
Gemeenteraadszitting van 26 mei 2020 te 19.30 uur 

Samenstelling gemeenteraad:  
Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 

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

Vaerenbergh, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve, raadsleden. 
Jan Noppe, algemeen directeur   
 

Op 26 maart 2020 ging de politieverordening van kracht houdende dat de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn voor de duur van het federale crisisbeheer achter gesloten deuren 

zullen gehouden worden. Navolgend werd door de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor 

maatschappelijk welzijn aan alle raadsleden een alternatieve vergaderwijze voorgesteld. In dit 

voorstel vinden de raden plaats achter gesloten deuren, maar in aanwezigheid van de 

fractievoorzitters, de burgemeester, de algemeen directeur en de voorzitter van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering kan door de niet aanwezige 

raadsleden live gevolgd worden via audio-streaming. Aan de niet aanwezige raadsleden zal de 

mogelijkheid geboden worden hun stem uit te brengen via e-mail. Deze wijze van vergaderen is 

volledig conform de richtlijnen van de hogere overheid. Bij het verzenden van de agenda van de 

raden zal er een aanduiding van A-punten (beleidspunten) en B-punten voorgesteld worden. Voor 

de B-punten wordt voorgesteld dat deze met algemene stemmen worden goedgekeurd. Elk 

raadslid kan voorstellen om van een B-punt een A-punt te maken. De stemming voor alle 

agendapunten zal via e-mail gebeuren tegen de volgende dag om 12 uur.  

 

Bij de start van de gemeenteraad op 26 mei 2020 verstuurde de voorzitter om 19.30 u. een mail 

naar alle raadsleden waarbij de vergadering werd geopend en waarin het stembiljet voor de 

betreffende vergadering, met opsplitsing A- en B-punten, vervat zat. De niet aanwezige raadsleden 

volgden de raad via audio-streaming. 

 

Waren fysiek aanwezig in de raadzaal: 

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad 

Marc Van de Vijver, burgemeester 



Karolien Weekers (CD&V), Jens De Wael (N-VA), André Buyl (Vlaams Belang), Stijn De Munck 

(Groen), Kitty Schelfhout (Open Vld), Jan Creve (Beveren 2020) en Issam Benali (sp.a), raadsleden. 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Waren niet fysiek aanwezig en volgden via live-streaming (wel stemgerechtigd): 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, Inge 

Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann Cools, Lien Van 

Dooren, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 

Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 

Vaerenbergh en Méline Rovillard, raadsleden. 

 

Iedereen aanwezig 

           

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

 

Openbare zitting 

01. Verslag gemeenteraadszitting 07 april 2020 - Goedkeuring  

02. Jaarrekeningen 2019 van de 11 kerkfabrieken - Advies  

03. Meerjarenplanning 2020-2025, afsprakennota 2020-2025 en budget 2020 van de  

      11 kerkbesturen - Goedkeuring  

04. Verlengen gestelde waarborgtermijn als gevolg van uitstel kapitaalaflossingen door LAGO -  

       Goedkeuring  

05. Uitnodiging vanwege Intergem tot intekening uitgifte aandelen Apt - Goedkeuring  

06. Convenant gevangenisbibliotheken 2020-2025 - Goedkeuring  

07. Gezamenlijke ondertekening burgemeestersconvenant - Goedkeuring  

08. Samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen - Goedkeuring  

09. Nominatieve toekenning topsportsubsidies - Goedkeuring  

10. Aanpassing algemeen premiereglement stedenbouw en energie - Goedkeuring  

11. RUP Ropstraat - 4e definitieve vaststelling - Goedkeuring  

12. Overdracht aan Interwaas voor uitvoering van wegmarkeringen gedurende 2020 - Goedkeuring  

13. Overdracht aan Interwaas voor uitvoering van rioolkolkenreiniging gedurende 2020 -  

       Goedkeuring  

14. Vaststelling lastvoorwaarden voor het onderhouden van diverse Beverse sporthallen –  



       Goedkeuring  

15. Vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van een telescopische tribune voor sporthal  

       Beveren - Goedkeuring  

16. Aanpassing van de raming voor het bouwen van een klassenblok voor het Gemeentelijk    

       Technisch Instituut - Goedkeuring  

17. Vaststelling lastvoorwaarden studie en uitvoering stroomonderbreking hulpbron te  

       Freethielstadion - Goedkeuring  

18. Vernieuwen meerjarig contract huren Microsoft Licenties - Goedkeuring 2/3  

19. Bezettingsovereenkomst met Infrabel voor de aanleg van een fietspad naast spoorlijn 59 -  

       Goedkeuring  

20. Inname openbaar domein Vestingsstraat te Haasdonk - Goedkeuring  

21. Verkoop perceel KMO-grond Doornpark (lot 48) te Beveren - Goedkeuring  

22. Verkoop perceel grond Kapeldijkstraat te Kallo - Goedkeuring  

23. Verkoop projectgrond hoek Hof ter Wellelaan-Bosdamlaan te Beveren - Goedkeuring  

24. Aankoop grond heraanleg Ciamberlanidreef Beveren - Goedkeuring  

25. Verlenging van de huidige scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk  

       basisonderwijs BeverenKruibeke" voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026  

       in de vorm van een interlokale vereniging - Goedkeuring  

26. Aanpassing maximumfacturen basisonderwijs - Goedkeuring  

27. Kunstacademie - oprichting overeenkomst interlokale vereniging Beveren-Kruibeke -  

       Goedkeuring  

28. Bekrachtiging collegebeslissing kennisname agenda en vaststelling mandaten buitengewone  

       algemene vergadering Ibogem op 5 mei 2020  

29. Agenda en vaststelling mandaten voor algemene vergadering Interwaas op 27 mei 2020 -  

       Goedkeuring  

30. Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering IGS Westlede op 2 juni 2020 -  

       Goedkeuring  

31. Agenda en vertegenwoordiging algemene vergadering tevens jaarvergadering Intergem op  

       18 juni 2020 - Goedkeuring  

32. Agenda en vaststelling mandaten jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij  

       Linkerscheldeoever op 10 juni 2020 - Goedkeuring  

33. Ten verzoeke van Vlaams Belang: wijziging dotatie Zorgpunt - Advies  

34. Ten verzoeke van Beveren 2020: Corona-maatregelen Doel - Advies  

35. Ten verzoeke van Beveren 2020: regelgeving zandtransporten - Advies  



36. Ten verzoeke van Beveren 2020: Westelijke ontsluiting - Advies  

37. Ten verzoeke van Beveren 2020: werking gemeenteraad - Advies  

38. Ten verzoeke van Groen: gemeenteraad via videoconferentie en livestream vanaf juni - Advies  

39. Ten verzoeke van Groen: Buitenspeelplan voor de Beverse jeugd - Advies  

40. Ten verzoeke van Groen: sociaal coronanoodfonds - Advies  

41. Ten verzoeke van Groen: uitbetaalde projectsubsidies voor uitgestelde evenementen  

       wegens C.oronamaatregelen - Advies  

42. Ten verzoeke van Groen: Post-Corona commissie - Advies  

43. Ten verzoeke van Groen: handhaving op inbreuken Vlaams bermdecreet in gemeente - Advies  

44. Ten verzoeke van Groen: dreigend watertekort: gemeentelijke maatregelen op grondgebied  

        Beveren - Advies  

45. Ten verzoeke van sp.a: Maatregelen tegen droogte - Advies  

46. Ten verzoeke van sp.a: Behoud buslijn 83 - Advies  

47. Ten verzoeke van sp.a: Zitdagen belastingen - Advies  

48. Ten verzoeke van sp.a: Maatregelen voor fietsers aan kruispunt N70- Spoorweglaan - Advies  

49. Ten verzoeke van sp.a: Uitstel nieuwe tribune Waasland-Beveren – Advies 

50. Ten verzoeke van Groen: motie tegen het ontwerpplan van NIRAS over de geologische berging 

       van het hoogradioactief afval in België 

51. Ten verzoeke van Open Vld: voorstel organiseren van een financiële commissie of een informeel  

        overleg met het doel kennis te nemen van de impact van de Corona-crisis en de passende  

        financiële maatregelen te kunnen nemen voor de gemeente Beveren 

52.  Ten verzoeke van Open Vld: Vraag om lokale handelaars in Beveren een hart onder de riem  

        te steken in deze moeilijke tijden 

53. Ten verzoeke van Open Vld: uitzonderlijke vrijstelling op drijfkracht naar aanleiding van de  

        coronacrisis 

 

Openbare zitting: 

 

01. 

