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Gemeenteraadszitting van 28 mei 2019 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

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

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

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

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Raadslid Bjorn Vaerenbergh was afwezig en werd verontschuldigd. 
             

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

D 01 01.  Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 30 april 2019. 

 

GGZ 02.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst N450. 
 

D 40 03.  Goedkeuring tracé Fietssnelweg F4 - fietstunnel spoor en N70. 
 

Archief 04.  Goedkeuring overeenkomst Gemeenschappelijk informatie- en archiefsysteem 

provincie Oost-Vlaanderen. 

 
D 31 05.  Vaststelling lastvoorwaarden renovatie voetpaden Hoge Wegel te Haasdonk. 

 
D 03 06.  Goedkeuring huurcontract met vzw Volharding Beveren voor 

atletiekaccommodatie Klapperstraat te Beveren. 
 

D 31 07.  Verkoop perceel grond (lot 4) in de Sportlaan te Vrasene. 

 
“ 08.  Aankoop van een woning Gentseweg 17 te Beveren. 

 
“ 09.  Aankoop site oude rijkswachtkazerne te Kieldrecht. 

 

D 22 10.  Gemeentelijk basisonderwijs: capaciteitsbepaling, contingentering en 

inschrijvingsprocedure. 
 

D 64 11.  Kennisgeving agenda algemene vergadering PEVA vzw gemeentelijk 

cultuurcentrum Beveren d.d. 19 juni 2019. 
 

D 01 12.  Uitnodiging algemene vergadering Interwaas d.d. 29 mei 2019. 
 

 
“ 13.  Uitnodiging algemene vergadering Maatschappij Linkerscheldeoever d.d. 12 juni 
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Openbare zitting. 
 

Raadslid Maes, Groen, heeft een vraag omtrent de verkeersveiligheid en de communicatie rond de 

wegenwerken. Hij wil starten met het tonen van enig begrip voor de complexiteit en de 

onvoorspelbaarheid van zulke wegenwerken. Anderzijds moet worden vastgesteld  dat een aantal 

dingen wat chaotisch zijn verlopen. Overal waar hij de laatste weken kwam, was de chaos door de 

werken een hot topic. Hij vraagt welke lessen hieruit geleerd kunnen worden voor de toekomst, of 

er eventueel andere oplossingen zijn in verband met de communicatie, bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief die heel goed en duidelijk is, maar die te weinig mensen bereikt. Hij vraagt hoe men er 

in gaat slagen de nieuwsbrief wel bij iedereen te krijgen. Waarom kan er geen briefwisseling 

2019. 

 
“ 14.  Uitnodiging algemene vergadering Intergem d.d. 20 juni 2019. 

 

D 01 15.  Uitnodiging buitengewone algemene vergadering Ibogem d.d. 27 juni 2019. 
 

“ 16.  Ten verzoeke van Vlaams Belang-fractie: toegankelijke voetpaden.                                 
 

“ 17.  Ten verzoeke van sp.a-fractie: Welke lessen zal gemeentebestuur trekken uit de 
legionella-besmetting in de Gentse kanaalzone?                                                                                                                              
 

“ 18.  Ten verzoeke van sp.a-fractie: Gevleugelde zebrapaden.          

 

“ 19.  Ten verzoeke van Groen-fractie: Online inschrijving secundaire scholen in Beveren. 

 

“ 20.  Ten verzoeke van Groen-fractie: Verkeersveiligheid Beukenhoflaan. 
 

“ 21.  Ten verzoeke van Groen-fractie: Beslissing van de Vlaamse Regering over het 

ontwerp voorkeursbesluit met  betrekking tot extra containercapaciteit in de 

Antwerpse haven.                         
 

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  

30 april  2019 voor. 

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

gemeenteraadszitting van 30 april  2019. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter of er vragen zijn voor het vragenkwartier. 
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voorzien worden voor de mensen die betrokken zijn bij de werken of bij de omleidingswegen van 

die werken. Het zijn een aantal vragen en mogelijke oplossingen voor de toekomst die bij hem 

opkwamen. 

 

Schepen Van Roeyen hoopt dat het zijn collega niet zal verbazen dat aan dit soort complexe 

werken heel wat voorbereiding vooraf gegaan is, in bijzonderheid wat betreft de omleidingen die 

absoluut geen sinecure zijn. Wat men vandaag meemaakt, dan denkt hij vooral aan de N70, zijn de 

nutsmaatschappijen die in synergie, in dit geval onder leiding van Fluvius, al de nutsleidingen 

vervangen. De werf wordt op zich geleid door de nutsmaatschappijen en AWV. Hij heeft met die 

mensen ettelijke uren bijeengezeten om de omleidingen voor te bereiden. Dit is zo ingrijpend dat 

men de impact ervan op het grondgebied niet kan vermijden. De gemeente probeert in hoofdorde 

alles wat hier aan verkeer niet moet zijn, weg te houden. Dat betekent in dit geval dat vlak na de 

Kennedytunnel, als je van Antwerpen komt, er voorsignalisatie staat dat Melsele niet doorgereden 

kan worden. Dat is op dezelfde manier voorzien op heel het bovenlokaal netwerk, dus er wordt 

geprobeerd om alle doorgaand verkeer te weren. Daarnaast zijn er afhankelijk van de evoluties in 

de werken een aantal lussen uitgewerkt waar men in hoofdorde opnieuw in brede lussen het 

verkeer wil wegduwen. Maar onvermijdelijk zijn er een aantal stromen die nu op plaatsen komen 

waar vroeger minder auto’s reden. Het is niet mogelijk om woonwijken te gaan afsluiten. Je kan 

stromen sturen met omleidingen, dat wordt op die manier heel gericht gedaan en dat wordt ook 

zeer gericht gemonitord. Maar je kan een aantal zaken niet honderd procent uitsluiten. Er wordt de 

hele tijd gemonitord en er wordt ingegrepen.  

Ten tweede gaat het hier over een zeer complex werk. Vorige week hebben de nutsmaatschappijen 

een aantal dwarswerken moeten uitvoeren. Dat wil zeggen dat over de volledige breedte van de 

N70 geen verkeer mogelijk was omdat men verbindingen moet maken tussen noord en zuid. Op 

dat moment krijg je inderdaad een aantal bewegingen op zeer korte tijd die als gevolg hebben dat 

in een aantal aanpalende straten problemen zijn. De schepen heeft zelf bijna al die dagen het 

traject van de omleidingen bekeken en opgevolgd. Daar zijn inderdaad momenten van hinder 

geweest, maar alles bij elkaar genomen is duidelijk vastgesteld dat de grote stromen doorgaand 

verkeer konden vermeden worden of toch wel dat die goed zijn afgeleid. Maar niemand zal 

ontkennen dat er hinder was. Er is rond communicatie een heel traject afgelegd. Er zijn 

verschillende infovergaderingen geweest. Er zijn contacten en directe vergaderingen met bepaalde 

doelgroepen, hij denkt aan handelaren, en er is met scholen gesproken. Bij de bewoners in de 

werfzone zijn bewonersbrieven bedeeld. Er is op alle mogelijke manieren via de digitale kanalen 

zoals Facebook en de website gecommuniceerd, ook via de klassieke pers. Er is de e-brief, de 
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nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren. Hij denkt dat met alle mogelijke middelen 

geprobeerd is de communicatie zo goed mogelijk  uit te voeren. Er is ook signalisatie voor de zones 

voorzien van zeer ver op het grondgebied om telkens aan te kondigen dat men de omleidingen 

moet volgen. Er is ook een stukje burgerzin nodig, dus dat mensen deze omleidingen ook volgen. 

Een aantal lekstromen kunnen niet worden vermeden. Het is nu gedaan met de dwarsingen, dus er 

zullen weer normalere verkeersstromen mogelijk worden op de N70. Maar op een aantal van de 

hele extreme piekmomenten kan de hinder nooit honderd procent worden opgevangen. Er komt 

een tweede element bij, tijdens de vorige gemeenteraad is het principe goedgekeurd voor de 

aanstelling van een ontwerpbureau voor de ondersteuning van een volledig circulatieplan in 

functie van wat allemaal nog op de gemeente afkomt, zoals Oosterweel en de werken in heel de 

zone, om op die manier ook op de lange termijn structureler te kunnen ingrijpen. Het is wat te 

gemakkelijk om te zeggen dat je zaken formeel echt af gaat knippen, want dan gaan 

verkeersstromen zich verleggen. Hij vraagt begrip voor het feit dat het onvermijdelijk is dat er 

hinder is, maar men moet hier nu eenmaal door. De gemeente communiceert met alle mogelijke 

middelen en monitort constant om bij te sturen waar nodig. 

 

Raadslid Maes dankt de schepen voor het uitgebreide antwoord. Zijn punt ligt vooral rond de 

communicatie. Het zou goed zijn mocht de nieuwsbrief meer mensen bereiken zodat mensen die 

plots in een straat wonen die eenrichting wordt dat ook weten, eventueel via een brief. Hij hoopt 

dat er op de dienst de nodige werkpunten worden meegenomen voor de toekomst en dat er dan 

misschien nog op een andere manier gewerkt kan worden de volgende keer. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, zegt dat in de Brandstraat een kapvergunning hangt aan de lange rij 

populieren. Ze vraagt waarom de bomen gerooid worden en vooral of die heraangeplant zullen 

worden. 

Een aantal mensen van Vrasene zijn daar erg bezorgd over. Zij vragen zich af waarom die gekapt 

worden. Ze vermoedt dat die kaprijp zijn, maar het gaat haar er vooral om of die terug worden 

heraangeplant. 

 

Schepen Kegels zegt dat die inderdaad kaprijk zullen zijn als de kapvergunning goedgekeurd is. Er 

zal gebeuren wat de reglementen zeggen over heraanplanting en dus of ze heraangeplant worden 

ja dan nee. Dat zit bij de groendienst en dienst natuurontwikkeling, dus dat is conform de 

reglementering rond het kappen van bomen. 

 



5 
 

Raadslid Hulstaert stelt dat ze dus wel worden heraangeplant. 

 

Schepen Kegels zegt dat ze inderdaad worden heraangeplant.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een drietal vragen. De vorige raad heeft hij gevraagd naar het 

veiligheidsmaaien van de wegbermen en om er op tijd mee te starten. Hij denkt dat het moment er 

is. Met de regen is het gras in de bermen al vrij hoog opgeschoten. De tweede vraag is van een raad 

of twee geleden. Hij heeft gevraagd aan de parkeerzone aan het gebouw van de post een bordje 

met tijdsbeperking te hangen. De schepen heeft gezegd dat dat ging gebeuren, maar ondertussen 

hangt dat er nog altijd niet. 

 

Schepen van Roeyen zegt dat wat de post betreft de diensten de opdracht hebben gekregen om in 

een onderbord te voorzien met daarop ‘kort parkeren’. Er is nog de bedenking wat controle betreft. 

Het leggen van een schijf kan hier een oplossing zijn. Controle is het grote probleem met die 

onderborden. Als die in de blauwe zone worden geplaatst of in de betaalde zone, dan wordt dat 

vanuit die controle makkelijker nageleefd. Maar dat is beslist en de diensten zijn met de uitvoering 

bezig. 

Wat het maaien betreft, het seizoen komt er nu inderdaad aan. Het moment is er om er mee te 

beginnen. 

 

Raadslid Buyl heeft nog een laatste vraag. In de Pastoor Steenssensstraat, schuin tegenover de 

pastorie, staat een huurwoning die door het OCMW wordt gehuurd. Die staat sinds geruime tijd 

leeg. Met de Puitenslagersfeesten waren er werken door een klusjesman en is hij eens 

binnengegaan. Het bleek dat de verwarming daar binnen nog in de twintig graden stond. De 

klusjesman wist hem te vertellen dat het reeds een vier- à vijftal maanden zo is. Hij vraagt het in de 

gaten te houden dat in de woningen die voor langere tijd leeg staan de verwarming toch afgezet 

wordt. 

 

Schepen Van Esbroeck denkt dat het de gewoonte is dat de verwarming altijd wordt afgezet. Het 

minste wat de klusjesman had kunnen doen, was het zelf afzetten of het signaleren. De schepen 

denkt dat het een woning is in het kader van het lokaal opvanginitiatief en dat men 

veranderingswerken aan het doen was. 

 

Raadslid Buyl zegt dat in de tuin regulier onderhoud werd gedaan. 
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Schepen Van Esbroeck zegt dat in de woning ook een paar kleine dingen moesten gebeuren. Maar 

hij gaat het zeker doorgeven. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, heeft vijf vragen. In de Gaverlandwijk is men al geruime tijd de 

wijk aan het verfraaien. Dat was ook nodig. De inwoners hebben een rondschrijven gekregen 

waarin stond dat het gefaseerd zou gebeuren. Blijkbaar is men al in een paar straten tegelijk bezig 

en mensen die niet zo goed te been zijn, geraken niet meer goed van de ene straat naar de andere. 

Het blijkt dat er ook heel veel doorgaand verkeer is door de werken aan de N70. Ze vraagt of het 

normaal is dat men aan meerdere straten tegelijk bezig is of niet. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er inderdaad een aantal problemen zijn geweest met de aannemer. 

Er waren een aantal onderdelen waar de diensten van de gemeente werken hebben moeten 

afkeuren. Er zijn een aantal fouten gemaakt, ook door de nutsmaatschappijen. Dat heeft ervoor 

gezorgd dat een aantal timingen wat door elkaar zijn gaan lopen. Maar normaal gezien moet daar 

een logica inzitten. Die is dus een stukje verstoord door fouten van de aannemer. 

