerhof 

dat aan de Kasteelstraat ten oosten ligt mee op te nemen. De grote site van de Singelberg ligt 

volledig aan de westkant, maar ook er ten oosten van de straat ligt nog een verhoging die 
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 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 03 maart 2020 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 31 maart 2020 te 

19.30 uur. 

 

eigenlijk nog bij de oude kasteelsite hoort. 

 

Schepen Brocken moet dat navragen. 

 

Raadslid Johan Smet zegt dat de bodemscan bij het neerhof is uitgevoerd. Daar zijn in de site 

belangrijke vondsten gedaan. Ook de walgracht is beschermd. Volgens zijn gegevens is er geen 

erkenning qua archeologie en is het Agentschap Onroerend Erfgoed ook niet geneigd omdat te 

doen. Zij gaan een groenboek samenstellen waar een aantal sites in aanmerking zullen komen 

voor erkenning en subsidiëring. Maar dat is nog koffiedik kijken. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de site momenteel vol ligt met potscherven. Het is dus niet 

onbelangrijk om daar iets mee te doen. Iedereen kan daar nu mee naar huis gaan. Dat moet op 

een of andere manier beschermd worden of men is het definitief kwijt. 

 

Raadslid Johan Smet zegt dat men altijd bereid is als men de opdracht krijgt.  

 

De voorzitter zegt dat het op een commissie toegelicht kan worden als er evolutie is.  

 

Raadslid De Munck vraagt of het een openbare commissievergadering is of meer een 

werkvergadering tussen verschillende instanties om heel snel iets op die site te kunnen doen.  

 

Schepen Brocken zegt dat er nog geen commissie is gepland. De vraag is donderdag gesteld en 

de mensen zijn er nog maar kort mee bezig. De nood is alleszins wel hoog genoeg om er een 

commissie over te geven. Ze gaat bekijken om dat zo snel mogelijk te doen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 

 
 
 Jan Noppe        Veerle Vincke 