 

 

 

 

De voorzitter opent de gemeenteraadsvergadering van 26 mei. Er is aan de raadsleden het 

akkoord gevraagd voor de organisatie van de vergadering op deze manier. 28 raadsleden hebben 

ja gezegd, 5 raadsleden waren niet akkoord en 2 raadsleden hebben zich onthouden. Dat 

betekent dat er op deze manier vergaderd kan worden. 

 



 

 

 

 

 

De voorzitter wil schepen Kegels namens de gehele raad proficiat wensen met de geboorte van 

zijn zoon. De schepen is niet in de raadzaal aanwezig. Hij is wel in het gebouw. 

 

De voorzitter moet allereerst de vraag voorleggen in verband met de bijkomende punten met 

hoogdringendheid. Er is een punt bij hoogdringendheid ingediend door de fractie van Groen en 

drie punten door Open VLD. De voorzitter vraagt akkoord om deze te behandelen. De punten zijn 

na donderdag ingediend. 

 

Raadslid Benali, sp.a, weet niet of hij er wel of niet mee akkoord gaat. Hij vindt wel dat, als er bij 

hoogdringendheid punten op de agenda gezet worden, dat dit op zijn minst toegelicht moet 

worden door de fractie en verdedigd. Dan kan worden beoordeeld wat de hoogdringendheid is. 

Anders komen er in de toekomst misschien nog meer fracties die iets zijn vergeten en het er dan 

alsnog bij hoogdringendheid op willen zetten. 

 

De voorzitter wil benadrukken dat het uitzonderlijk is. Door de wat rare organisatie van de raad 

was er verwarring over wanneer de punten binnen moesten zijn. Mevrouw Schelfhout dacht dat 

ze pas maandag binnen moesten zijn. Dus er was wat verwarring, ook door de feestdag. Dus het is 

uitzonderlijk. Over de motivatie: het is nu een heel lange raad met heel veel punten. Daarom stelt 

ze voor dat de punten worden aanvaard. De meerderheid wil deze aanvaarden als hoogdringend 

en behandelen achteraan de agenda. Dan zal ook wel voor een stuk de hoogdringendheid blijken. 

Ze vraagt of de aanwezige raadsleden hierover de stemming willen. 

 

Raadslid Benali zegt dat het duidelijk moet zijn. Als het in de beschreven omstandigheden wordt 

gekaderd, dan vindt hij dat goed. Er moet worden vermeden dat het in de toekomst nog eens 

gebeurt en dat andere fracties zich daarop gaan beroepen. Gezien de omstandigheden kan hij het 

begrijpen. Het was inderdaad onduidelijk. Hij heeft zelf de voorzitter vorige week gebeld omdat 

het hem zelf ook niet duidelijk was. Dus hij kan er vanuit zijn fractie zeker mee leven. Bij sommige 

punten denkt hij dat het hoogdringend terecht is, nog los van de omstandigheden. Dat geldt in elk 

geval voor het punt van Groen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil de discussie nu niet beginnen. Hij heeft dat in het verleden eens 

meegemaakt in het parlement. Daar moet eerst het punt toegelicht worden voordat gestemd kan 

worden over de hoogdringendheid. Dan komt er discussie met woord en wederwoord. Het is goed 



dat het aanvaard wordt gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Straks zal wel duidelijk worden 

met welke reden. Maar het is uitzonderlijk, anders hoeft men geen reglement meer te hebben. 

 

De voorzitter geeft aan dat de bijkomende punten de volgende keer op donderdagavond binnen 

moeten zijn bij de directeur en de voorzitter. De voorzitter constateert dat de raadsleden akkoord 

gaan. De raadsleden thuis hebben van haar een mail gekregen met de stembrief om over alle 

punten A en B te stemmen. Daarop staan ook de bijkomende punten. Tegen het einde van de raad 

zal ze de raadsleden vragen om de stem uit te brengen via mail. Stemmen gaat punt voor punt bij 

de A-punten en samen één stemming voor de B-punten. Er waren twee punten in de lijst van B-

punten die A-punten geworden zijn. Dat staat in haar mail vermeld. Dat zal straks worden 

overlopen. 

 

De raadsleden gaan allen akkoord om volgende punten bij hoogdringendheid toe te voegen aan 

de agenda van deze zitting: 

* Ten verzoeke van Groen: motie tegen het ontwerpplan van NIRAS over de geologische 

   berging  van het hoogradioactief afval in België. 

* Ten verzoeke van Open Vld: voorstel organiseren van een financiële commissie of een 

    informeel overleg met het doel kennis te nemen van de impact van de Corona-crisis en  

    de passende  financiële maatregelen te kunnen nemen voor de gemeente Beveren 

*  Ten verzoeke van Open Vld: Vraag om lokale handelaars in Beveren een hart onder de  

    riem te steken in deze moeilijke tijden 

*  Ten verzoeke van Open Vld: uitzonderlijke vrijstelling op drijfkracht naar aanleiding  

     van de coronacrisis. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur voor het verslag van de vergadering van 

07 april 2020. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de gemeenteraad vergadering  van 07 april 2020. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

Bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de gemeenteraadszitting 

van 07 april 2020. 

 



 

De voorzitter start met het vragenkwartiertje. Er is afgesproken dat er vragen gesteld mochten 

worden als die schriftelijk ingediend waren.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een vraag over sluikstorten. Misschien is het door de 

coronacrisis, maar de laatste tijd zijn de ophaalcontainers voor kledij en schoenen altijd vol en ligt 

er enorm veel kledij naast de containers. Vandaag zijn ze toevallig leeggemaakt, maar hij vraagt of 

er meer containers kunnen worden geplaatst ofwel dat de frequentie van het ledigen versneld 

kan worden. 

 

Schepen Kegels zegt dat het klopt. Er is contact opgenomen met de ophaler. Het is niet alleen een 

probleem in Beveren. Het is blijkbaar overal een probleem. Corona is duidelijk een factor die 

ermee te maken heeft. De mensen hebben veel tijd gehad om alles op te kuisen en spullen zijn 

massaal afgevoerd naar de containers. Met alle gevolgen van dien, dat er overlast was en dat 

spullen ernaast geplaatst zijn. De problemen zijn wel degelijk doorgegeven. Het grootste 

probleem is nu al voorbij. Het is ondertussen opgelost omdat er wat versoepeling is. Het college 

wist ervan en heeft met de ophaler gesproken. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn. 

 

Raadslid Buyl dankt de schepen voor het antwoord. De volgende vraag betreft de voetpaden in de 

Lindenlaan tussen het gedeelte van de Kleine Kromstraat richting Tijskenshoek. Dat is een 

gedeelte waar de oude bomen nog staan. Die zijn momenteel uit het rooster gegroeid. De roosters 

steken er allemaal schuin omhoog. Raadslid De Graef heeft er een schriftelijke vraag over gesteld. 

In het antwoord stond dat de herstellingswerken begonnen zijn, maar dat gaat over andere 

herstellingswerken. Aan de bomen is nog niets gedaan. Op drie à vier plaatsen kan men met de 

rolstoel of rollator het voetpad niet meer gebruiken. Hij vraagt of er iets aan gedaan kan worden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het een lange straat is. Na de vraag van raadslid De Graef hebben de 

technische dienst en de groendienst dat opgenomen. Men is begonnen met de herstellingen over 

heel de lengte van de Lindelaan. Ook alle boomwortels die opduwen zullen meegenomen worden 

in overleg met de groendienst. De herstellingen zijn dus begonnen over heel de lengte. Daar zitten 

ook stukken bij waar geen bomen staan. Men is alle problemen systematisch aan het opnemen en 

herstellen. Er is ook wat coronahinder tussengekomen omdat men niet met ploegen zo dicht op 

elkaar kon werken. Men is ermee bezig, al van voordien zelfs. 