 

Raadslid De Graef zegt dat de Spoorweglaan ook wel veel gebruikt wordt nu en dat die heel slecht 

ligt op het moment. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat voor de Spoorweglaan het bevragingsproces volop is gestart. Het 

college heeft een aantal principes vastgelegd die nu in een participatieproces met de bevolking 

opgenomen gaan worden. Dat gaat over breedte, snelheidsregime, enzovoort. Er is met de 

diensten afgesproken om een overlaging te onderzoeken in afwachting van de definitieve aanleg 

die toch pas zou kunnen gebeuren nadat de N70 af is. Dan moet men toch rekenen met nog drie à 

vier jaar. De nutsmaatschappijen werken tot midden volgend jaar en dan komen er nog twee jaar 

bij. Maar men is aan het onderzoeken of dat zonder risico kan, want dan moet je afschrapen. Als 

dat kan, dan wordt dat gedaan. Het ontwerp voor een volledige heraanleg is in voorbereiding. Er 

zijn een aantal principes in het college voorlopig vastgelegd. Het proces van bevraging en 

participatie van de bevolking wordt opgestart om helemaal klaar te zijn voor de heraanleg vanaf 

het moment dat de N70 klaar is.  

 

Raadslid De Graef zegt dat er vorige week weer werken waren aan het voetpad aan het Kruidvat en 

het aanpalend winkelpand.  
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Blijkbaar worden de handelszaken niet verwittigd als daar ineens een kraan voor staat. Ze vraagt of 

het niet mogelijk is om de mensen die daar een zaak hebben op voorhand te verwittigen, zodat ze 

op zijn minst weten of ze iets kunnen buiten zetten of niet.  

 

Schepen Van Roeyen vermoedt dat het werken waren aan private eigendommen.  

 

Raadslid De Graef zegt dat heel het voetpad is opengelegd. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het in ieder geval zo is dat wanneer er op het openbaar domein 

gewerkt wordt, degene die dat doet daar een vergunning voor moet aanvragen. In principe moeten 

de omwonenden of de direct betrokkenen dat ook weten. Als dat niet gebeurd is dan is er iets fout 

gegaan. Hij gaat dat laten nakijken. 

 

Raadslid De Graef heeft nog een vraag. In het Levergem hebben ze de aanplanting en de 

groenbeplantingen weggedaan. Ze vermoedt dat dat is omdat het allemaal wat versleten is. Nu is 

daar heel veel onkruid en kale zandvlaktes op de middenbermen en aan de voetpaden. Ze vraagt 

of daar opnieuw iets wordt aangeplant. 

 

Schepen Kegels zegt dat dat vorig jaar ook zo was. De een wil lavendel en de ander wil iets anders. 

Het is er blijkbaar toch een gespreksonderwerp in het Levergem. Hij is er eind vorige week ook 

gaan kijken. Het is besproken en de gemeente zal er nieuwe aanplantingen doen. De lavendel en 

het onkruid wordt weggenomen en de nieuwe beplanting zal door de onderaannemer worden 

geplaatst.  

 

Raadslid De Graef stelt haar laatste vraag. In het huishoudelijk reglement van de gemeente artikel 

11 staat dat schepenen dertig werkdagen hebben om schriftelijke vragen te beantwoorden. Ze 

vermoedt dat dat nog altijd zo is. Ze heeft op 25 maart een schriftelijke vraag gesteld over de kiosk 

op de markt. Ondertussen is het toch al twee maanden geleden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de diensten hun best doen om de vragen vrij snel te 

beantwoorden. Het kan zijn dat het wat langer duurt, maar hij heeft de indruk dat er, in 

tegenstelling tot vroeger, vrij snel wordt geantwoord op de vele schriftelijke vragen die worden 

gesteld.  
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Burgemeester Van de Vijver zegt dat de vragen worden doorgegeven en de dienst geeft dan 

antwoord. Dan komt het naar het college en dan moet dat verstuurd worden.  

 

Raadslid De Graef weet dat iedereen tracht hun best te doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver ziet de vragen binnenkomen en ziet de antwoorden vrij snel teruggaan. 

 

Schepen Kegels zal de fout op zich pakken. De concessie is ingegaan. De mensen hebben om wat 

uitstel gevraagd omdat ze verbouwingswerken uitvoeren en omdat vanuit het college wel wat 

dingen opgelegd werden zoals geen lichtreclame meer. De mikmak die er vroeger aanhing die 

wilde men niet meer omdat daar ook wel wat kritiek op kwam. Ze hebben wat tijd gevraagd om dat 

aan te pakken. Dus hij ging er van uit dat daar het probleem een beetje zat en dat ze tijd nodig 

hadden. Dan bleek, en dat is toch wel opmerkelijk, dat het juiste vermogen van de elektriciteit niet 

aanwezig was binnenin de kiosk om bepaalde zaken te bereiden in ovens en zo verder. Het gaat 

over driefasige elektriciteit die daar niet aanwezig zou zijn. Hij vindt het raar dat dat niet is 

opgemerkt in het begin toen ze het pand bezocht hebben. Het wordt opgevolgd door de dienst 

gebouwen. Er zijn heel veel vragen over en er zijn natuurlijk ook andere mensen die naast de 

concessie hebben gegrepen die het met argusogen volgen en zich afvragen hoe het komt dat het 

nog niet open is. Op dat gebied wordt het op de voet gevolgd. Hij heeft uiteraard ook de vragen die 

het raadslid heeft gekregen ook gekregen via de sociale media. Hij heeft er ook antwoorden op 

gegeven, maar bij deze zal hij het op zich nemen. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee vragen. De situatie van verkeersveiligheid in de 

Beverentunnel is nog steeds actueel. Vorige week zijn er op twee dagen toch wel spectaculaire 

ongelukken gebeurd. Vorige dinsdag een ongeval waar twee vrachtwagens en twee 

personenwagens bij betrokken waren en waar de twee personenwagens bovenop elkaar terecht 

kwamen. Gelukkig geen zware gewonden. Vorige week donderdag waren er op vier uur tijd drie 

botsingen in de tunnel. Hij heeft er in het verleden ook al vragen over gesteld. Dat blijft gewoon 

actueel. De cijfers over 2017 van ongevallen in de tunnel zijn bekend:  22 kop en staart 

kettingbotsingen op een jaar tijd. Over 2018 kent men de cijfers nog niet. Maar er wordt verwacht 

dat het er nog meer gaan zijn. Het is echt een zeer onveilige plaats. De tunnel is oververzadigd. De 

afrit naar het havengebied en naar Fort Liefkenshoek ligt kort achter de tunnel. Er zijn al 

dynamische verkeersborden gezet door de Vlaamse overheid voor de tunnel, maar het 

vrachtverkeer rijdt er eigenlijk veel te snel. Men rijdt dan een donkere tunnel binnen.  
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Er zijn verschillende oorzaken. Hij heeft zojuist al gezegd dat het vrachtverkeer er veel te snel rijdt. 

Als men achter zich een vrachtwagen heeft die zich niet houdt aan de snelheid, dan zorgt dat voor 

gevaarlijke toestanden. Hij leest als oplossing dat de Vlaamse overheid in de periode 2021-2024, 

het kan misschien nog langer duren, aan het knooppunt Waasland Haven West gaat werken, dus 

dat daar naar gekeken wordt. Maar hij denkt dat er toch op korte termijn door de Vlaamse overheid 

wel bijkomende maatregelen  moeten worden genomen. Als er in de tunnel iets gebeurt heeft dit 

steeds een grote impact, enerzijds het menselijke leed, maar anderzijds ook de overlast voor de 

gemeente door de lange files en de overlast in de dorpskernen. Er zou op korte termijn wel iets 

moeten gebeuren. Hij vraagt wat het college en de bevoegde schepen in samenwerking met de 

Vlaamse overheid als oplossingen zien om daar de veiligheid te verhogen. 

 

Schepen Van Roeyen is uiteraard niet bevoegd voor de Beverentunnel. Het raadslid heeft in zijn 

vraagstelling herhaaldelijk gezegd dat het Vlaams Gewest, de hogere overheid, de wegbeheerder 

is. Het college deelt de zorg en zal die nog een keer extra doorgeven in de hoop dat het wordt 

opgenomen. Het element van de grote bovenlokale structuren, die oefeningen zijn ook volop 

bezig. Het toekomstplan 2030 is in volle voorbereiding. Bij alles wat daar rond beweegt probeert de 

gemeente binnen haar rol en in de mate van het mogelijke en met alle middelen daar enige 

dynamiek in te krijgen. Voor het overige kan hij, misschien klinkt dat makkelijk, alleen maar zeggen 

dat hij het opnieuw zal aankaarten bij het Vlaams Gewest en vragen dat men die zorg opneemt. 

 

Raadslid Stevenheydens dankt de schepen voor het antwoord. De gemeente is inderdaad niet 

bevoegd, maar iedereen rijdt er wel eens door. Het is ook de verbinding naar Fort Liefkenshoek. Hij 

vermoedt dat er wel suggesties zullen leven. Misschien is het wel eens nuttig om behalve de 

bezorgdheid ook suggesties mee te geven. De dynamische snelheidsborden halen te weinig uit. 

Misschien moet er een flitspaal voor de tunnel komen. Men rijdt er veel te hard. Er waren 22 kop en 

staart ongevallen in een jaar tijd. Men ziet de beelden en de foto’s soms, dat is vrij drastisch. 

Misschien is het eens nuttig om zelf suggesties aan de Vlaamse overheid voor te stellen.  

 

Raadslid Stevenheydens stelt zijn tweede vraag. Begin juli is er de herdenking aan het Brits 

monument. Hij heeft gezien dat de uitnodiging online staat. Hij vermoedt ook dat de 

gemeenteraadsleden binnenkort de uitnodiging voor de herdenking krijgen. Hij vindt het wel 

spijtig, want het is een herdenking van de bevrijding van Doel in 1945. Het monument is verplaatst 

naar een soort niemandsland. Het is wat het is, maar hij wil de vraag stellen. Het gemeentebestuur 

biedt de receptie aan, maar wel in Kieldrecht.  
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Men rijdt na de herdenking aan het monument naar Kieldrecht en men laat het dorp van Doel links 

liggen. Kieldrecht betekent een verplaatsing van tien a twaalf kilometer, terwijl er op een afstand 

van drie kilometer het dorp ligt waar het eigenlijk om gaat. De bevrijding van Doel 1945 gaat om 

het dorp Doel. Er zijn genoeg horecamogelijkheden, er is een gemeenschapscentrum. Hij vraagt 

waarom de receptie die het gemeentebestuur aanbiedt niet doorgaat in het dorp Doel. Daar gaat 

het toch tenslotte over. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de raadslid deze vraag nogal eens heeft gesteld zoals vorig 

jaar als zijn geheugen hem niet in de steek laat. Dit gebeurt in samenspraak met de 

vaderlandslievende verenigingen, onder andere met Axis. Het is nu de derde keer dat de receptie 

doorgaat in Kieldrecht. Er is zo lang mogelijk gekozen voor Doel. Op een gegeven moment was het 

niet meer mogelijk omdat de infrastructuur niet meer aanwezig was. Er is gekeken naar een 

alternatief en toen is Kieldrecht uit de bus gekomen. Maar wie weet of het in de toekomst terug kan 

in Doel. Hij wacht met spanning op wat de Vlaamse regering over alle nieuwe plannen zal 

beslissen. Voor de rest moet er niets achter worden gezocht. Het is gewoon in samenspraak en het 

is zeker en vast geen politieke beslissing geweest. Tot hier toe heeft hij er nog nooit een reactie op 

gekregen van de mensen die daar aanwezig zijn. 

 

Raadslid Stevenheydens geeft aan dat het de eerste keer is dat hij de vraag op de raad stelt, maar 

hij heeft ze inderdaad wel eens op zijn Facebook-pagina of in het algemeen gesteld. Bij mensen 

van de polder leeft dat ook. Het is regelmatig aan bod geweest. Het is wel een beetje 

onlogisch...ok, het klooster kan niet meer gebruikt worden, maar er zijn daar drie of vier horeca-

aangelegenheden in Doel. Die zijn allemaal niet zo mooi en groot als het cultureel centrum in 

Kieldrecht, maar het gaat eigenlijk over de bevrijding van Doel. Het is toch een beetje onlogisch dat 

men gaat wachten op de beslissingen van de Vlaamse regering. Er vinden zo veel zaken plaats in 

Doel, een Scheldewijding met 20.000 mensen. Dus hij vraagt waarom de receptie van het 

gemeentebestuur na de herdenking van de bevrijding van Doel niet in Doel door zou kunnen gaan. 

De burgemeester is erevoorzitter van Axis en de voorzitter is ook iemand van zijn 

gemeenteraadsfractie. De vice-voorzitter is schepen Van Roeyen. Het kan bijna op de 

fractievergadering worden besproken waar de receptie kan plaatsvinden. Dat is toch gewoon een 

vrij logische beslissing eigenlijk. Het gaat over de bevrijding van Doel, dus laat de receptie toch 

doorgaan in Doel.  
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Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid niet goed heeft geluisterd. Hij heeft gezegd dat er 

naar de toekomst eventueel terug ruimte zou kunnen ontstaan. Het is destijds ook wel onderzocht. 

Naar zijn weten zijn er twee horecazaken en die hebben niet de mogelijkheden om daar de receptie 

te organiseren. Hij denkt dat het destijds wel degelijk onderzocht is, maar dat dat praktisch niet 

mogelijk was en dat die mensen ook geen vragende partij waren om de receptie te organiseren.  

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat er een tentje, een toilet en een horecazaal nodig is en de receptie 

kan worden georganiseerd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het er om gaat dit wel op een respectabele manier te 

organiseren.  

 

Raadslid Stevenheydens stelt dat men het feest van Melsele toch ook niet in Haasdonk gaat 

organiseren. Het gaat toch om een bepaalde deelgemeente.  

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, wil het graag hebben over de signalisatie bij tijdelijke 

evenementen zoals jaarmarkten en wielerwedstrijden. Momenteel worden de verkeersborden voor 

omleidingen en dergelijke op tijd geplaatst, maar worden ze schuin langs de weg gezet. Zij vindt 

dat dit voor veel verwarring zorgt. Degenen die uit zijstraten komen krijgen een foute indruk van 

waar dat ze naartoe mogen en wat er wel en niet kan. Ze vraagt of er in de toekomst naar een 

oplossing gekeken kan worden zodat het minder dubbelzinnig is voor degenen die uit zijstraten of 

van andere wegen komen.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de gemeentediensten werken met mensen die enorm gedreven zijn 

en met alle mogelijke middelen die dingen opnemen. In Beveren leeft zeer veel, gelukkig maar. 

Men moet dus heel dat plaatje rondgefietst krijgen voor evenementen, voor wedstrijden, voor wat 

dan ook. De borden moeten er tijdig staan, materieel gezien. Je kan niet een kwartier voor de 

wedstrijd het hele parcours afrijden om het vol te zetten met borden. Dat wordt dus georganiseerd 

en wanneer er foutief gedrag is of flauwe grappenmakers die een bord verdraaien, dan is dat 

inderdaad vervelend. Maar het is materieel gewoon onmogelijk om op al die plaatsen die zaken 

rond te krijgen op een goede degelijke manier. Dan moet er inderdaad soms wat op voorhand 

gezet worden. Dat is nu eenmaal zo. Wanneer hier op bepaalde plaatsen op een domme manier 

mee wordt omgaan dan is het spijtig, maar het is echt materieel gezien onmogelijk om dat anders 

aan te pakken.  
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Raadslid Van de Vyver heeft er geen problemen mee dat de borden op voorhand gezet worden, 

maar er zou inderdaad moeten opstaan van wanneer ze geldig zijn of tijdelijk met een hoes erover, 

die dan op het moment van de wedstrijden verwijderd wordt. Dan is er geen dubbelzinnigheid op 

voorhand over of men een straat wel of niet in mag.  

 

Schepen Van Roeyen kan alleen maar zeggen dat men dat met alle mogelijke middelen aanpakt en 

dat ze soms opzij worden gezet. Met de markt bijvoorbeeld wordt er wel het systeem gebruikt van 

het overtrekken van bepaalde borden, maar voor grote trajecten of grote omleidingen vraagt dat 

heel veel mensen en uren. Men moet dat echt ook rondgefietst krijgen. Daar is ook een rol voor de 

politie in een aantal gevallen bij. Maar hij wil de vraag nog eens doorgeven aan de diensten en 

vragen of ze dit nog eens willen bekijken.  

 

Raadslid Dierckx, Open Vld, heeft twee kleine opmerkingen. Hij heeft de vorige raad een vraag 

gesteld rond de opbrengsten van de boetegelden van de bibliotheek. Hij wil de schepen nog even 

aanporren dat ze dat bekijkt. Anderzijds heeft hij een paar mails gekregen van bezorgde ouders die 

de overweg van de N70 aan de Gaverlandschool vrij gevaarlijk vinden. Tijdens de werken zijn de 

fietspaden en de voetpaden iets minder goed toegankelijk. Hij gaat er vanuit dat het college dit 

ook beseft en daar mee bezig is, maar hij wil toch in hun naam die bezorgdheid op de 

gemeenteraad delen, dat er qua politie en bewaking tijdens de spitsuren van de scholen iets meer 

aandacht wordt besteed en dergelijke.  

 

Schepen Van Roeyen kan zeggen dat er in Melsele vrij veel actie is van de wijkagenten en de dienst 

verkeer van de politie om aan de oversteken permanentie te doen. Het zou kunnen dat het er op 

bepaalde momenten niet helemaal perfect verloopt, maar men zet daar wel heel zwaar op in. Maar 

hij zal de zorg meegeven.  

 

Schepen De Meulemeester zegt dat het raadslid gelijk heeft. Hij heeft nog geen antwoord gekregen 

wat de bibliotheek betreft. Men was er mee bezig en men is niet op tijd rond geraakt met de cijfers. 

Die komen er aan. 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 
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02. Het Gewest gaat over tot de uitvoering van volgende werken: 

 structureel onderhoud langs de N450 van kmpt  1,4 tot kmpt 2,55 

 aanleg van een gescheiden regenwaterafvoer (RWA) voor de openbare verharding 

Ook de gemeente Beveren gaat over tot de uitvoering van volgende werken: 

 aanleg van een fietspad langs de N450, via financiering module 13 

 aanleg van voetpaden in de bebouwde kom 

 aanleg van een gescheiden droogweerafvoer (DWA) 

 aanleg van een RWA voor de private verhardingen in combinatie met de RWA voor AWV 

Alle partijen zijn van oordeel dat voormelde opdrachten in het algemeen belang dienen te 

worden samengevoegd. 

De samenwerkingsovereenkomst regelt de praktische uitvoering van de werken. In grote lijnen 

omvat de overeenkomst afspraken aangaande: 

1. aanbestedende overheid (in dit geval gemeente Beveren) 

2. wetgeving hinder zelfstandigen 

3. gunning der werken 

4. borgtocht 

5. veiligheidscoördinator - verwezenlijking 

6. leiding en toezicht (gemeente duidt de leidend ambtenaar aan) 

7. nutsleidingen 

8. wijzigingen tijdens de uitvoering 

9. schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken 

10. betaling 

11. boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde 

12. voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht 

13. schadegevallen 

14. beheer en onderhoud 

15. verzekeringen 

De ‘regie’ van de opvolging zit bij de gemeente. 
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De gemeenteraad hecht met algemeenheid van stemmen goedkeuring aan voorgelegde 

samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door zijn Vlaamse 

Regering, bij delegatie, in de persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het 

Agentschap Wegen en Verkeer aangaande de samengevoegde opdracht van werken langs de 

N450 met referentie X40/N450/3. 

 

03. De provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel hebben een gezamenlijk voorstel ter optimalisering 

van de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) en ter flankering van het sluiten van overwegen.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft eigenlijk geen vraag, maar een hele korte opmerking. Bij dit 

voorstel wordt eindelijk het gevaarlijke oversteekpunt weggewerkt ter hoogte van de 

Gentseweg aan de carwash. Zijn fractie is daar heel blij om. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt zich af of in dit dossier camerabewaking is voorzien voor 

dit gedeelte van de tunnel. 

 

Raadslid Benali, sp.a, geeft aan dat het op de plannen niet echt duidelijk is of de doorgang een 

hellingsgraad heeft en hoe groot die dan ongeveer is. Hij denkt dat als men daar op fietst, dat er 

dan direct een bocht naar links is als men er onderdoor rijdt. Men gaat dan richting Sint-Niklaas. 

Hij vraagt of er aan gedacht is en of het een zachte bocht wordt. Dat was vrij moeilijk af te leiden 

uit het plan. 

 

Schepen Van Roeyen begint met de laatste vraag. Waar het nu over gaat zijn de principes, dus 

waar de tunnel komt of de doorsteek van de N70 en waar de fietstunnel onder het spoor komt 

en waar de verbinding gaat liggen. De technische uitwerking is een verhaal dat nog moet volgen. 

Wanneer deze raad dat vastlegt, krijgt de gemeente de middelen om bij nieuwe projecten die er 

ook voorzien zijn te gaan ingrijpen en om er voor te zorgen dat die zone gevrijwaard gaat 

worden. Wat hellingen betreft, kan hij zeggen dat er een wat vreemde kronkel zit. Die is precies 

gemaakt om binnen de normen van hellingsgraden de helling te kunnen nemen. Het is de 

bedoeling dat men op die manier iets meer meters krijgt voor die kronkel. Maar het gaat dus 

over principes en heel de technische uitvoering is een verhaal voor binnenkort. Vandaag gaat 

het over locaties. Idem wat camera’s betreft voor zover daar vragen over zouden komen. Bij de 

concrete uitvoering zal dat het geval zijn.  
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Hij gaat ermee akkoord dat als er een tunnel door het talud van het viaduct is, dat veiliger zal 

zijn dan de huidige oversteek aan het AVIA tankstation. Hoewel, met de middelen die nu 

beschikbaar zijn, vindt hij dat een vrij geslaagde oplossing, maar een tunnel is inderdaad beter. 

Voor het geheugen wil hij meegeven dat de gemeente meer dan tien jaar geleden al een tunnel 

wilde voorzien aan de Grote Heidestraat door middel van een talud.  AWV heeft dat toen 

afgeketst. Het is dus een goede zaak en op termijn voor iedereen die met de fiets rijdt een 

schitterende toevoeging aan dat traject. Maar het gaat nu enkel over principes. De concrete 

technische invulling volgt later.  

 

Het voorstel voorziet een fietstunnel onder spoorlijn 59 ter hoogte van de Haasdonkbaan, een 

doorsteek in het viaduct van de N70 ter hoogte van Hotel Beveren en een ontsluiting van het 

Doorpark met een brug en dit in combinatie met het sluiten van de overwegen 17 

Haasdonkbaan en 21 Doornpark. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad principieel akkoord dat het sluiten van 

overwegen 17 Haasdonkbaan en 21 Doornpark geflankeerd wordt met de realisatie van een 

fietstunnel onder spoorlijn 59 ter hoogte van de Haasdonkbaan en de realisatie van een 

fietstunnel in het viaduct N70 ter hoogte van Hotel Beveren. 

Tevens gaat de raad akkoord met de situering van de tunnels zoals aangeduid op kaart. 

 

04. De provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt een archiefbeheersysteem voor openbare besturen.  

Het systeem beschikt over alle functionaliteiten die  een professionele archiefdienst vandaag 

en in de nabije toekomst nodig heeft om efficiënt en overzichtelijk te kunnen werken conform 

wet- en decreetgeving en internationale standaarden: beschrijven van documenten, 

registratie van aanwinsten, van raadplegingen, bruiklenen, leeszaalbeheer, fysiek 

depotbeheer, selectie voor bewaren en vernietigen, enzovoort. Het systeem beheert zowel het 

papieren als het digitaal archief.  

De provincie Oost-Vlaanderen biedt het systeem aan binnen een samenwerkingsverband met 

de Oost-Vlaamse besturen tegen een eenmalige instapprijs van 8 054 EUR, btw  inclusief en 

een jaarlijks weerkerende kost van  

4 650 EUR btw inclusief.  

Met eenparigheid van stemmen hecht de raad goedkeuring aan de voorgelegde 

samenwerkingsovereenkomst voor de deelname van de gemeente Beveren aan het 

Gemeenschappelijk Informatie- en Archiefbeheersysteem van de provincie Oost-Vlaanderen. 
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05. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: vaststelling lastvoorwaarden renovatie 

voetpaden Hoge Wegel te Haasdonk. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie het zeker zal goedkeuren, maar de bijvraag is of 

dit in een breder plan van ontklinkeren of ont betonneren past. De tweede vraag is of de 

groenstroken anders worden ingeplant. De derde vraag is of men bodemeigen bomen gaat 

gebruiken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er een globaal plan is voor de renovatie van de woonwijken 

waarbij wordt geprobeerd om het aantal vierkante meters verharding zeer sterk terug te 

brengen. Men wil gaan naar materialen die waterdoorlatend zijn en naar inrichtingen die 

letterlijk vergroenen. Op dat vlak zijn er proefprojecten geweest. Men is veel aan het leren want 

het is niet altijd perfect. Zo worden de wijken  systematisch aangepakt. Ook hier zou 

bijvoorbeeld op de binnenkant van de Hoge Wegel het voetpad verdwijnen en vervangen 

worden door half verhardingen en groeninvullingen. Ook de toegangen naar de woningen 

worden anders ingericht. Met de groendienst worden de beplantingsprogramma’s opgenomen 

om dat op een bijenvriendelijke en goede manier te doen. Er wordt inderdaad gekeken naar 

grote principes van inrichting om daar een grote stap vooruit te zetten. 

 

Raadslid De Munck vraagt of de schepen bepaalde criteria heeft over het aantal vierkante 

meters op een jaar of op een legislatuur of dat het proefondervindelijk is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de gemeente afhankelijk is van de beschikbare middelen. Hij heeft 

dat in de raad al een paar keer gezegd. In Beveren zijn er meer dan 600 kilometer wegen en er 

zijn zeer veel grote woonwijken waarbij wordt geprobeerd om met de beschikbare mankracht 

en de middelen die er zijn al die woonwijken, de oudere eerst, aan te pakken en systematisch 

zo’n plan uit te werken. Het hangt dus af van beschikbare middelen en ruimte. Er zijn een aantal 

wijken in verschillende deelgemeenten aangepakt. Een van de projecten die het college wil gaan 

bestuderen is  wat in Beveren de Molenbergwijk wordt genoemd. Dit is een wijk uit de jaren 50 

en om dan  telkens vanuit dezelfde principes te gaan handelen. Maar je moet daarin een 

evenwicht zoeken. Woningen moeten bereikbaar blijven voor de postbode en men moet 

huisvuil kunnen blijven buiten zetten.  