 

Raadslid Buyl zegt dat hij heeft gezien dat op een aantal plaatsen waar het verzakt is, 

herstellingen zijn gedaan.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dat op de rol staat, al zelfs van voor de vraag van raadslid De Graef. 

 

Raadslid Buyl stelt zijn laatste vraag. Vorige week is men in de Boerenstraat putten komen 

bijvullen in het eerste gedeelte. Hij is bij de mensen van de gemeente geweest en heeft gevraagd 

of zij het tweede gedeelte van het Doornpark tot aan Zoetwater ook gingen doen, maar daar 

hadden ze geen opdracht voor gekregen. In dat stuk zijn de putten het gevaarlijkst en het diepst. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dat op het eerste stuk de putten minder diep zijn en het minder 

een probleem was. Daar hebben de eigen mensen het helemaal gedaan. De aannemer gaat het 

stuk verder naar Nieuwkerken, waar de putten dieper zijn, opnemen. Dat zal in de loop van de 

komende twee à drie weken zeker uitgevoerd zijn. 

 

De voorzitter heeft met raadslid Schelfhout afgesproken dat één van haar vragen behandeld zal 

worden bij een ingediend punt van sp.a. Ze kan nu de tweede vraag stellen. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat ze enkele weken geleden een schrijven heeft gericht aan 

het college van burgemeester en schepenen aangaande het verwaarloosde bushokje op het 

Verheyenplein te Verrebroek. Ze wil vragen hoe de stand van zaken is. Ze vraagt of men dat 

grondig gaat aanpakken. Zondag was ze nog getuige van een verjaardagsfeestje in het niet-

verlichte zitgedeelte van het hokje, en dit in coronacrisistijd. Zes à zeven jongeren waren daar een 

feestje aan het houden met taart en kaarsjes, alles erop en eraan en met het nodige kabaal waar 

de omwonenden last van hadden. Ze weet niet hoe ze het in de toekomst moet aanpakken. Ze 

vraagt of ze dit moet melden aan de politie. De scholen gaan ook terug van start. Ze vindt dat 

kinderen in een veilige omgeving de bus moeten kunnen nemen. Zo zijn ook de ouders gerust. Ze 

vraagt wat het plan van aanpak is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid twee dingen verwart. Als er een samenscholing is 

die niet mag, dan moet dat natuurlijk worden vermeden. Maar dat is niet de bedoeling van de 

vraag. De vraag is vorige week behandeld in het college. Overal waar een samenscholing is die 



niet mag, moet de politie natuurlijk worden gebeld. Dan kan de politie optreden. Als de politie het 

niet weet, dan kunnen ze ook niet optreden. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat de politie in het verleden al heeft opgetreden bij andere crisissen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de politie er moeilijk constant bij kan blijven waken. Als het 

tijdens patrouille gebeurt, dan zien ze dat. Bij veel meldingen zijn ofwel de meldingen wat 

overdreven ofwel zijn de feiten al voorbij. De politie kan natuurlijk niet overal tegelijkertijd staan. 

Ze heeft ook nog andere opdrachten gekregen, onder andere de grenscontroles, die veel energie 

vragen. Die zijn opgelegd van hogerhand. Voor de rest is de toestand van het bushokje vorige 

week besproken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de diensten een aantal dingen hebben nagekeken. Er zullen 

herstellingen worden uitgevoerd en men zal er ook voor zorgen dat de verlichting op een of 

andere manier aangesloten wordt. Dat zijn twee dingen die gebeuren, maar het is nog een ander 

verhaal om er een volledig nieuw bushokje te zetten. De herstellingen zijn op het college 

gepasseerd. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat het al veel zou zijn als het opgefrist is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men het trouwens na een vorige vandalismegolf vele malen heeft 

aangepakt. Maar het wordt opgenomen en uitgevoerd. 

 

De voorzitter geeft aan dat er verder geen vragen zijn ingediend. De B-punten worden 

overgeslagen en de A-punten zullen worden behandeld. 

 

 

02. Het Centraal Kerkbestuur diende op 13 maart 2020 de jaarrekeningen over 2019 in van de 11 

verschillende kerkfabrieken op ons grondgebied. (jaarrekening Heilig Kruis Vrasene is digitaal 

raadpleegbaar). 

 

Raadslid Benali, sp.a, vraagt hoe het komt dat er voor bepaalde kerkfabrieken een hoge toelage 

toegekend wordt,  maar dat ze toch een groot exploitatieoverschot hebben. Uiteindelijk hebben 

ze op dat moment dat geld niet nodig. Hij vraagt of de toelagen vast liggen of dat ze jaar op jaar 



worden aangepast op basis van de exploitatieoverschotten die er zijn. Ten tweede vraagt hij of er 

ook geschoven kan worden met exploitatieoverschotten, bijvoorbeeld naar investeringen, 

wanneer er in het exploitatieoverschot geld over is en in investeringen te weinig geld is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het laatste niet de bedoeling is. Het is al gebeurd in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden, maar het is niet de bedoeling. Binnen de gemeente wordt ook 

niet met de exploitatie geschoven naar investeringen toe. Wat betreft de investeringen, het kan 

dat het bedrag nog niet is benut als bijvoorbeeld het dossier nog niet klaar is om uitgevoerd te 

worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld een ontwerp dat vertraging oploopt of 

subsidiëring die moet gebeuren door Monumentenwacht. Dan wordt dat verschoven. De 

budgetten die vastgelegd zijn in de meerjarenplanning zijn voor zes jaar. Dat is ook de afspraak 

met de kerkfabrieken. Binnen de vorige legislatuur waren er een aantal overschotten die dus ook 

overgedragen zijn. Ze hebben zich er perfect aan gehouden. Hij gaat ervan uit dat dat ook deze 

zes jaar gebeurt. Maar wat betreft de exploitatie kan dat wel overgedragen worden als het niet 

volledig benut wordt. Het kan zijn dat er nog facturen moeten binnenkomen. Een belangrijk 

element is dat het allemaal vrijwilligers zijn die ermee bezig zijn. Gans de boekhouding rond de 

kerkfabrieken is niet zo eenvoudig. Soms zijn er nieuwe vrijwilligers die zich moeten inwerken in 

gans de materie. Vanuit de gemeente probeert men wat ondersteuning te geven. Maar ook bij de 

gemeente is er iemand nieuw. Die moet zich ook voor een stuk inwerken. Vandaar dat het wel 

eens voorvalt dat niet alleen de facturen nog niet binnen zijn, maar dat om verschillende redenen 

het nog niet ingeboekt is. Maar het is belangrijk dat dat pakket, het totale bedrag voor zes jaar 

dat in de meerjarenbegroting staat voor zowel de exploitatie als de investeringen, gerespecteerd 

wordt. Het is in het verleden altijd perfect gebeurd, maar men is er soepel in. Maar niet wat 

betreft exploitatie en investeringen, want dat zou zondigen tegen alle regels zijn. Dat kan niet de 

bedoeling zijn.  

 

Hieraan werd ook een coördinatie jaarrekening 2019 en een toelichting toegevoegd die in bijlage 

zijn terug te vinden. 

De individuele jaarrekeningen per kerkfabriek zijn ter inzage beschikbaar. 

De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen: 

kastoestand, overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde 

investeringsfiches, de wijzigingen in de inventaris, lijst van de openstaande schulden, 

vorderingen en oninbaar verklaarde bedragen, de staat van het vermogen, de gebruikte 

verdeelsleutels indien van toepassing en de waarderingsregels. 



Samengevat komen de kerkfabrieken tot volgende resultaten: 

    Exploitatie Investeringen 

    
gemeentelijke 

toelage 

Overschot/tekor

t 

gemeentelijk

e toelage 
overschot/tekort 

1 
Beveren Sint 

Martinus 
74.376,62 17.976.29 0,00 0,00 

2 
Beveren OLV 

van Bijstand 
0 25.533,19 45.221,94 -3.932,50 

3 
Beveren Sint-

Jan Evangelist 
21.551,91 24.488,14 35.621,38 0 

4 

Doel - OLV Ten 

Hemel 

Opgenomen 

6.645 5.654,76 37.679,47 0,00 

5 

Haasdonk - 

Sint Jacobus 

de Meerdere 

25.154,03 36.379,26 18.919,05 2.343,45 

6 

Kallo - S.S. 

Petrus en 

Paulus 

23.302,59 27.254,21 46.063,58 0,00 

7 
Kieldrecht - 

Sint Michiel 
29.906,00 10.623,04 112.977,99 0,00 

8 

Prosperpolder 

(Kieldrecht)- 

Sint 

Engelbertus 

8.449,04 5.105,96 0,00 0,00 

9 
Melsele - OLV 

Hemelvaart 
0,00 18.423,83 0,00 0,00 

10 
Verrebroek -

  Sint 
23.776,65 16.286,82 0,00 0,00 



Laurentius 

11 
Vrasene - 

Heilig Kruis 
31.498,30 72.380,57 0,00 -2.500 

 

 Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

Bij 3 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Bjorn Vaerenbergh) wordt 

positief advies verleend aan de jaarrekeningen over 2019 van de 11 voornoemde kerkfabrieken 

op het grondgebied van de gemeente Beveren. 

 

03. Bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 van gemeente en OCMW Beveren, werden 

ook de exploitatie -en investeringstoelagen voor de 11 kerkbesturen op ons grondgebied 

opgenomen. Deze kwamen tot stand na overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en onze 

gemeente. De meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkbesturen werd goedgekeurd in de 

collegezitting van 18 november 2019.  

 

Raadslid De Munck, Groen, leest in de toelichting dat er een commissie komt rond de 

meerjarenplanning 2020-2025. Deze is eind 2020 te verwachten. Hij vraagt of de krijtlijnen dan 

niet al lang zijn bepaald door het college over hoe de meerjarenplanning er gaat uitzien voor het 

gebruik van de kerken. Zijn fractie heeft al meerdere keren een tussenkomst gedaan op de 

gemeenteraad om het breder te kunnen opentrekken naar de mensen in de gemeente en de 

verschillende gemeenschappen die er zijn. Hij doet alsnog de suggestie aan het college om 

burgerparticipatie te organiseren om toekomstgericht te gaan kijken wat er met de kerken kan 

worden gedaan en hoe ze dat willen doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid het heeft over het kerkenbeleidsplan. Daar is 

het eventueel de bedoeling om een commissie rond te geven. Het is ook stilgevallen door corona. 

Maar ook in de afsprakennota staat duidelijk dat er wat betreft het kerkenbeleidsplan 

bijgestuurd moet worden en dat er een degelijk plan op tafel moet komen. De vorige keer was 

dat niet zo duidelijk en is vooral vanuit de kerkraad centraal beleid geformuleerd geworden en is 

de gemeente er zelf niet zo nauw bij betrokken geweest. Maar nu is duidelijk in de afsprakennota 

bepaald dat er gemeenschappelijk overleg moet gebeuren. Dat wil niet op voorhand zeggen dat 

er kerken ontwijd moeten worden en een totaal andere bestemming moeten krijgen. Het kan 

bijvoorbeeld ook in medebeheer zijn, dus dat de beheerdiensten in de kerk wel blijven. Zo is men 

bezig om de functies die momenteel in het gemeentehuis van Kallo zitten, ergens anders onder 



te brengen. Hij heeft er vandaag nog een gesprek over gehad om de bibliotheek onder te brengen 

in de kerk van Kallo. Dat zou aan de achterkant kunnen zonder dat de kerk ontwijd moet worden. 

Er moet juridisch bekeken worden op welke manier dat kan, maar er kan geen ontwijding 

gebeuren, want dat is een zeer ingewikkelde procedure die moet goedgekeurd worden door de 

bisschop. Het is dus de bedoeling om de kerken één voor één te bekijken. Maar ook dat zal 

volledig geactualiseerd moeten worden. Er komen minder bedienaars van de eredienst. Vooral 

als in het noorden de bedienaar weg zal vallen, de man heeft een respectabele leeftijd, dan denkt 

hij niet dat die nog vervangen zal worden. Dan volgt er een reorganisatie. Het kan ook niet de 

bedoeling zijn dat kerken volledig leeg komen te staan. Het feit dat er nog geen stappen zijn 

gezet met de Nieuwe Parochie, is omdat er een aantal mensen nogal vrij emotioneel bij de kerk 

betrokken zijn. Er is ook een moeilijke discussie geweest rond de pastorij, maar deze ligt nog veel 

moeilijker. Mensen zijn er gedoopt, hebben er familie begraven, hebben er communie gedaan of 

zijn er gehuwd. Het ligt niet zo makkelijk. Maar in bijvoorbeeld Kallo is men al een stap verder, 

mede in samenspraak met de plaatselijke kerkfabriek en ook met medeweten van het centraal 

kerkbestuur. Er zijn ook nog wel meer dingen mogelijk zoals concerten en toneelvoorstellingen. 

Hij wil niet op het debat vooruitlopen, maar er komt een commissie met de raadsleden om 

samen te bekijken op welke manier er gehandeld kan worden en welke voorstellen er zouden 

kunnen zijn. Er liggen een aantal voorstellen van de diensten. Bedoeling is om te bekijken hoe 

dat patrimonium meer inhoud kan gegeven worden. Maar hij weet dat het een moeilijke 

discussie en een moeilijk debat zal zijn. Maar het staat er duidelijk, in de afsprakennota is er een 

zin bijgevoegd vanuit de gemeente met een duidelijke timing. De vorige keer lag dat wat 

moeilijker, maar dat was ook de eerste keer. 

 

Raadslid De Munck vraagt in hoeverre de meerjarenplanning en het kerkenbeleidsplan met 

elkaar verstrengeld zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat er niets mee te maken heeft. Wat betreft de 

investeringen is het gewoon om het kerkgebouw in ere te houden, dus dat het patrimonium 

behouden blijft. Er zullen werken moeten gebeuren aan het dak, de muren en schilderwerken. 

Dat legt zeker en vast geen claim op het kerkenbeleidsplan. Wat betreft de exploitatie gaat het 

om de erediensten. In kerken waar praktisch geen diensten meer zijn, is dat exploitatiebedrag 

ook niet hoog. Dus het een sluit het ander zeker en vast niet uit. 

 



Raadslid De Munck wil als laatste toch oproepen om het idee van het invullen van de toekomst 

van een kerk open te trekken naar alle deelgemeenten, niet alleen naar de gemeentebesturen, 

deels omdat ze eigenaar is van een aantal kerken. Maar het moet ook de bedoeling zijn om 

genoeg ideeën te verzamelen die gedragen kunnen worden door heel wat andere mensen van de 

parochie en bij uitbreiding de gemeente. Hij is aangenaam verrast dat er al een voorzet is 

gegeven en dat er al een suggestie is gemaakt voor een bibliotheek, om die mogelijk onder te 

brengen in de sacristie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet gaat over de sacristie. Dat ligt nog gevoeliger. Maar 

achteraan de kerk. Hij wil niet dat er morgen een artikel verschijnt waarin staat dat er een 

bibliotheek komt in de sacristie. Het is achteraan in de kerk wat perfect mogelijk is. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er dus wel een aantal dingen lopen. Dat is positief. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de nood zich stelde. Via de diensten is er ook al eens 

gekeken naar verenigingen toe. In die zin is het al wat breder opengetrokken. Er is gekeken waar 

bijvoorbeeld de noden zitten. Het is de bedoeling om te kijken of er van die noden een aantal 

kunnen worden vervuld, zonder dat direct nieuwe gebouwen moeten worden bijgezet. Want nu 

wordt er in de gemeente Beveren en ook in andere gemeenten nogal rap gekeken naar nieuwe 

gebouwen. Maar er zijn voorbeelden waar kerken een totaal nieuwe functie gekregen hebben. 