17 
 

Dus op die manier wordt dat evenwicht gezocht, maar er wordt echt wel geprobeerd om 

oppervlakten maximaal te ontharden. 

 

Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van 

diverse renovatiewerken van de voetpaden in de Hoge Wegel te Haasdonk. 

De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: opbrak van voetpaden, opritten, rooien 

bomen, aanleg voetpaden in gras of grijze betonstraatstenen, aanleg nieuwe  opritten in grijze 

betonstraatstenen en plantrijp maken groenstroken. 

Overeenkomstig dit voorgelegd lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling 

van de lastvoorwaarden voor uitvoering van diverse renovatiewerken van voetpaden in de Hoge 

Wegel te Haasdonk. 

De uitgave - geraamd op 353 678,93 EUR inclusief btw – wordt goedgekeurd. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen.  

 

06. De voorzitter geeft toelichting bij het huurcontract met vzw Volharding Beveren voor de 

atletiekaccommodatie, Klapperstraat te Beveren. 

 

Raadslid Benali, spa, vraagt zich af waarom het eigenlijk verboden is om er privé-evenementen 

te organiseren. Organisaties kunnen het wel huren, maar privépersonen niet. Vooral de 

cafetaria’s zijn interessant want er is toch altijd een tekort aan zalen om verjaardagsfeesten, 

babyborrels en dergelijke meer te organiseren. Hij vraagt waarom het hier niet is toegelaten. 

 

Schepen Claus zegt dat de gemeente de contracten heeft overgenomen die voor de 

sportaccommodaties werden afgesloten. Het is dus in principe overal verboden. Er is nu een 

retributiereglement opgesteld dat nog ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Het is al 

goedgekeurd door het college. Hierin staat duidelijk welke locaties er “oneigenlijk” gebruikt 

kunnen worden en welke alleen voor “eigenlijk” gebruik zijn bedoeld. De bedoeling is dat de 

sportaccommodaties alleen worden gebruikt voor sportactiviteiten en niet voor feestjes en 

dergelijke meer. Anders zou men naar andere vergunningen moeten overgaan. 
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Raadslid Benali informeert naar de visie daarachter. De afgelopen tien jaar heeft hij niet anders 

gedaan dan babyborrels, maar hij heeft de indruk dat meer dan de helft daarvan in cafetaria’s 

van sportverenigingen waren. Misschien niet altijd in Beveren. Maar het is toch wel handig om 

het op die manier te gebruiken. Hij snapt dat het niet gebruikt moet worden voor een losbandig 

feestje, maar voor zoiets zeker, aangezien er een tekort aan zalen is in Beveren. Daarom lijkt het 

hem vreemd dat er zo’n nota door het college wordt opgesteld. 

 

Het lijkt schepen Claus niet vreemd. Het is een continuïteit van wat in het verleden ook is 

gedaan. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de atletiek zodat die dat ineens wel mogen 

terwijl er bij alle andere accommodaties duidelijk instaat dat het niet mag. Dus ofwel moeten 

alle contracten worden aangepast wat een huzarenstuk zou zijn, ofwel blijft het zoals het is. 

Uiteindelijk is het initieel meegenomen om geen concurrentie aan te doen aan privé-uitbaters 

van zalen. Misschien zijn er minder en minder openbare zalen die gebruikt kunnen worden, 

maar de privé-uitbaters zijn er nog wel. Dat is dan wel rechtstreekse concurrentie aandoen aan 

de mensen die daar hun beroep van maken.  

 

Raadslid Benali zegt dat de privé-initiatieven wel beperkter zijn dan vroeger, zo heeft hij toch de 

indruk. Er is daarover vroeger al discussie geweest in de gemeenteraad. Het is blijkbaar een 

beslissing van het college. Voor de rest is het huurcontract in orde, maar hij heeft er toch een 

andere visie over. 

 

De bouwwerken aan de nieuwe atletiekaccommodaties lopen ten einde. In dit opzicht is het 

raadzaam het bestaande huurcontract met Volharding Beveren vzw te herzien. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de huurovereenkomst tussen 

de gemeente Beveren en de vzw Volharding Beveren voor de atletiekaccommodatie, 

Klapperstraat te Beveren. 

Volgende modaliteiten worden voorzien: 

Aanvang per 1 oktober 2019 voor een duur van 9 jaar, met drie jaar verlengbaar en een opzeg 

van 1 jaar. 

Een huurprijs conform de voetbalaccommodaties (225 EUR voor cafetaria ; 115 EUR voor 

atletiekhal (ctr. A-plein) en  70 EUR voor atletiekplein (ctr. B-plein). 

Voor het onderhoud geldt de klassieke verhouding tussen verhuurder en huurder. De 

verhuurder staat wel in voor alle verplichte keuringen. 
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Toelage nutskosten: zoals de voetbalclubs is er een toelage voorzien van 50% van het 

factuurbedrag  (btw inclusief) van het abonnement op en het verbruik van gas, water en 

elektriciteit. 

Voor het gebruik door derden moet de huurder toelaten dat andere verenigingen en scholen het 

verhuurde goed gebruiken. Dit zal in een aparte afsprakennota worden vastgelegd. 

 

07. In de Sportlaan in Vrasene ligt een strook restgrond waarvoor het college in zitting van 30 mei 

2005 akkoord ging om deze te verkopen aan de achterliggende tuingronden om zo volwaardige 

bouwkavels te verkrijgen. Deze strook restgrond is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B 

zonder nummer. 

Door de gemeente Beveren en de achterliggende eigenaars werd een wijziging van 

verkavelingsvergunning ingediend die goedgekeurd werd door Agentschap R-O Vlaanderen 

Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen op 22 mei 2007. 

Lot 4 heeft volgens dit opmetingsplan een oppervlakte van 39,71 m². 

Het college besliste in zitting van 3 juli 2006 de wijze van verkoop voor deze percelen, nl. de 

waarde van het schattingsverslag aangevuld met een meerwaarde. 

De raad gaat algemeen akkoord perceel, 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een 

oppervlakte van 39,71 m², gelegen aan de Sportlaan te Vrasene, te verkopen voor samenvoeging 

bij het aanpalend perceel.  Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

08. Het college ging in zitting van 8 april 2019 principieel akkoord met de aankoop van de woning 

Gents weg 17 in Beveren.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of het doel van de aankoop is om die woning af te breken. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is om de woning af te 

breken en vooral de hoek veiliger te maken. 

 

Raadslid Buyl vraagt of dat vrij snel gaat gebeuren. Het is momenteel nog bewoond. 

 

Burgemeester Van de Vijver zal dit moeten nakijken, maar er is opdracht gegeven om het dossier 

in gang te zetten. De gemeente moet natuurlijk eerst de eigenaar zijn.  
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De aankoop is om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder omwille van 

verkeerstechnische redenen. 

Algemeen gaat de gemeenteraad akkoord met de aankoop van de woning, kadastraal gekend 

3de afdeling, sectie C nummer 721G2 met een oppervlakte van 140 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte. 

 

09. De gemeente verkreeg bij Ministerieel Besluit van 19 juni 2015 een machtiging tot aankoop van 

de volledige site van de oud-rijkswachtkazerne in Wieldrecht, eigendom van de Regie der 

Gebouwen. 

 

Raadslid Benali, spa, vraagt wat men er mee van plan is. Hij denkt dat momenteel de 

Speelmolen daar zit, en het jeugdhuis ligt er achter. Hij vraagt of het is om dat als eigendom te 

hebben voor de continuïteit van die twee organisaties of dat het college iets anders van plan is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het dossier al wat jaren aansleept. Er is de beslissing 

genomen het te kopen. Er zijn momenteel twee functies. Dat is enerzijds de kinderopvang en 

anderzijds het jeugdhuis. Het college heeft beslist om te kijken of er eventueel ergens anders 

een onderkomen kan gegeven worden aan beide functies. Maar dat zal natuurlijk niet voor 

morgen zijn. Daarna is het dus de bedoeling om de kazerne te verkopen. Maar de gemeente 

heeft het gekocht voor de zekerheid zodat de gemeente niet tot de conclusie zou komen dat het 

morgen zou verkocht worden en dat de gemeente dus op een paar maanden tijd een andere 

locatie voor die functies moet zoeken. Dat zou voor Wieldrecht een enorm probleem zijn. Dat 

was de reden. Gebouwen verwerven is niet zo eenvoudig. Dat is een ganse procedure. 

 

Schepen Vlegels wil aanvullen dat er een masterplan gemaakt is dat binnenkort aan de 

commissie wordt voorgelegd en waar ook een functie toebedeeld is aan de rijkswachtkazerne. 

Men gaat  daar ook een betere ontsluiting kunnen maken voor de garages langs de Merelstraat 

op die plaats. Voor de rest gaat het richting woonproject voor de toekomst.  

 

Aangezien er zich op de site een mast en infrastructuur van ASTRID bevindt, die niet mee in de 

verkoop is opgenomen, kon het college reeds in zitting van 12 februari 2018 principieel akkoord 

gaan om de site te verwerven met de daarbij horende verzwaring met de nodige zakelijke 

rechten. 
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Met eenparigheid van stemmen gaat de raad akkoord met de aankoop van de site oud-

rijkswachtkazerne in Wieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D nummers 193H2, 

193K2 en 193L2 met een totale oppervlakte van 3 268,55 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

10. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “gemeentelijk basisonderwijs – 

capaciteitsbepaling, contingentering en inschrijvingsprocedure”. 

 

Raadslid Benali, spa, heeft vooral een vraag met betrekking tot de indicatorleerlingen. Dat is 

geen nieuwe vraag of geen nieuw punt natuurlijk, maar er wordt altijd gezegd dat er een laag 

percentage indicatorleerlingen is, ook in het lager onderwijs. Hij vraagt of dat nog altijd zo is en 

of er een evolutie in zit. Op de commissie onderwijs heeft hij gezien dat er cijfers waren voor het 

middelbaar onderwijs. Hij is het gaan opzoeken voor het lager onderwijs en hij dacht dat het 

23,7 % was in 2017-2018. Dat is eigenlijk toch wel dicht bij het gemiddelde in Vlaanderen. Zijn 

vraag is vooral of men daar niet een evolutie ziet omdat men ook ziet dat de kans 

armoedecijfers bij kinderen aan het evolueren zijn. Meestal is dat iets dat samen evolueert in de 

slechte of in de goede richting. Hij vraagt of men dat ook ziet en of het toch niet nodig is om de 

inschrijvingsprocedure en de contingentering te heroverwegen.  

 

Schepen Claus zegt dat deze toelichting gebaseerd is op de huidige wetgeving. Het college is 

volop aan het wachten op de tekst van het nieuwe inschrijvingsdecreet waarbij het nieuwe 

aanmeldsysteem gebruikt zal moeten worden. Dan mag er geen rekening meer worden 

gehouden met indicatorleerlingen, dus dan is het niet meer van toepassing. Maar omdat het 

college de teksten nog niet had, is de oude memorie van toelichting gebruikt, uiteraard met de 

nieuwe cijfers. Eigenlijk zit men te wachten want het aanmeldsysteem zal moeten worden 

gebruikt voor de twee scholen met beperking van capaciteit. Bij de andere scholen zal dat nog 

niet nodig zijn en daar is het niet meer van toepassing. Ze heeft het niet meer laten narekenen 

omdat dat toch geen onderwerp meer heeft. 

 

Raadslid Benali blijft het interessant vinden om de evolutie te zien. 

 

Schepen Claus zegt dat het in de aanloop naar de volgende brochure zeker allemaal 

meegenomen zal worden.  
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Dan kan het ook allemaal terug opgevraagd worden bij de scholen, de actuele toestand wordt in 

oktober bekeken. Nu leek het haar niet echt nuttig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan het schoolbestuur voor om de 

capaciteitsbepaling, contingentering en inschrijvingsprocedure die sedert het schooljaar 

2013-2014 werden vastgelegd integraal en ongewijzigd over te nemen voor het schooljaar 

2020-2021. 

Gezien het lage percentage “indicator-leerlingen” in de gemeente Beveren wordt voorgesteld 

om evenals voor het schooljaar 2019-2020 niet met een dubbele contingentering te werken bij 

de inschrijvingen. 

Er wordt voorgesteld om, evenals voor het schooljaar 2019-2020, enkel met voorrangsgroepen 

te werken in de scholen waar er een capaciteit per leerjaar of geboortejaar wordt vastgelegd.  

Die scholen zijn de Lindenlaanschool en de school te Vrasene. 

Voorgesteld wordt om in die scholen de twee voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen 

van personeelsleden) samen te nemen. 

Periode van inschrijving : 

Lindenlaanschool en school te Vrasene : broers en zussen en kinderen van personeelsleden  

samen vanaf de eerste schooldag van september (maandag 2 september 2019).  

Vrije inschrijvingsperiode vanaf vrijdag 6 maart 2020. 

De overige basisscholen : voorrangsgroepen en vrije inschrijfperiode vanaf de eerste 

schooldag van september van het voorafgaand schooljaar (maandag 2 september 2019). 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist om de capaciteit, de contingentering en de 

inschrijvingsprocedure sedert het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd te behouden voor het 

schooljaar 2020-2021. 