Maar hij denkt dat eerst moet worden gekeken in gemeentelijk verband. Inwoners van Beveren 

hebben jaren gefinancierd om die kerken te onderhouden. Er zijn natuurlijk een aantal kerken 

eigendom van de gemeente en er zijn een aantal kerken eigendom van de kerkfabrieken en van 

de kerkbesturen. Het zal een pittig debat worden, maar het is zeker en vast de bedoeling om het 

aan te vatten. Dat staat in de afsprakennota. De boodschap is ook duidelijk meegegeven aan het 

centraal kerkbestuur een ganse tijd terug. Maar dat is allemaal blijven steken sinds het 

coronavirus in de maatschappij is. 

 

Raadslid De Munck constateert dat hij er zeker nog van zal horen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij er zeker bij zal worden betrokken. Voor suggesties is het 

bestuur vragende partij. De ene kerk is de andere niet. Maar er zijn ook een aantal historische 

kerken die op die manier bewaard blijven. Er is een rijk patrimonium waar de gemeenschap de 



afgelopen jaren enorm veel geld in heeft gestoken.  

 

In de collegezitting van 3 februari 2020, werd de nieuwe versie 2020/2025 goedgekeurd.  

Inmiddels hebben alle kerkbesturen alle cijfers verwerkt in hun meerjarenplanning 2020-2025 en 

het daarin passend budget 2020. In de budgetcijfers 2020 zijn wat de investeringstoelagen 

betreft, ook de overdrachten van de in 2019 niet-gerealiseerde bedragen begrepen, zoals werd 

overeengekomen en vastgelegd in de afsprakennota. 

Deze documenten werden door het Centraal Kerkbestuur overgemaakt aan het Bisdom ter 

goedkeuring.  

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

Bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) gaat de gemeenteraad akkoord met de jaarplanning 2020/2025 en het hierin 

passende budget 2020 van de 11 kerkbesturen en de afsprakennota 2020/2025 tussen de 

gemeente Beveren het Centraal Kerkbestuur. 

 

04. De coronacrisis treft ook LAGO Beveren De Meerminnen hard. Het bedrijf wenst beroep te doen 

op de overheidsmaatregelen inzake uitstel van betaling van kapitaalaflossingen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er in juni een LAGO-commissie komt. Hij vraagt of het 

mogelijk is om dan de vraag mee te nemen van de geschatte min-inkomsten van LAGO 

gedurende de sluitingsperiode ingevolge corona. Een bijvraag is welke financiële weerslag dat 

heeft op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan LAGO. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet direct een weerslag heeft op de gemeentelijke 

financiën door het feit dat de afspraken met een jaar worden  verlengd. Het is wel duidelijk vanuit 

de gemeente dat de interest die betaald wordt, wel door LAGO betaald moet worden. Maar een 

kapitaalaflossing naar de banken gebeurt dus niet. De waarborg van de gemeente moet gewoon 

met een jaar worden verlengd. De termijn van de lening ging tot 2042 en nu gaat dat tot 2043. Het 

staat in de nota. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, wilde ook vragen naar het financiële plaatje. 

 

Schepen Claus zegt dat het geen enkel financieel gevolg heeft voor de gemeente. Alleen de 



waarborg moet worden verlengd met zes maanden, zodanig dat ze deze moeilijke periode 

kunnen overbruggen. Ze kunnen vragen naar de overheidsmaatregelen die genomen zijn door de 

federale overheid om die te mogen toepassen. Dus voor de gemeente heeft het geen gevolgen. 

 

Raadslid De Munck vraagt wat de te verwachten min-inkomsten zijn voor LAGO voor de periode 

van februari tot en met mei en om daar tijdens de commissie van juni enig zicht op te krijgen. 

LAGO is nu natuurlijk gesloten, maar het is wel belangrijk om te weten wat die min-inkomsten 

zullen zijn omdat het misschien ook wel een weerslag heeft op de financiële steun die zij krijgen 

van de gemeente Beveren. Als er meer inkomsten zijn gewenst, dan zal de financiële bijdrage aan 

LAGO van de gemeente Beveren naar beneden gaan en andersom ook. 

 

Schepen Claus zegt dat de bijdrage van de gemeente is vastgelegd. De gemeente is contractueel 

verplicht om die uit te betalen. Dat zal de gemeente uiteraard ook dit jaar doen. Ze heeft toevallig 

deze ochtend een vergadering gehad met de financieel directeur van LAGO. Zij gaan nu alle 

gegevens opvragen met de juiste bepaling. Alles is contractueel vastgelegd. Daar moet het 

raadslid zich geen zorgen over maken. Hij spreekt over een commissie in juni. Ze denkt dat, 

zolang er nog geen opening is van het zwembad, zij nog geen commissie kunnen geven. Ze denkt 

dat ze er zich op gaat beraden vanaf dat het zwembad weer open is. Maar de commissie zal 

uiteraard gegeven worden als het zo ver is. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het niet per se tegen juni moet zijn, maar zij gaan sowieso de 

inkomsten vergelijken met de voorgaande jaren. 

 

Schepen Claus bevestigt dat. Maar rooskleurig ziet het er zeker en vast niet uit. 

 

Raadslid De Munck zegt dat hij daarom wil weten wat de impact is voor LAGO. 

 

Schepen Claus zegt dat dat opgevolgd wordt. 

 

Het gaat voor S&R Beveren over twee kapitaalaflossingen van elk 183 333 EUR. Dit zou in 2020 

een extra liquiditeit van 366 666 EUR opleveren. Hieraan is een interestkost verbonden die 

gespreid over de komende 22 jaar vermoedelijk 397 650 EUR of gemiddeld 18 075 EUR per jaar 

bedraagt. 



Conform het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2010 heeft het bestuur aan ING een abstracte, 

onvoorwaardelijke en onherroepelijke overheidswaarborg verstrekt voor een bedrag van 

maximaal 28 miljoen EUR en dit voor de duur van de kredietovereenkomst. 

Aangezien de huidige (30 september 2042) en toekomstige resterende looptijd van het 

hoofdkrediet (31 maart 2043) korter is dan de resterende looptijd van de PPS overeenkomst (19 

april 2043), hoeft de PPS overeenkomst zelf hiervoor niet aangepast te worden. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om toestemming te geven aan 

LAGO Beveren De Meerminnen om bij ING uitstel van kapitaalsaflossingen te vragen in het kader 

van de geldende steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus waardoor de verstrekte 

overheidswaarborg wordt verlengd met een termijn van 6 maanden tot 31 maart 2043 wordt met 

31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) bij 4 blanco 

stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn Vaerenbergh) 

bekrachtigd. 

 

05. In december 2019 besliste de Raad van Bestuur van Intergem, vennoot zijnde van Publi-T, in te 

tekenen op nieuwe aandelen Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van 7,08 miljoen EUR. 

Pubi-T is de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert en op die manier de 

bevoorradingszekerheid opvolgt. 

 

Raadslid Benali, sp.a, is er op zich niet tegen dat er verstandige investeringen gedaan worden die 

rendement met zich meebrengen. Maar het gaat hier over energie. Hij vraagt zich af of niet 

bekeken kan worden wat er gaat gebeuren met de dividenden die eruit gehaald worden en het 

rendementen dat dit zal opleveren. Het heeft te maken met energie, dus hij wil erover nadenken 

of de opbrengsten geïnvesteerd kunnen worden in bijvoorbeeld energiearmoede, groene 

leningen en dergelijke. Hij vraagt of erover is nagedacht om het geld op die manier te kleuren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, is er voorstander van dat de gemeente onrechtstreeks mee investeert 

in dit strategisch belangrijke bedrijf. Het bestuur gaf tijdens de begrotingsbespreking in 

december 2019 aan dat het aandelen van Engie-Electrabel ging verkopen. De intentie werd 

uitgesproken om dit snel te doen. Dat heeft niets te maken met dit agendapunt, maar zijn vraag 

is of het pakket inmiddels al is verkocht. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het nog niet is verkocht. In de tussentijd zijn de 



aandelen een beetje gezakt. Er werd verwacht dat die terug zouden stijgen. Op een gegeven 

moment waren ze ook aan het stijgen, maar omwille van corona en de beursperikelen is dat 

terug een stuk gedaald. Niet spectaculair, maar het is wel gedaald. Vandaar dat die voorlopig in 

portefeuille gehouden worden. De gemeente heeft in de tussentijd wel een dividend 

opgestreken. In april of mei is dat uitgekeerd. Het is een zeer belangrijk dividend en dat is wel 

uitgekeerd, in tegenstelling tot de andere. Dus door het feit dat de beurs een stuk gezakt is, 

wordt gewacht tot het weer terug aantrekt om dat te verkopen. De gemeente had niet de 

bedoeling om hierop in te tekenen, mocht het eventueel zo zijn dat dit uit de kas van de 

gemeente gefinancierd moet worden. Maar het is nagetrokken. Het dividend wordt uitgekeerd, 

maar geen 100%. Er wordt een zeker percentage uitgekeerd. Hij denkt dat dat ruim 80% is. Dat 

andere wordt dus geparkeerd en opzij gehouden. Intergem doet dat per gemeente. Zo staat er 

een bedrag opzij van ruim 500.000 euro. Dit zijn aandelen die zijn toegewezen aan de gemeente 

Beveren. Het is geen verplichting om erop in te schrijven, maar die worden dus gefinancierd 

vanuit dat bedrag. Indien de gemeente het niet doet, blijft het bedrag staan zonder rendement. 

Er zullen andere gemeenten zijn die dit niet opnemen, en dat wij dat volledige bedrag zouden 

benutten om de aandelen te kopen die de gemeente daarvoor op die manier kan krijgen. Hij 

heeft al verschillende keren in de gemeenteraad meegemaakt dat de inkomsten nog niet binnen 

zijn of ze worden al gereserveerd voor een bepaald fonds. De financiering van de gemeente moet 

wel ergens van komen. Men zou alles op kunnen splitsen. Hij heeft hier al verschillende 

voorstellen gehoord over welke inkomsten waarvoor aangewend moeten worden. Dit gaat 

gewoon in de pot van middelen waar de gemeente mee wordt gefinancierd zoals het divident dat 

de gemeente jaarlijks krijgt van Intergem. Dat zal er gewoon bijgeteld worden. Het wordt niet in 

een aparte pot gestoken. De gemeente moet de lonen nog wel kunnen betalen. Dus alle 

inkomsten reserveren in een bepaalde richting, dan gaat er niet veel overschieten voor de 

werking van de gemeente. Er moeten ook leningen worden terugbetaald. Dus dit gaat in de 

gewone pot van de reguliere middelen. Het is aan het bestuur om te bekijken hoe die middelen 

worden besteed. Maar hij gaat geen aparte potjes creëren van specifieke inkomsten van 

specifieke aandelen. Het is goed beheer van de gemeente dat er inkomsten zijn en die worden 

aangewend zoals in de meerjarenplanning staat. 

 

Raadslid De Munck wil kort terugkomen op de aandelen van Electrabel. In december 2019 

schommelde het aandeel rond de € 14,50 per stuk. In februari 2020 was het geklommen naar 

€ 16,60. Het is inderdaad door de coronacrisis naar beneden gegaan tot momenteel ongeveer 



€ 10,20. De vraag blijft wanneer de gemeente over zal gaan tot verkoop. Als men blijft wachten op 

een betere periode om te verkopen, dan is er net eentje gemist. Het zal misschien nog wel een 

tijdje duren voordat het aandeel zal stijgen waarmee expliciet wordt toegegeven dat de 

gemeente aan het speculeren is. Dat is een openbaar bestuur met belastinggeld eigenlijk niet 

gegund. Dus zijn vraag is wanneer het college de verkoop wel ziet zitten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de middelen niet direct nodig zijn. Het raadslid kan het 

speculeren noemen, maar het is buiten de wil van de gemeente om. De gemeente heeft de 

aandelen niet gekocht maar gekregen. Hij zit 22 jaar in het schepencollege en de gemeente heeft 

nog nooit aandelen gekocht. Dat mag ook niet. Maar deze heeft de gemeente in een ganse 

transactie op een gegeven moment gekregen. En in de tussentijd heeft de gemeente er wel 

dividend op ontvangen. De gemeente gaat rustig wachten. Veel aandelen zijn nu 

ondergewaardeerd. Dat zal terug stijgen. Hij gaat er nu geen datum op plakken. Het is niet zo dat 

het een negatief gevolg heeft voor de gemeente. De gemeente kan het zich permitteren om het in 

portefeuille te houden. De aandelen van Intergem worden ook niet verkocht. Sommige 

gemeenten zouden dat wel willen doen, maar dat kan niet. Als men die zou verkopen, is het 

tegen de intekenwaarde en niet tegen de huidige waarde. Dus daarom houdt men die voorlopig 

bij zich en krijgt men een dividend. 

 

Raadslid Benali, sp.a, begrijpt dat er geld nodig is voor de werking, bijvoorbeeld voor 

personeelskosten. Er moet dus geld in de algemene pot komen. Hij hoopt alleen dat de 

gemeente niet afhankelijk is van financiële opbrengsten om de werking en de personeelskosten 

te financieren. Dat zou geen teken zijn van goed beleid. Financiële opbrengsten zijn daar veel te 

volatiel voor. De vaststelling is hier dat er investeringen worden gedaan in de energiesector. Het 

zou een mooi signaal zijn als de gemeente de opbrengsten uit de energiesector gebruikt om de 

energiearmoede te bestrijden en voor investeringen in groene energie. Dat was het signaal dat hij 

wilde geven, maar daar wordt niet op ingegaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat dat op een andere manier gebeurt. Dat gebeurt via het 

OCMW voor mensen die op dat vlak moeilijkheden hebben. Maar dat zal straks nog eens aan bod 

komen en dan kan de schepen van sociale zaken erop antwoorden. Maar het systeem van 

aandelen van Intergem heeft hij niet ontwikkeld. Een van de grote roergangers ervan was de 

collega van het raadslid in Gent die de voorzitter was van Publigas. Hij heeft er ook zijn 



voorbehoud bij, maar de gemeente heeft het niet te beslissen. Het zijn de grote tenoren van de 

centrumsteden die dat beslist hebben. In die zin is het over alle partijgrenzen heen, dus het moet 

hem niet verweten worden. Maar er zit enorm veel geld in. De secretaris kan getuigen dat hij er 

dikwijls zijn bezorgdheid over heeft geuit. Men weet wat er gebeurd is met de gemeentelijke 

holding, waarbij zowel door de Vlaamse overheid als de federale overheid was beloofd om een 

lening te onderschrijven waar de gemeente 13% interest op ging krijgen. Alles was ondertekend 

en drie maanden nadien was de hele boel failliet. Hij deelt dus wel de bekommernis want het zijn 

enorm veel middelen. Het zijn wel opbrengsten die de gemeente Beveren en de andere 

gemeenten kunnen gebruiken. Men is er niet afhankelijk van, maar het is een systeem waar men 

niet onderuit kan. 

 

Raadslid Benali zegt dat zijn bekommernis niet de investering zelf is. Anders zou zijn fractie het 

niet goedkeuren. De bekommernis is het geld dat je ermee wint. Dat is aan iedere gemeente zelf 

om er over te beslissen. 

 

Ten einde de vennoten van Intergem, steden en gemeenten, de mogelijkheid te bieden te 

participeren in deze investering en te genieten van de bijhorende winsten, heeft Intergem op 

haar beurt beslist over te gaan tot uitgifte van 285 312 nieuwe aandelen Apt. De aandelen worden 

uitgegeven met een eenheidsprijs van 24,83 EUR. De vermoedelijke dividendopbrengst zal 3,2% 

bedragen en de komende jaren geleidelijk toenemen, aldus Intergem. 

Aan Beveren worden 21 653 aandelen Apt aangeboden. Met een eenheidsprijs van 24,83 EUR 

komt dit op een totaal investeringsbedrag van 537 643,99 EUR.  

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) wordt beslist in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, 

in casu 21.653 aandelen aan een eenheidsprijs van 24,83 EUR voor een totaal bedrag van 537 

643,99 EUR 

Akkoord wordt gegaan om de volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren  door 

aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape middels 

een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen Intergem van deze aandelensectoren 

aangezien deze liquiditeiten ruimschoots volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening 

noodzakelijk is.  