 

11. Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 225 §, beschikt de 

gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering van de 

PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente in 

de Algemene Vergadering worden door de gemeenteraad uit zijn leden verkozen en 

handelt/handelen de vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de Algemene Vergadering 

overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. 
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Dit impliceert dat, zoals vermeld in artikel 18 §3 van de statuten van de PEVA-vzw, de agenda 

van de Algemene Vergadering ter kennis moet worden gegeven aan de Gemeenteraad binnen 

een tijdsbestek dat garanties biedt dat de Gemeenteraad heeft kunnen kennisnemen van de 

vooropgestelde agendapunten. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de voorgelegde agenda van de 

Algemene Vergadering van de PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren van 19 juni  

2019. 

 

12. De gemeente Beveren ontving van Internaat een uitnodiging voor hun algemene vergadering op 

woensdag 29 mei  2019 om 14 uur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder, alsook van 

de agenda van de algemene vergadering van Internaat op 29 mei 2019. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 

de algemene vergadering van Internaat op 29 mei 2019 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Jan Van de Perre  als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente voor de algemene vergadering van Internaat op 29 mei 2019 vastgesteld. 

 

13. De gemeente Beveren ontving  van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor 

hun algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 12 juni 2019 

om 18.30 uur in de kantoren van Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27 in 

Kallo. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder. 

Tevens hecht de raad goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering der 

aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 12 juni 2019. 

Het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 

de algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 12 

juni 2019 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente voor de algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij 

Linkerscheldeoever op 12 juni 2019 wordt eveneens vastgesteld. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport voor de periode 2013-2019 van 

Maatschappij Linkerscheldeoever, alsook  aan de voorgestelde statutenwijziging van 

Maatschappij Linkerscheldeoever. 
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14. De gemeente Beveren ontving van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering op 

donderdag  20 juni 2019 om 11 uur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder, alsook van 

de agenda van de algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019. 

Het mandaat van Roger Heirwegh als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 

de algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente voor de algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019 vastgesteld. 

 

15. De gemeente Beveren ontving van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 

vergadering op donderdag 27 juni 2019 om 19 uur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder, alsook van 

de agenda van de algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019. 

Het mandaat van Lientje De Schepper als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de algemene vergadering van Ibogem op 27  juni 2019 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Heidi Werrens  als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente voor de algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019 vastgesteld. 

 

16. Ten verzoeke van Vlaams Belang werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting: toegankelijke voetpaden.           

 

Raadslid De Graef geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, zegt dat er iemand voor haar de voorbije maand als test met 

een scootmobiel heeft rondgereden in Beveren. Het gaat erom hoe toegankelijk het 

dorpscentrum is, bijvoorbeeld naar het Gildehuis, naar De Notelaar, naar de bank, .... Het blijkt 

dat er toch wel heel wat heikele punten zijn. Trottoirs die te hoog zijn, goten die te diep zijn. Met 

een scootmobiel moet men op de baan rijden, maar als men bijvoorbeeld in het ziekenfonds 

binnen wil, dan moet men wel op het voetpad. Dat lukt niet altijd. Niet iedere autobestuurder is 

ook zo vriendelijk om even te wachten als er iemand moet oversteken. Nu zijn het niet alleen de 

mensen met scootmobiels, maar ook mensen met rolstoelen en mensen met een rollator die 

problemen hebben.  
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Ze ziet heel dikwijls mensen sukkelen als ze van het voetpad moeten om over te steken. Haar 

vraag is of het niet mogelijk is om een actieplan op te maken waardoor de staat van de 

voetpaden in de dorpskernen,  waar de meeste mensen rondlopen, kan vastgelegd worden en er 

vervolgens iets aan te doen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de zorg een gedeelde zorg is. Hij weet dat het raadslid iemand is 

die nogal wat kilometers te voet aflegt en dus ervaringsdeskundige is. Hij moet zeggen dat de 

diensten systematisch dit soort zaken opnemen. Dus wanneer wordt vastgesteld dat op 

bepaalde plaatsen problemen zijn, dan wordt dat aangepakt. Verlagen, proberen obstakels weg 

te nemen enzovoort horen daarbij. Dus het is eigenlijk een permanente zorg en ook de collega-

schepenen die voor sociale zaken verantwoordelijk zijn, hebben met de dienst mobiliteit, met 

openbare werken, met de seniorenraad en met een aantal groepen die actief zijn in die sector in 

alle deelgemeenten wandelingen gemaakt. Ook de kwetsbaardere gebruikers van voetpaden en 

openbaar domein waren aanwezig. Dat heeft geresulteerd in lijsten van probleempunten waar 

op dit moment zelfs een ambtenaar bij de technische dienst wegen concreet mee bezig is om 

heel de menukaart systematisch af te werken en de eigen diensten ingrepen te laten doen. Dus 

er is een structurele aanpak. Dat neemt niet weg dat op heel veel plaatsen in de gemeente er 

toch nog wel problemen zijn. Hij kan alleen maar de oproep doen om die te melden. De eigen 

mensen proberen er zeer gericht en structureel mee om te gaan en echt wel oplossingen aan te 

bieden. 

 

Raadslid De Graef zegt dat het dus helpt als ze de informatie naar het meldpunt stuurt. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het raadslid dat inderdaad mag doen, want het is de bedoeling 

dat alle zaken worden opgelijst. Op bepaalde plaatsen zijn hoge boordstenen. Dat heeft weer 

het effect dat auto’s niet direct op het voetpad kunnen rijden. Dus het is vaak een afweging, 

maar de gemeente heeft een structurele aanpak en de meldingen van het raadslid, hoe talrijk ze 

ook zijn, zullen in de mate van het mogelijke opgelost worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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17. Ten verzoeke van sp.a, werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

Welke lessen zal gemeentebestuur trekken uit de legionella-besmetting in de Gentse 

Kanaalzone?                                                                                                                              

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het punt verband heeft met de legionellabesmetting in de Gentse 

Kanaalzone. Het is bekend dat er op dit moment al 32 besmettingen zijn vastgesteld en dat er 

ook 2 overlijdens te betreuren zijn. Het is een zeer gevaarlijke besmetting die verschillende 

oorzaken kan hebben. Hier is men er eigenlijk vrij snel toe gekomen dat het door de koeltorens 

komt die daar in de buurt staan. Er was nog altijd geen honderd procent uitsluitsel, maar bij 17 

bedrijven met koeltorens heeft men stalen genomen en 5 daarvan werden positief getest op de 

legionellabacterie, 2 van de 5 met hoge concentraties. Dus hoogstwaarschijnlijk komt het dan 

toch daarvan. Het is een vrij gekend probleem wereldwijd dat er legionella kan huizen in 

koeltorens. Bij koeltorens wordt altijd gedacht aan de grote koeltorens van de kerncentrale, 

maar koeltorens zijn er in verschillende vormen en formaten waardoor die vaak niet zichtbaar 

zijn voor het publiek. Hij denkt dat de mensen ook niet wisten dat er koeltorens in de buurt 

waren. Daarom vraagt hij hoeveel koeltorens er in de Waaslandhaven en eventueel in andere 

industrieterreinen in de buurt liggen op het grondgebied van Beveren. Hij vraagt  van welk type 

die zijn en of het types zijn die gevoelig zijn voor de legionellabacterie, of er recente gevallen van 

verhoogd risico zijn gemeld en of het gemeentebestuur preventieve maatregelen gaat nemen 

om te voorkomen dat men geconfronteerd wordt met een zelfde soort besmetting als in de 

Gentse Kanaalzone.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een zeer ernstig probleem is dat zich in Evergem 

voordoet. Maar hij wil toch wel duidelijk stellen dat het niet direct de verantwoordelijkheid is 

van de gemeente, wat niet wil zeggen dat het college de bezorgdheid niet deelt. De bedoeling is 

dat het integraal wordt opgevolgd door het agentschap zorg en gezondheid. Dat is ook de reden 

waarom er vorige week nog een parlementaire vraag is gesteld in het Vlaams Parlement aan de 

minister. De betrokken minister van volksgezondheid heeft een antwoord gegeven over welke 

verplichtingen er zijn voor bedrijven die beschikken over koeltorens. Het is wel belangrijk om te 

weten dat er een tiental bedrijven zijn die koelwater lozen. Maar de problematiek stelt zich 

alleen bij de open natte koeltorens en dat is de kerncentrale. De gesloten koeltorens vallen niet 

onder die legionellawetgeving en moeten dus ook niet aangegeven worden.  
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Er is ook opgelegd dat die continu worden opgevolgd en dat de temperatuur tussen 1 juni en 15 

oktober moet gemeten worden, dat er minstens twee stalen moeten genomen worden in de 

aanvoerleiding naar de koeltoren toe. Het eerste staal van de temperatuur van het 

oppervlaktewater 14 dagen na elkaar meer dan 20 graden Celsius en in ieder geval voor 15 juli. 

En het tweede staal in het midden van de resterende periode. Hij kan zeggen dat er tot op heden 

bij het agentschap nog geen enkele overschrijding van de 100.000 KVE gemeld is op het 

grondgebied. Met andere woorden, het wordt wel degelijk op de voet gevolgd. Er is alle 

vertrouwen in het agentschap. Er is contact opgenomen met het agentschap en er is tot hier toe 

geen enkele reden tot bezorgdheid, maar het wordt ook wel op de voet opgevolgd door het 

agentschap. De gemeente heeft geen machtiging om zelf te interveniëren. Dat zou ook niet goed 

zijn. 

 

Raadslid Benali vraagt om bevestiging dat alleen de koeltorens van de kerncentrale behoren tot 

de koeltorens die een risicofactor zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit. Hij wil het raadslid het antwoord van de minister 

bezorgen. Hij wil voor de pers ook geen alarmtoestanden. Maar het zijn niet alleen koeltorens, 

het zijn ook tandartsinstallaties en allerlei fenomenen of situaties waarbij water wordt 

verneveld die op de voet worden gevolgd. Hij was ook verwonderd over het parlementair 

antwoord van de minister, maar die worden dus ook wel degelijk gevolgd en die vallen dus ook 

onder die wetgeving. Los van de zwembaden natuurlijk.  

 

Raadslid Benali zegt dat het eigenlijk alles is waar aerosool bij kan ontstaan, dus dat zijn 

inderdaad wel een aantal procedés. Hij dankt de burgemeester voor het geruststellende 

antwoord en het gemeentebestuur om dat verder met het agentschap op te nemen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

18. Ten verzoeken van spa werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

gevleugelde zebrapaden.          

 

Raadslid Benali geeft hierbij toelichting. 
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Raadslid Benali, spa, komt met een vraag op het terrein van een ander agentschap, dat van 

wegen en verkeer. Die wil in de toekomst vaker het gevleugelde zebrapad gaan gebruiken. Dat is 

een zebrapad dat langs iedere kant van de straat in tegenovergestelde richting verlengd wordt. 

Een gewoon zebrapad is ongeveer drie meter en zo’n zebrapad is uiteraard drie keer zo lang 

omdat het in beide richtingen verlengd wordt. Het dient er vooral voor dat auto’s vroeger 

stoppen en meer afstand houden ten opzichte van de overstekende voetgangers. Die worden 

gedwongen met paaltjes of hindernissen om in het midden te lopen. Dus de auto’s stoppen op 

drie meter extra afstand van de overstekende voetgangers. Een ander belangrijk voordeel is dat 

de vrachtwagenbestuurders, als die tegen zo’n zebrapad staan, dat die soms overstekende 

kinderen niet meer kunnen zien omdat daar een dode hoek is. Door dit soort van zebrapad 

houden ze toch iets meer afstand. Er is een proefproject geweest bij een school in Brugge dat 

heel positief werd geëvalueerd. Nu wil agentschap wegen en verkeer dat vaker gaan gebruiken 

in de buurt van scholen. De he aanleg van de N70 en N450 komen er stilaan aan. De N450 met 

het stuk Schoolstraat bij de school is voor een latere fase, maar toch is het belangrijk om als 

gemeentebestuur het signaal te geven dat ook op de N70 en de N450 in de buurt van beide 

scholen die gevleugelde zebrapaden aangelegd zouden moeten worden. Zijn vraag is of de 

gemeente kan onderzoeken of ook op andere locaties in Beveren bij scholen dit soort zebrapad 

kunnen worden aangelegd. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het inderdaad zo is dat de bevoegde minister net voor de 

verkiezingsslag met dit idee in een bevriende gemeente naar voren is gekomen. Het is een 

technische bedenking, het is een ontwerprichtlijn, dus hij gaat ervan uit dat de administraties 

zullen moeten zorgen dat die richtlijn, waar wel hele goede elementen inzitten, ook wordt 

uitgewerkt en ook een onderdeel moet worden van de wegcode om op die manier afdwingbaar 

te zijn. Los van dat technische element moet iedereen uiteraard blij zijn met alle maatregelen 

die tot een veilige schoolomgeving of voetgangersoversteek bijdragen. Het raadslid zal de 

ontwerprichtlijn ook gelezen hebben. Men heeft inderdaad een aantal randvoorwaarden 

voorzien in de richtlijn. Daar zit onder andere bij dat wanneer er naast een zebrapad een 

fietsoversteek ligt, men dan niet zo’n gevleugeld zebrapad voorziet. Dat houdt in dat voor de 

toepassing daarvan gekeken zal moeten worden naar het traject N70, aan de Ponjaardwegel 

bijvoorbeeld waar de lagere school en de kleuterschool een oversteek hebben en waar heel veel 

bewegingen zijn. Daar ligt een fietsoversteek. Het zal volgens de inhoud van de ontwerprichtlijn 

daar bijvoorbeeld niet kunnen.  
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Los daarvan denkt hij dat het een heel werkbaar systeem is en bekeken zal moeten worden waar 

het kan. Hij zal ook aan de diensten van AWV vragen om in die trajecten te zien of dat ergens nog 

ingepast kan worden. Het kan ook op het eigen grondgebied gebruikt worden. Bijvoorbeeld aan 

de Kasteeldreef wordt een vorm van dit systeem al toegepast, door versmallingen en 

afsluitingen, waardoor men niet overal kan oversteken,  en om de snelheid af te remmen. Maar 

als het operationeel zal zijn, dan is het iets om mee te nemen en in de mate van het mogelijke te 

proberen toe te passen. Het is een goed idee dat op een aantal plaatsen zeker moet toegepast 

worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

19. Ten verzoeken van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: Online 

inschrijving secundaire scholen in Beveren. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, had op de fractie een aantal vragen die ze in eerste instantie in het 

vragenkwartier wilde stellen, maar die op voorhand beter op papier gezet konden worden om 

duidelijke antwoorden en cijfers te krijgen. Vandaar de vragen over de huidige situatie. De vorige 

gemeenteraad is er wel in het vragenkwartier over gesproken, maar nu als agendapunt. Ze 

vraagt of de schepen kan toelichten hoeveel mensen er nu nog op de wachtlijst staan en hoeveel 

leerlingen een eerste en tweede keuze krijgen, en of alle indicatorleerlingen effectief plek 

gekregen hebben. Moeten er eventueel nog extra maatregelen genomen worden en vooral 

lessen getrokken worden voor de toekomst en voor volgend jaar. Op termijn komt er capaciteit 

bij maar die is er volgend jaar nog niet. Ze vraagt of er iets is dat de gemeente kan doen om 

volgend jaar te beperken dat een heel groot aantal leerlingen zijn/haar  eerste keuze niet krijgt.  

 

Schepen Claus probeert op alle vragen te antwoorden. Het is inderdaad zo dat na de 

aanmeldprocedure in spanning afgewacht moest worden hoeveel mensen hun ticket zijn gaan 

verzilveren op school. Dat waren er heel wat. Dat wil zeggen dat er op dit moment in het KA nog 

27 leerlingen op de wachtlijst staan voor 1A en 15 voor 1B. In Stapsteen Kruibeke nog 1, maar 

dat is hier niet echt van toepassing. Voor de Middenschool zijn dat er voor 1A ongeveer 107. Ze 

denkt dat ze nog geen recente cijfers heeft gekregen. Voor 1B zijn dat er 5. In het Gemeentelijk 

Technisch Instituut staan er 7 op de wachtlijst voor 1A en 0 voor 1B.  

 



30 
 

Op de vraag hoeveel van de aangemelde leerlingen een plaats kregen in hun eerste schoolkeuze 

zegt ze dat dat voor al de drie scholen samen 83% is. Dat zijn er 684 van de 826. 17% heeft dus 

geen plaats in de eerste schoolkeuze. Van deze 17% zijn er 110 die op een wachtlijst staan en 

dus geen zekerheid hebben van een plaats in Beveren. Van die 110 zijn er 56 mensen uit 

Beveren. De helft van degenen die nog geen plaats hebben komt dus niet uit Beveren.  De 

toewijzing eerste keuze 684, de tweede keuze 24 en de derde keuze 7. Dus de meeste hebben 

wel plaats in de eerste keuze buiten degenen die nu nog op de wachtlijst staan.  

Op de vraag wat er aan gedaan kan worden zegt ze dat de verschillende scholen al heel veel 

inspanningen gedaan hebben om de capaciteitsproblemen die er zijn en die ook voorspeld 

waren, op te lossen. Alle drie de scholen hebben in de loop van de afgelopen twee jaar hun 

capaciteit telkenmale uitgebreid, zowel ruimtelijk als met leraarsuren die ze eigenlijk zelf 

gesubsidieerd hebben. Daar wringt nu het schoentje. Ze zeggen dat ze bereid zijn om die 

leerlingen een plaats te geven. Dat heeft ze van het schoolbestuur doorgekregen en daar is ze 

heel blij om, maar de scholen hebben momenteel geen middelen meer om die uren te 

financieren. Er zal een noodkreet worden verstuurd naar de minister en naar alle 

partijvoorzitters. Er is een moeilijke politieke situatie om budgetten vrij te krijgen. Maar nu is het 

een zaak van budgetten vrij te krijgen om die uren te subsidiëren. De plaats zou naar volgend 

jaar geen probleem zijn. Er zijn subsidies gekregen van de Vlaamse overheid om de 

verschillende scholen nog verder uit te breiden en die plannen zijn ook volop bezig. Dus 

plaatsen is op dit moment geen probleem en men kan ook huursubsidies krijgen voor eventuele 

containers. Maar het meest noodzakelijke zijn de uren, want men kan wel de kinderen 

binnenhalen maar als er geen lerarenuren zijn, dan kan geen kwaliteitsvol onderwijs worden 

gegeven. Iets technisch, maar wel belangrijk, Beveren wordt door het ministerie voor onderwijs 

samengeteld met Sint-Niklaas. Beveren is dus geen aparte onderwijszone en daar wringt het 

schoentje. Het ministerie geeft op 1 oktober bijkomende uren als er een voldoende stijging is 

van het aantal leerlingen. Maar doordat Beveren met Sint-Niklaas wordt samengeteld, gaat de 

stijging niet voldoende zijn, want in Sint-Niklaas zijn er nog scholen met plaatsen. Dus de 

stijging is niet voldoende om op 1 oktober te kunnen tellen. De dringende oproep is nu aan de 

minister en alle partijvoorzitters om een aparte onderwijszone Beveren te maken, want dan 

komt Beveren vanzelf in aanmerking voor de bijkomende uren. Dan zou het probleem op korte 

en lange termijn opgelost zijn. Als het dan in Beveren blijft stijgen, dan zal men elk jaar aan het 

begin van het schooljaar die uren krijgen. Het grote vraagteken is nu nog of Beveren er middelen 

voor gaat loskrijgen.  
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Ze roept alle fracties in de raad op om druk te zetten om die middelen op een of andere manier 

toch nog vrij te krijgen tegen 1 september. Naar de ruimte toe is men goed voorbereid. De 

gemeente heeft de capaciteitsmiddelen gekregen. Er komt nog eens een uitbreidingsronde 

waarin Beveren hopelijk nog eens capaciteitsmiddelen krijgt. Daar ligt het niet aan en alle 

directies zitten echt wel met de neus in dezelfde richting. Het is erg als er leerlingen zijn van 

Beveren die hier geen plaats hebben, maar men moet verder met dit aanmeldsysteem. Het 

inschrijvingsdecreet is zo en ook volgend jaar moeten de inschrijvingen zo worden 

georganiseerd. Hopelijk zijn er dan genoeg uren om de leerlingen een plaats te geven. 

 

Raadslid Hulstaert wil een kleine verduidelijking vragen. Ze vraagt of het wel degelijk de 

bedoeling is de splitsing nu nog door te voeren, zodanig dat die extra capaciteit kan gecreëerd 

worden voor het schooljaar 2019-2020. 

 

Schepen Claus zegt dat dat echt de bedoeling is. Vooral vanuit het schoolbestuur van de Sint-

Maarten Campus is die oproep zeer dringend naar buiten gegaan, ook naar hun koepel. Ze 

pleiten ervoor bij de minister en willen heel graag heel die wachtlijst wegwerken. 

 

Schepen Claus zegt dat 30 juni nog wel een belangrijk moment is, want dan moeten leerlingen 

effectief met een diploma komen inschrijven. Dat is nog een moment waar er toch wel wat 

zullen afvallen. Er wordt zeker en vast niet gerekend op 100, maar vorig jaar is men van 75 toch 

teruggevallen tot 3 à 4 tijdens de hele periode van inschrijving tot 1 september. Nu zijn het er 

nog meer, dus er moeten geen illusies over worden gemaakt dat het er 3 à 4 zullen zijn, maar er 

zijn dan toch wel verschuivingen. Er zijn er ook bij die nog altijd op wachtlijsten staan in Sint-

Niklaas en in Antwerpen en die hier ook blijven staan. Die zeggen dat ze toch ergens plaats 

willen, dus daar zullen er ook nog wel van tussen vallen. Bij het KA zijn het er 27 en die maken 

zich sterk dat het ook nog wel zal lukken. Voor het Gemeentelijk Technisch Instituut is er ook het 

engagement dat die 7 leerlingen zullen worden opgevangen. Ook daar weet men al  van een 

aantal dubbele er tussen. 

 

Raadslid Hulstaert vraagt wie de beslissing moet nemen voor de splitsing. 

 

Schepen Claus geeft aan dat dat de Vlaamse regering is. De noodkreet is al gelanceerd voor de 

verkiezingen, maar ook dan was het een regering van lopende zaken.  
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Het is in principe een decreet dat moet worden aangepast en dat kan nu niet meer. Maar er 

wordt toch geprobeerd om op een of andere manier dat budget vrij te maken om het te kunnen 

lanceren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

20. Ten verzoeken van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

Verkeersveiligheid Beukenhoflaan. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, denkt dat velen kunnen zien dat het druk is in de Beukenhoflaan en 

dat door de grote verbetering die er is door de Schoolstraat dat je merkt dat er toch iets meer 

autoverkeer is dan ervoor was. Er zijn een aantal auto’s die daar systematisch geparkeerd staan, 

wat het recht is van de bewoners. Ook is er een hamburgerkraam dat er vaak in de straat 

geparkeerd staat. Ze is zelf al heel wat keren met haar dochter meegefietst en ze moet zeggen 

dat ze het daar heel benauwd krijgt in die straat. Haar vraag is of er al eens is nagedacht en wat 

de redenen zijn dat het daar op dit moment nog steeds dubbele richtingsverkeer is? Men zou 

daar eventueel met een lus kunnen werken zodanig dat er een klein circuit ontstaat en dat het 

daar iets veiliger wordt. Ze vraagt of dat plan al door het college werd besproken. Haar fractie 

zou ook heel graag hebben dat het daar een fietsstraat zou worden naar analogie met de Van 

Gervenstraat en de andere straten in de buurt. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat in het verleden de oefening al is gemaakt. De Ter Gaeverlaan is 

enkele richting geworden en op dat moment is de oefening gemaakt om daar een lus te leggen 

in die zin dat de stroom richting Gemeentelijk Technisch Instituut die vanuit het noorden en 

noordoosten komt zeer snel de zone van het Gemeentelijk Technisch Instituut bereikt. In 

diezelfde oefening is toen nagedacht om de lus te maken. Er is een bedenking die men altijd 

moet maken bij enkele richting. Het is een fout idee om te denken dat je daar minder verkeer 

mee krijgt, je verplaatst het. Specifiek in de omgeving van de campus en de Kallobaan is dat je in 

de Kallobaan een stukje enkele richting hebt op nabijgelegen straten. Uit de simulaties die toen 

zijn ontwikkeld, bleek dat er een aantal verschuivingen zouden gebeuren die niet optimaal 

waren. Daar komt bij dat er een ontwikkeling is aan de kant van de scholen in de zone dat nog 

weiland is, en dat daar woningen gaan komen. Men wist niet goed hoe daar op te anticiperen en 

hoe dat aangelegd ging worden.  
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Dat zijn een aantal tactische redenen waarom het nog niet is gedaan. Het was wel degelijk de 

bedoeling om dat op te nemen in een systeem van enkele richting. De schoolstraat is inderdaad 

een goed verhaal. Van wat hij zelf heeft kunnen waarnemen en de respons van de scholen maakt 

hij op dat dat vrij behoorlijk verloopt. Ook de heraanleg van de Kallobaan en de schoolomgeving 

en de fietsstraten die daar inzitten, lijkt een geslaagd verhaal te zijn. Na de evaluatie van de 

schoolstraat gaat op korte termijn de bus parkeerstrook aan de Beukenhoflaan aangelegd 

worden. Tevens komt aan de parking aan de school een kus-en-rij-zone om op die manier al een 

aantal dingen op te vangen. De oefening die al op tafel heeft gelegen, gaat opnieuw worden 

gemaakt, maar dan in het ruimer kader. De ontwerper is vorige gemeenteraad aangeduid om 

een circulatieplan op te maken. Daarin kan de impact op de aanliggende straten ook beter 

worden ingeschat. Maar het wordt er dus zeker in opgenomen. Het is een oud idee dat terug 

wordt meegenomen, maar dan in een ruimer kader.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Ten verzoeke van  Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

Beslissing van de Vlaamse Regering over het ontwerp voorkeursbesluit  

met betrekking tot extra containercapaciteit in de Antwerpse haven.                         

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat haar fractie zeer benieuwd is naar het bestuursakkoord. 