Intergem dient op de hoogte gebracht te worden dat de gemeente interesse heeft in maximaal 



5.079 bijkomende aandelen Apt voor een bedrag van 

126 121,57 EUR.  

De volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen Apt worden  eveneens gefinancierd door 

aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape middels 

een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen Intergem van deze aandelensectoren 

aangezien deze liquiditeiten ruimschoots volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening 

noodzakelijk is. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van 

Fluvius, uitsluitend op het mailadres johan.verzyck@fluvius.be. 

 

06. Beveren ontvangt momenteel een jaarlijks subsidiebedrag van 30 000 EUR voor de 

bibliotheekwerking van PI Beveren. Deze subsidiëring wed mogelijk gemaakt door een 

convenant, afgesloten met de Vlaamse overheid. Deze convenant trad in werking in maart 2014 

(opening PIB) en eindigde op 31 december 2019. 

 

De voorzitter zegt dat het convenant verlengd moet worden voor 2020-2025. 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt of de bijdrage die voorzien wordt, voldoende is voor de noden. 

Ten tweede vraagt hij wat het evaluatierapport zegt en de afsprakennota tussen de gemeente en 

de  gevangenisinstellingen van Beveren.  

 

Schepen De Meulemeester  zegt dat het bedrag nog voldoende is. Nu is er 28.200 euro in plaats 

van 30.000 euro. Daarvan betaalt de gemeente halftijds nog altijd een collega. Er is inderdaad een 

1 800 euro minder om boeken en dvd’s aan te kopen. Maar het is momenteel nog altijd 

voldoende. De afsprakennota is twee weken geleden nog eens helemaal herwerkt. De Vlaamse 

regering wil dat het wordt geoptimaliseerd binnen de gevangenisbibliotheek. Men gaat naar een 

digitaal systeem. Daarover zit men over twee weken nog eens samen met de 

gevangenisdirecteuren om te kijken of het wel degelijk kan. Als het terug mag, zal ze een 

commissie geven over de gevangenisbibliotheken met heel het convenant erbij. 

 

Tijdens de legislatuur 2014-2019 ondersteunde de Vlaamse oveheid 16 gevangenisbibliotheken 

via 12 convenanten voor een totaalbedrag van 370 000 EUR. Voor de volgende beleidsperiode 

2020-2025 wil men deze ondersteuning verder zetten, rekening houdend met de besparingen die 
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op alle departementen zijn doorgevoerd. Het gesubsidieerde bedrag voor de periode 2020-2025 

bedraagt bijgevolg 28 200 EUR (- 6%). Het convenant hierover moet ten laatste op 30 april 

ondertekend terugbezorgd worden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  

Op de werking van de gevangenisbibliotheken te optimaliseren biedt de Vlaamse regering een 

eenmalige RFID-digitaliseringssubsidie aan ten bedrage van maximaal 31 250 EUR. Hierover moet 

de gemeente Beveren uiterlijk op 30 september 2020 een beslissing nemen. 

Het voorstel van convenant gevangenisbibliotheken voor de beleidsperiode 2020-2025 voor de 

bibliotheekwerking in PI Beveren en het hieraan gekoppelde jaarlijks subsidiebedrag ten bedrage 

van 28 200 EUR wordt met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 

2020, Open Vld) tegen 1 neen-stem (Kathleen De Schepper) bij 3 blanco stembiljetten (Marijke De 

Graef, Lientje De Schepper,  Bjorn Vaerenbergh) goedgekeurd. 

 

07. We worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatsverandering, die als 

vaststaand feit werd erkend door het Intergouvermenteel Panel voor Klimaatsverandering 

(IPCC).  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft niets tegen dit burgemeestersconvenant. Zijn fractie zal het zeker 

goedkeuren. Het vindt het alleen wel spijtig dat men een burgemeestersconvenant voor de 

komende periode moet gaan goedkeuren terwijl er nog geen grondige evaluatie is gebeurd van 

het burgemeestersconvenant dat eindigde in 2020. Er is wel voor een stuk discussie over geweest 

naar aanleiding van het meerjarenplan. Daarbij was de vraag of de doelstellingen zijn bereikt die 

vooropgesteld waren, zoals de reductie van CO2-uitstoot. Dus hij vraagt of naast de goedkeuring 

van dit nieuwe convenant er ook een grondige evaluatie kan komen van de voorbije periode en of 

de doelstellingen gehaald zijn. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, leest dat er een bijdrage gevraagd wordt van 5.000 euro. Op de 

volgende pagina staat het oprichten van een gemeentelijk klimaatteam. Hij vraagt of hier nog 

extra personeel voor wordt aangeworven of dat het gaat om mensen die al in dienst zijn en een 

extra functie krijgen. 

Raadslid De Munck, Groen, heeft drie vragen. Er werd net al aangehaald dat er een klimaatteam 

wordt opgestart. Hij vraagt wie er vanuit de gemeente bij betrokken is en welke plannen het 

gemeentebestuur wil realiseren op een korte termijn. Ten tweede leest hij dat er ook een 

participatietraject komt. Hij vraagt hoe men dat specifiek uit wil rollen naar de jeugd, school en 



gezinnen in de gemeente. Ten derde stelt hij dat het burgemeestersconvenant heel ambitieus is. 

Hij vraagt of men dat weerspiegeld ziet in het dagelijks beleid van de gemeente Beveren. Hij wil 

niet dat men gemakkelijk verschuift naar green washing. Men wil de CO2-uitstoot van de 

gemeente gaan meten, maar er is wel een heel grote haven op het grondgebied. Dus hij vraagt in 

hoeverre dat goed ingevuld kan worden. 

 

Schepen Kegels zegt tegen raadslid Benali dat de discussie vorig jaar is gevoerd. Op een 

commissie heeft hij een stuk toelichting gegeven over wat de gemeente doet. Dit convenant 

wordt uiteindelijk opnieuw voorgelegd. Zwijndrecht is inmiddels ook toegetreden tot Interwaas. 

Die was er oorspronkelijk niet bij. Die ondertekenen het convenant nu mee. Er zijn een aantal 

herzieningen gebeurd. De leidend ambtenaar die het allemaal trok, is ondertussen weg bij 

Interwaas. Het is vooral Interwaas die dit trekt. Ook nieuw is dat de provincie nog meer 

betrokken zal worden bij heel het participatietraject. In de tussentijd zijn er heel wat 

vergaderingen geweest met de verschillende gemeenten, die de afgelopen jaren plaatsgevonden 

hebben om die uiteindelijk op een lijn te krijgen. Vorig jaar heeft hij tijdens een commissie gezegd 

dat 300.000 euro is bespaard op de gemeentelijke energiekosten. Dit is een duidelijke reductie, 

ook naar CO2. Dat is al een duidelijk signaal en hij denkt dat niemand anders in het Waasland die 

cijfers kan voorleggen. Er zijn wel degelijk investeringen voor gebeurd. Er is bijvoorbeeld de 

afgelopen jaren hard gewerkt aan de verled’ing. Er is ook flink in geïnvesteerd, op kruissnelheid 

aan 200.000 euro per jaar. Er is geen één Waasse gemeente die Beveren daarin kan volgen. Op dat 

gebied moet men blijven investeren, maar men kan niet de voet op het gaspedaal blijven houden 

gezien de hoogte van de investeringen. In deze legislatuur wordt heel veel wegenis aangelegd en 

worden heel veel wegen gerenoveerd. Daar zit verlichting uiteraard ook bij. Daar gaat de 

investering gewoon verder en men komt uiteindelijk aan het einde van deze legislatuur op 

hetzelfde neer. De gemeente blijft hier in investeren. Men maakt een afspraak en iedereen 

onderschrijft die doelstellingen, maar men moet ze proberen te bereiken. Men moet dus 

begrotingstechnisch gezien ook dingen inschrijven om ze te kunnen bereiken. Beveren heeft de 

duurzaamheidsambtenaar behouden. Die werd vroeger gesubsidieerd maar dit is op een bepaald 

moment afgeschaft. De gemeente Beveren is de enige die die toen behouden heeft op de 

milieudienst. Die is nog altijd actief. Toen de subsidie wegviel, hebben de meeste gemeenten de 

ambtenaar af laten vloeien. Maar die ambtenaar is vooral betrokken bij dat traject rond alles wat 

met energie te maken heeft en bij Waasland Klimaatland. Hij volgt dat op vanuit de milieudienst. 