Elke gelegenheid die er is, gebruikt ze ook om er naar te vragen. Ze had graag gelezen wat het 

standpunt van het college is in verband met de haven, maar ze moest zich voorlopig beroepen 

op het bestuursakkoord van 2012. Daarin heeft het college gezegd, vermits de situatie niet heel 

erg veranderd is in de coalitie, dat het geen voorstander is van het Saeftinghedok tenzij de 

economische noodzaak zou aangetoond zijn. Ten tweede dat de gemeente tijdens de vorige 

legislatuur een toekomstvisie zou ontwikkelen over Doel. Beide dingen zijn ondertussen wat 

geëvolueerd. De beslissing is ondertussen boven ons hoofd genomen. Het heeft geen zin om te 

gaan nadenken over de economische meerwaarde, maar voor haar fractie is er de uiteindelijke 

vraag of er maatschappelijk draagvlak is en of er rekening is gehouden met de mogelijke 

gevolgen voor Groot-Beveren, de polderdorpen en dit op verschillende vlakken. Ze heeft in dit 

agendapunt een aantal vragen gezet. Ze is benieuwd naar het standpunt van het college nu, 

welke bedenkingen en voorwaarden het college heeft bij deze nieuwe evolutie, welke houding 

verwacht mag worden bij de stappen die nu gezet worden in de uitwerkingsfase.  
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Het is een voorkeursbesluit dus er zullen nog wel wat onderzoeken komen en hopelijk nog een 

aantal bewegingen gemaakt kunnen worden. Ten tweede de mobiliteit, ze heeft tijdens de 

debatten in de campagne vaak gehoord dat elke partij bezorgd was over de impact op de 

mobiliteit. Het is bekend dat er beloftes inzitten, maar die zaten er ook al de vorige keer in. Maar 

men weet dat die voorwaarden zeer moeilijk te vervullen zijn. Voor haar fractie was het altijd 

eerst een mobiliteitsplan en dan de uitbreiding als die er toch zou komen. Ze heeft nu schrik dat 

het vooral eerst de uitbreiding zal zijn en dan zal wat er mogelijk is op het vlak van mobiliteit 

gebeuren. De huidige uitdagingen zijn eigenlijk niet opgelost, wat dan naar de toekomst toe. Als 

derde vraag de leefbaarheid van Doel. Het is moeilijk om daar nu zicht op te krijgen voor 

iedereen en wat het nu uiteindelijk gaat worden. Het is ook te vroeg, maar ze maakt zich wel 

zorgen. Iedereen was voor de leefbaarheid van de polderdorpen tijdens de campagne. Ze denkt 

dat met het plan dat er nu ligt met het boemerangdok, dat het dorp wel zeer dicht bij de haven 

ligt. Er is ook de lichtvervuiling en de mogelijke geluidshinder. Er zijn andere dorpen die dichter 

bij de haven liggen en dienen daar heel vaak klachten over in. Er zijn daar vaak 

burgerbewegingen die daar luid over protesteren. Dat zal hier vermoedelijk niet anders zijn als 

men ziet hoe dicht het containerdok er bij ligt. Het zijn veel vragen, maar ook wel vragen die 

daar door heel veel mensen aan haar fractie gesteld zijn. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat op 29 juni 2018 de Vlaamse regering haar 

ontwerp voorkeursbesluit heeft bekend gemaakt. 

Raadslid Stevenheydens zegt dat de burgemeester zich vergist. Het vragenkwartier was aan het 

begin van de raad. Op toegevoegde punten is al langer dan 25 jaar de mogelijkheid dat 

raadsleden kunnen tussenkomen, nog voordat er vanuit het college antwoord is gegeven. 

Misschien is de burgemeester verstrooid door de drukke verkiezingsperiode, maar dit is niet 

meer het vragenkwartier.  

Op 29 juni vorig jaar heeft de Vlaamse regering haar ontwerp voorkeursbesluit kenbaar gemaakt 

om een negende variant te onderzoeken. Hij heeft daar vorig jaar op 21 juli vragen over gesteld. 

Zijn belangrijkste vraag was om een commissievergadering te organiseren om de gemeenteraad 

te informeren. Er is toen wel geantwoord dat het college de zorgen over de mobiliteit deelt, 

maar er is toen duidelijk door de burgemeester gezegd dat er geen commissievergadering 

georganiseerd zou worden. Hij vond dat zeer teleurstellend omdat over heel interessante en 

soms ook wat kleine onderwerpen er wel commissievergaderingen worden georganiseerd. Over 

zo’n belangrijk punt wordt dan geen commissievergadering georganiseerd.  
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Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari dit jaar, de eerste gemeenteraad na de 

installatievergadering, heeft het raadslid  het opnieuw gevraagd. Uit het college heeft hij 

vernomen dat het advies in wording van het college bijna klaar is. In de gemeenteraad zit 1/3e  

nieuwe raadsleden die nog niet grondig geïnformeerd zijn over het dossier en het tot stand 

komen ervan. Vier maanden geleden heeft de burgemeester gezegd dat er zeker en vast een 

commissie zou komen. Dan veronderstelt hij binnen de maand of twee, maar natuurlijk niet 

binnen het jaar ofzo. Op 26 februari heeft hij de vraag gesteld, omdat op dat moment de 

collegebesluiten nogal wat aansleepten. Hij had toen gelezen in de collegebesluiten dat begin 

van die maand op 5 februari het college haar advies aan de Vlaamse regering heeft 

geformuleerd over dit voorkeursbesluit. Hij had het toen nog niet en heeft gevraagd naar de 

inhoud ervan en of hij deze zo snel als mogelijk kon krijgen. Hij heeft ook gevraagd of er een 

commissievergadering kon worden georganiseerd die de maand ervoor beloofd was. Een dag 

nadien heeft hij van de directeur het advies gekregen, dus dat is een collegebeslissing. Hij 

vermoedt dat, omdat hij het heeft aangekaart, andere fracties en raadsleden dat advies ook 

hebben opgevraagd. 

Dat advies van het college is een goedgevuld advies van vijf bladzijden. Hij hoopt dat dat 

vanavond niet wordt voorgelezen als antwoord, waar een heel interessant debat over gevoerd 

kan worden, maar waar in de eerste plaats een woordje uitleg over gegeven moet worden. Hij 

herhaalt nog eens dat 1/3e  van de raadsleden nieuw is in de gemeenteraad. Wat dit plan van de 

Vlaamse regering betreft, ook al zit je er vijf of tien jaar, er mag nu eindelijk na een jaar wel eens 

uitleg over worden gegeven tijdens een commissievergadering. Dan wil hij toch eens een stap 

terug in de tijd gaan naar de periode 95-98 toen er de onrust was over het dossier van het 

Deurganckdok. In die jaren werden er constant commissievergaderingen gegeven om de 

raadsleden op de hoogte te houden. De burgemeester weet dat nog goed, want hij was toen ook 

raadslid. In die jaren werden de fractievoorzitters heel vaak op de hoogte gebracht met aparte 

vergaderingen  als er nieuwe wendingen in het dossier waren. Dan wachtte men niet op een 

regeringsbeslissing. Dan had men het soms over zaken zoals studies die werden gehouden, 

voorontwerpen die er waren, regeringsbeslissingen die nog in een pril stadium zaten. De raad 

werd daar constant van op de hoogte gehouden. In die jaren is heel wat vergaderd, maar in die 

jaren hebben de raadsleden veel kennis over het dossier opgebouwd. Nu is er eigenlijk een jaar 

verloren gegaan om de gemeenteraad met betrekking tot dit dossier, behalve dan discussies in 

de raad, te informeren. Dat moet gebeuren in een commissie met een scherm, met een nota, 

met een gedegen uitleg waar het eigenlijk over gaat en waar het dok ligt. 
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De voorzitter wil naar de beantwoording door het college. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat in het reglement staat dat elk raadslid twee keer mag 

tussenkomen bij een agendapunt. Het is nog altijd zijn eerste tussenkomst. Hij vindt zijn 

opmerkingen wel relevant. Als hij tot driemaal toe om een commissievergadering vraagt, daarop 

twee keer bevestigend is geantwoord, dan vindt hij het heel spijtig dat die niet georganiseerd 

wordt. Hij vindt het ook wel een taak van de voorzitter om dat mee op te volgen. Er is een ja 

gegeven op de raadsvergadering van januari over zo’n belangrijk dossier op het gebied van 

mobiliteit. Er zijn zoveel hoorzittingen georganiseerd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en 

de raadsleden kunnen niet geïnformeerd worden. Men zou experten op commissies kunnen 

uitnodigen om eens uit te leggen wat de Vlaamse regering op het gebied van binnenscheepvaart 

zegt. 

 

De voorzitter wil de heer Stevenheydens even onderbreken. Hij heeft gevraagd om een 

commissie. Ze gaat eerst de burgemeester laten antwoorden op deze vraag. 

 

Raadslid Stevenheydens wil verwijzen naar het reglement van orde. Niemand mag onderbroken 

worden gedurende zijn tussenkomst. Hij heeft zichzelf nog niet herhaald. Het zou zeer 

interessant zijn om een commissievergadering te organiseren met experten over de 

binnenscheepvaart en experten over de mobiliteit. Dat zijn allemaal zeer interessante zaken om 

te weten wat er op ons afkomt. Er kan nu een politieke discussie worden gevoerd en die voert hij 

nu niet. Het eerste dat noodzakelijk is, is de juiste informatie en die krijgt de raad hier niet. Hij 

vraagt waar de commissievergadering blijft en waarom die experten niet worden uitgenodigd. 

Dit is geen bagatelle. Het is een belangrijk dossier. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zeer moeilijk is om informatie te geven waar het college 

zelf niet over beschikt. Het is een beslissing die genomen wordt op Vlaams niveau. Hij heeft het 

nog eens nagetrokken. In de vorige legislatuur is er verschillende keren een commissie gegeven 

waar de scenario’s die op tafel lagen besproken zijn door de mensen die daar mee bezig zijn. In 

tussentijd is er een nieuw scenario bijgekomen. Het is pas vorige week dat de Vlaamse regering 

het voorkeursbesluit heeft genomen. Dat is verschillende keren aangekondigd geweest. 

Uiteindelijk is een week, veertien dagen, voor de verkiezingen het voorkeursbesluit genomen. 
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Het is een voorkeursbesluit van een uittredende regering. Het toenmalige advies van 5 februari 

dat de heer Stevenheydens heeft opgevraagd zal opnieuw worden meegedeeld aan de 

verschillende partijvoorzitters en ook aan de formateur die zal worden aangeduid om een 

nieuwe Vlaamse regering te vormen. Als hij niet mis is,  zal er van 8 juli tot en met 17 augustus 

opnieuw een onderzoek gebeuren in het kader van hetgeen nu de uittredende Vlaamse regering 

op 17 mei heeft beslist. Op het standpunt van het college over datgene dat beslist is in het 

voorkeursbesluit, dat negende scenario, heeft de burgemeester een reactie gegeven. Het college 

heeft zich daar nog niet over gebogen. Hij heeft daar persoonlijk een reactie op gegeven, ook in 

het kader van wat het college vroeger beslist heeft. Hij juicht toe dat er nu uiteindelijk een 

beslissing is genomen rond dat dok. Hij denkt dat het enorm belangrijk is, vooral voor de 

concurrentiepositie van de haven. Er waren een aantal containerbedrijven die het wachten beu 

waren en die dus druk hebben gezet. Hij denkt dat er deze week of volgende week een aantal 

cruciale vergaderingen zijn met de leiding van die verschillende containerbedrijven die in 

Antwerpen aanwezig  zijn. Deze zijn het beu en vragen duidelijkheid. Hij juicht ook toe dat 

tegelijkertijd ook op het vlak van mobiliteit voor het Waasland is voorzien dat er een 

planningsproces zal opgesteld worden voor de verbinding tussen de E34 en de N70, waar de 

gemeente al jaren vragende partij is en waar de gemeente een beetje van de kast naar de muur 

werd gestuurd in het verleden. Het planningsproces moet gebeuren. Het structuurplan moet 

gewijzigd worden. Enerzijds zei de Vlaamse overheid dat de provincie bevoegd was en 

anderzijds zei de provincie dat de Vlaamse overheid bevoegd was. De gemeente is verschillende 

jaren van de kast naar de muur gestuurd. Dat is verschillende keren aangekaart en hij is enorm 

blij dat dat nu wordt meegenomen. Er zijn ook nog een twintigtal maatregelen genomen, ook in 

het kader van de BAM, waar bijstaat wie deze moet uitvoeren. Er zijn er een aantal bij voor AWV, 

er zijn er een aantal bij voor de Stad Antwerpen, er zijn er bij voor De Lijn, er zijn er zelfs voor 

Interwaas en er zijn er ook een aantal bij voor de gemeente Beveren. Dat juicht hij ook toe. Dat is 

nog niet voldoende, want in het standpunt van 5 februari 2019 heeft het college ook duidelijk 

gesteld dat er niet eerst een dok moet aangelegd worden en achteraf moet gekeken worden op 

welke manier men de mobiliteit zal aanpakken, maar dat dat tegelijkertijd moet gebeuren en 

dat er dus ook de nodige financiële middelen moeten voorzien worden. Het scenario 

Deurganckdok is niet gewenst, dus dat er een dok wordt aangelegd en dat de van bij de aanvang 

nodige infrastructuurwerken niet worden meegenomen. Wat betreft de impact op de omgeving 

zoals lichtvervuiling, dit is het meegenomen in de plan-MER.  
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In het verleden is het al gebeurd dat er een toelichting wordt gegeven met de mensen die daar 

met gezag over kunnen spreken en betrokken waren bij het opstellen van de plannen. Die wil hij 

gerust nog eens opnieuw uitnodigen. Dat is geen enkel probleem en dat zal dus ook worden 

gedaan. Maar de legislatuur is juist begonnen. Er zal een commissie rond gegeven worden 

zodanig dat de mensen kunnen worden geïnformeerd over de ganse evolutie van de afgelopen 

jaren en hoe men uiteindelijk is gekomen tot dat negende scenario. Het is op een gegeven 

moment gebleken dat het niet mogelijk was er een volwaardig dok aan te leggen en bijkomend 

werd beslist dat Doel moet blijven. Die beslissing is ook genomen. Op welke manier heeft men 

niet gezegd, maar men heeft wel gezegd als Vlaamse regering dat er een studie opgestart wordt 

om een visie te ontwikkelen op een toekomstperspectief voor Doel. Er zal dus een beroep 

worden gedaan op een studiebureau. Dat moet nagaan, binnen de context van het complexe 

project, op welke manier. Dat zal dus de komende jaren gebeuren. Maar het is ook een beetje 

wachten op de nieuwe Vlaamse regering. Er kan commissiewerk worden verricht op basis van 

wat de uittredende Vlaamse regering heeft beslist. Maar hij denkt dat het veel interessanter is 

om te kijken of de nieuwe Vlaamse regering de beslissingen van de voorgaande onderschrijft. De 

nieuwe regering heeft de verantwoordelijkheid en de vrijheid om eventueel andere beslissingen 

te nemen. Dat kan dus perfect gebeuren. Men zal zien hoe de regering is samengesteld. Hij leest 

van alles in de krant maar het is nog maar een paar dagen na de verkiezingen. Hij denkt dat het 

belangrijk is om te weten of de nieuwe Vlaamse regering verder wil gaan met hetgeen 

achtergelaten wordt door de vorige regering. Maar het standpunt van de meerderheid is vrij 

duidelijk zoals op 5 februari beslist door het college. En het college is verheugd maar ook een 

stukje ontgoocheld dat er geen andere concrete maatregelen zijn genomen op het vlak van 

bereikbaarheid en op het vlak van openbaar vervoer in het algemeen, de trein en De Lijn. Ook op 

het vlak van binnenscheepvaart. Hij heeft ook gezegd in een reactie dat wat betreft de 

spoorverbinding, het goederenspoor tegen de expresweg waar waarschijnlijk twee a drie meter 

stof op ligt momenteel, dat dat ook weer naar boven moet gehaald worden. Niet alleen in het 

kader van de veiligheid, maar dat zou ook de andere lijn een stuk ontlasten. Dat men op deze 

manier toch wel een aantal maatregelen heeft genomen, maar niet voldoende. Het college blijft 

drukken. Maar nogmaals, het is de Vlaamse regering en hij gaat niet mee in een discussie die de 

verantwoordelijkheid bij de gemeente wenst te leggen en te doen alsof de gemeente de 

beslissingen neemt. De gemeente wordt soms betrokken en soms niet. Er wordt geprobeerd in 

de mate van het mogelijke druk uit te oefenen om in de gewenste richting mee te sturen. Dat 

lukt soms en dat lukt soms niet.  
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Maar hij wil geen debat waarin het college moet uitleggen wat de Vlaamse regering allemaal 

beslist heeft. Aan dat spelletje doet hij niet mee. Hij wil de beslissing van de nieuwe regering 

afwachten, maar hij is bereid tot commissiewerk. Het raadslid vraagt waarom de beloftes deze 

keer wel gerealiseerd gaan worden. Hij moet het antwoord schuldig blijven want die vraag moet 

worden gesteld op Vlaams niveau en in het parlement. Daar moet worden gevraagd waarom de 

beloftes uit het verleden niet zijn uitgevoerd. Het college stelt zich ook die vraag, maar hij voelt 

zich niet geroepen om in de plaats van de Vlaamse regering er een antwoord op te formuleren. 

En wat met de leefbaarheid van het dorp Doel? Dat is een stuk meegenomen in die plan-MER. De 

nieuwe studie zal nu volgen en er zal gekeken worden in welke richting. Het college heeft een 

standpunt ingenomen rond Doel begin maart. Dat kan meegedeeld worden. Het college is geen 

voorstander van een aantal voorstellen die momenteel op tafel liggen om van Doel terug een 

volwaardig dorp te maken zoals door sommigen wordt voorgesteld. 

 

Schepen Vlegels wil toevoegen dat het een complex project is en de procedure van het project 

heeft mogelijkheden gegeven aan iedereen, ook aan de raadsleden en diegenen die kandidaat-

raadslid waren voor de verkiezingen, om een aantal informatievergaderingen bij te wonen in het 

sluisgebouw in Kallo waar alle studies zijn toegelicht. Er zijn drie à vier vergaderingen 

doorgegaan, dus als men goed geïnformeerd wilde zijn, dan kon men daar naartoe gaan. Dat is 

ook gezegd op de vorige commissie dat dat kon. Men mag en moet ook zelf 

verantwoordelijkheid nemen. Op het internet staan alle studies uitgebreid gepubliceerd. Er zijn 

een tiental studies gemaakt specifiek naar onderdelen van de beslissing die allemaal uitgebreid 

op het internet te vinden zijn. Nogmaals, er waren informatiedagen in het sluisgebouw in Kallo 

waar iedereen naartoe kon gaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de voorzitter hem erop wijst dat er binnenkort een rondrit 

is in de haven voor de raadsleden. Dat is de eerste stap om een keer ter plekke op het veld een 

stuk toelichting te krijgen over een aantal evoluties. Hij hoopt dat iedereen aanwezig is. Dat is de 

eerste stap en men moet dus niet zeggen dat er niets gebeurt.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, dankt voor de uitleg. Haar bezorgdheid was wat er beslist gaat 

worden boven Beveren. Ze kijkt niet naar het college om dat te verantwoorden. Maar ze denkt 

dat de meerderheid en de oppositie op een aantal punten dezelfde bezorgdheden delen en dat 

ze alert wil zijn als er dingen zeer snel gaan evolueren.  
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Op alle mogelijke manieren moeten een aantal van die bezorgdheden mee naar buiten worden 

gebracht. Mensen die dagelijks in de file zitten en mensen die problemen gaan ondervinden, zijn 

mensen die komen klagen. Die klachten hoort iedereen. Ze wil een antwoord kunnen geven net 

zoals het college dat doet. Vandaar de vragen en zeker niet om het college er de schuld van te 

geven. Informatie, mee opvolgen en mee duwen en trekken op de punten waar het kan lijkt haar 

zeer noodzakelijk. 

 

Raadslid Stevenheydens bevestigt wat schepen Vlegels zei. Er is informatie langs alle kanten te 

verkrijgen. Dat geldt ook voor informatie die raadsleden soms op de commissie krijgen. Die kan 

op een andere manier vaak ook gevonden worden als iets bovenlokaal is. Maar het één sluit het 

ander niet uit. Naar de gemeenteraad toe is het veel interessanter dat over zo’n dossier 

commissiewerk gebeurt, ook voor de continuïteit. Hij is er zojuist op gewezen dat er een 

commissie wordt georganiseerd. Hij is op de hoogte van de datum, maar nog niet op de hoogte 

van het programma. De Waaslandhaven is groot. Als men beslist heeft bedrijven die ver weg 

liggen van de zone waar het eigenlijk over gaat te bezoeken, dan gaat het geen antwoord zijn. 

Als er veel bedrijven worden bezocht, is er ook geen reden voor om heel veel informatie over dit 

dossier te krijgen. Hij weet niet goed of de burgemeester het programma al kent. Dat terzijde. 

Maar waar, wat hem betreft, wel een commissie over gegeven kan worden is het advies dat is 

geformuleerd door het college van vijf bladzijden. Dat is zeer interessant en hij is het met het 

meeste ook wel mee. Hij zou over sommige zaken detailvragen kunnen stellen, maar hij denkt 

dat het voor de andere raadsleden ook wel interessant is. Dit is toch geen verboden onderwerp 

dat hij hier aansnijdt. De burgemeester heeft de plan-MER genoemd en de modale shift. Hij heeft 

ook opmerkingen gemaakt over het openbaar vervoer. Hij leest dit niet in het advies van het 

college, dus hij vermoedt dat het gaat over opmerkingen in de pers. Die kent hij niet, maar 

daarvoor is een commissie ook interessant. Dus om ook de opmerkingen die vanuit het college 

zijn gemaakt en die de burgemeester toch belangrijk genoeg vindt om in het kort aan te halen. 

Als de raadsleden zeggen dat ze het dossier niet interessant vinden, dan zal hij zijn woorden 

moeten intrekken, maar het zou hem sterk verbazen. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, hoort de burgemeester zojuist zeggen dat het college geen 

voorstander is van een volwaardig dorp. Hij vraagt de burgemeester daar meer uitleg over te 

geven. 
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Burgemeester Van de Vijver denkt dat het niet goed zal zijn om Doel terug te laten bewonen 

zoals een ander dorp. Hij heeft niet gezegd dat er geen bewoning kan. Hij stelt voor samen af te 

wachten wat de studie uitwijst. De gemeente is vragende partij om er bij betrokken te worden. 

Maar een nieuw dorp dat door sommigen is gelanceerd, van 3.000 inwoners, daar is het college 

geen voorstander van. Hij denkt dat dat uit den boze is. 

 

Raadslid Buyl vraagt waarom. Als de burgemeester iets afkeurt, dan moet hij daar een reden 

voor hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het utopisch is. Hij denkt dat het enorm moeilijk zal 

zijn om terug het vertrouwen te herstellen. Het raadslid kent ook de ganse geschiedenis van 

Doel. Op een gegeven moment moest Doel verdwijnen vele jaren terug in de tijd van de 

gewestplannen. Daar stond Doel purper ingekleurd. Op een gegeven moment is een man 

neergedaald vanuit een helikopter die bij wijze van spreken kwam zeggen dat Doel mag blijven. 

Dan heeft de toenmalige meerderheid, hij denkt dat dat partijgenoten waren van hem, enorme 

inspanningen geleverd om dat vertrouwen in Doel terug te herstellen. Men is er op een gegeven 

moment in geslaagd en er zijn sociale woningen gebouwd in Doel. Dat vertrouwen was er dus 

terug totdat op een gegeven moment in 1995 als een donderslag bij heldere hemel vanuit 

Vlaanderen terug werd beslist dat er een containerdok moest komen en Doel dus moet 

verdwijnen. De ganse discussie is begonnen in 1995, waar dan de regering Van den Branden in 

1999, vlak voor Pasen, de beslissing heeft genomen dat Doel definitief diende te verdwijnen. 

Geen enkele regering heeft dat teruggedraaid. Er zijn er verschillende geweest. Nu heeft de 

aftredende regering beslist dat Doel wel moet blijven. Hij denkt dat het enorm moeilijk zal zijn 

om het vertrouwen terug te herstellen. Vandaar dat ook duidelijk is gesteld dat indien men een 

toekomst terug wenst voor Doel die duurzaam moet zijn. Dus dat het niet zo is dat men vandaag 

een beslissing neemt waarbij na tien of twintig jaar de zoveelste Vlaamse regering zegt dat Doel 

toch opnieuw weg moet. Dus de beslissing moet duurzaam zijn zodat deze voor generaties mee 

kan gaan. Het verleden mag zich niet herhalen. Dat is enorm belangrijk. Men gaat ook niet 

voldoende mensen vinden om het te bevolken. Hij denkt dat dat utopisch is. Maar het college 

staat open voor alle suggesties. De Vlaamse regering heeft nog geen voorafname gedaan. Men 

zal afwachten wat de insteken zijn van de nieuwe Vlaamse regering. Het kan zijn dat die gewoon 

op het elan verder gaat of dat die een aantal nieuwe accenten legt of dat die een aantal 

beslissingen terugdraait.  
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Waarschijnlijk gaat er wel minstens een partij die in de huidige regering zit ook in de volgende 

regering zitten, dus in die zin zal er wel een stukje continuïteit zijn hopelijk, maar er zijn dus een 

aantal vragen en het college heeft de bemerkingen meegegeven. Hij kan verder gaan want ook 

op het vlak van landbouw vindt hij spijtig genoeg dat er geen harde garanties zijn. Dat er geen 

bijkomende natuur mag ontwikkeld worden behoudens wat afgesproken is in het strategisch 

plan, dus dat er nieuwe gronden moeten omgevormd worden naar natuur. Het college heeft 

verschillende bemerkingen meegegeven en op het vlak van mobiliteit gedetailleerde vragen 

gesteld. Er is duidelijk gesteld dat er op het vlak van mobiliteit een aantal inspanningen 

geleverd moeten worden om de congestie die er momenteel al is en alleen maar zal toenemen 

als er morgen nog een nieuw dok bij gecreëerd wordt, om die een stuk oplossing te geven. 

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn. Ze sluit het punt af. Ze zal zich 

informeren over de agenda van de havenrondrit en vragen om dat zo snel mogelijk mee te 

delen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil nog zeggen dat er aantal bedrijven zullen worden bezocht, maar 

in de bus zal ook nog op een degelijke manier uitleg worden gegeven over de evoluties. Het is 

een dossier dat hijzelf en schepen Vlegels volgen. Zij zullen er ook bij aanwezig zijn. Dus er 

kunnen altijd vragen worden gesteld. Maar in feite is het een beetje een voorbode om in het 

vervolg ervan meer uitleg te geven, maar meer technisch. Hij is altijd bereid toelichting te geven 

bij de bekommernissen. Hij denkt dat iedereen dezelfde bekommernis voor een stuk deelt en 

dat iedereen zit te kijken wat er gebeurt op het grondgebied van de gemeente. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 
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 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 

 
 

 Jan Noppe         Veerle Vincke 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 28 mei 2019 en nodigt iedereen uit 

voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur.. 

 