De schepen en het diensthoofd volgen alles op wat met beleid te maken heeft binnen de 



technische werkgroep die daar nu terug samengeroepen wordt. Die is een tijdje minder actief 

geweest. Daarom moest heel het convenant herbekeken worden en de manier van samenwerken 

met de provincie, Interwaas en alle Waasse gemeenten. 

 

Raadslid Benali zegt dat tijdens de discussie over het meerjarenplan of tijdens de commissie er 

twee discussiepunten waren. Ten eerste was aangekondigd dat het burgemeestersconvenant op 

een of andere manier voortgezet zou worden. Hij denkt dat hiermee duidelijk wordt waar men 

naartoe gaat, een nieuw burgemeestersconvenant. Dat vindt hij op zich goed. Zijn andere kritiek 

was dat het bijna 2020 was en men wist eigenlijk nog niet wat er bereikt was. Hij trekt niet in 

twijfel dat er inderdaad maatregelen genomen zijn om de CO2 te reduceren, maar als achteraf op 

2020 of 2030 niet wordt gemeten of de 20% is gehaald en of de nieuwe doelstelling van 40 % 

effectief is gehaald, dan vindt hij dat jammer. Dan is het eigenlijk alsof er in het ijle gewerkt is, 

terwijl er wel degelijk gewerkt is. Dus zijn vraag is om voor de komende tien jaar mogelijk te 

maken dat er een soort meetsysteem in te steken. Hij merkt dat andere gemeenten dat wel doen. 

 

Schepen Kegels zegt dat dat de cijfers van VMM zijn waar iedereen zich op richt. Dat zijn allemaal 

cijfers bij benadering. Daar zit geen enkel correct cijfer bij. Dat is hetzelfde als de discussie over 

het aantal vierkante meter beton in een gemeente. Daar hadden ze heel de haven erbij gerekend 

als bebouwing. Dat zijn geen correcte cijfers. 

 

Raadslid Benali stelt voor dat de schepen toch op zoek gaat naar een manier om de 40% te 

berekenen. Hij denkt dat het ook voor het gemeentebestuur zelf interessant is dat men het kan 

bewijzen dat de doelstelling gehaald is. Dat is zijn boodschap. Voor de rest sluit hij zich aan bij dit 

agendapunt. 

 

Schepen Kegels zegt richting raadslid Buyl dat hij eigenlijk al heeft geantwoord. Er is een 

ambtenaar die vanuit de milieudienst op duurzaamheid werkt. Die is al jaren actief en die volgt 

dit op. Er komt dus geen extra personeel dan er al aanwezig was. 

 

Raadslid De Munck vraagt nogmaals wie er vanuit de gemeente betrokken is bij de opstart van 

het klimaatteam en of er plannen zijn voor de korte termijn vanuit de gemeente zelf om dingen te 

realiseren. Hij vraagt ook hoe het participatietraject uitgerold kan worden naar jeugd en 

gezinnen. 



 

Schepen Kegels zegt dat deze zaken in het vorige convenant al voor een stuk in gang getrokken 

zijn. Zelfs voor dat convenant was men al bezig met bepaalde acties die vanuit de hogere 

overheid ook aan de gemeenten worden aangeboden, bijvoorbeeld om het licht te doven, 

participatie te vergroten en mensen bewuster te maken en slimmer om te gaan met energie. De 

talloze premies die men kon krijgen via de provincie en de gemeentelijke premies om te isoleren 

worden verdergezet. De gemeente gaat verder qua verled’ing en ook het afstoten van oude 

gebouwen. Die zijn energieverlieslatend. Dat zijn objecten die dan gerenoveerd of verbouwd 

moeten worden. Dus dat is grotendeels qua investeringen wat de gemeente doet. Vorig jaar kon 

de gemeente meer dan 300.000 euro voorleggen aan besparing op de energiekosten. Raadslid 

Benali zegt dat er geen cijfers zijn van de reductie van CO2. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel 

er aan CO2 is gereduceerd. Niemand kent dat cijfer. Men kan niet het hele luchtruim van Beveren 

meten op een moment. Wat betreft de technische werkgroep zijn het het diensthoofd en de 

schepen zelf die erbij betrokken zullen zijn. De vergaderingen zullen normaal gezien op 

kwartaalbasis samenkomen. Dat was ook in het verleden de bedoeling. Dat is niet altijd gelukt. 

Maar het is de bedoeling om die op korte termijn samen te roepen en dan jaarlijks voor de 

gemeenten in het Waasland een rapport te kunnen neerleggen over wat er samen bereikt is en 

wat de investeringen per gemeente zijn. 

 

Het IPCC stelt ook dat dit in grote mate wordt veroorzaakt door het energieverbruik van de mens 

en meer bepaald door het verbranden van fossiele brandstoffen. 

De Europese Commissie en het Europese Parlement willen de CO2-uitstoot drastisch 

verminderen en streven zelfs naar CO2-neutraliteit tegen het jaar 2050. De Europese Commissie 

lanceerde het burgemeestersconvenant, waar steden en gemeenten zich vrijwillig kunnen 

engageren om tegen 2030 hun CO2-uitstoot met 40% terug te dringen en de nodige 

adaptatiemaatregelen te treffen. 

Het Burgemeestersconvenant (BC) of de Convenant of Mayors is de algemene Europese 

beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de 

energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te 

verhogen, alsook maatregelen tot klimaatadaptatie te nemen. 

Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden 

ondertekenaars zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening 

door de gemeenteraad, een actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP) op te maken 



met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren.  

Instellingen en organisaties kunnen zich bij het BC aansluiten als territoriaal coördinator. 

Interwaas neemt het engagement om haar steden en gemeenten te ondersteunen als regionale 

coördinator van het burgemeestersconvenant.  

Van de gemeenten wordt een actieve medewerking gevraagd bij het opmaken van het mitigatie- 

en adaptatieplan en de uitrol van acties en projecten. Dit niet enkel vanuit de Milieudienst, maar 

vanuit alle (betrokken) diensten van de gemeente. En niet alleen vanuit het ambtelijke, maar ook 

vanuit het bestuurlijke niveau. 

Voor de opmaak van het regionaal mitigatie- en adaptatieplan wordt 200 000 EUR gevraagd uit 

het Projectenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen, opgericht met de uittreding van de 

provincie uit Interwaas.  

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) tegen 1 

neen-stem (Kathleen De Schepper) bij 3 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De 

Schepper,  Bjorn Vaerenbergh) beslist de gemeenteraad deel te nemen aan het project ‘Waasland 

Klimaatland’ gedurende deze beleidsperiode en een jaarlijkse projectbijdrage van 5 000 EUR te 

storten aan Interwaas. 

Er wordt beslist toe te treden tot het ‘Burgemeestersconvenant’ met een joint SECAP, een 

gezamenlijke ondertekening van het convenant samen met de andere Wase lokale besturen en 

kennis te nemen van bijhorende engagementen. 

Tevens wordt akkoord gegaan om volgende engagementen na te komen: 

  de CO2-uitstoot in haar eigen gemeente terugdringen en samen met andere Wase 

gemeenten streven naar een reductie 

 voor de regio met minstens 40%; 

 de nodige maatregelen en acties treffen om toekomstige klimaatschokken op te kunnen 

vangen; 

 deelname aan de stuurgroepvergaderingen van Waasland Klimaatland; 

 oprichten van een gemeentelijk klimaatteam met de ondersteuning van Interwaas; 

 actieve medewerking verlenen, zowel vanuit het bestuur als de administratie, aan het 

opmaken van een regionale visie 

en een regionaal actieplan waarin ook lokale accenten kunnen worden aangebracht. 

De burgemeester of een vertegenwoordiger wordt gemachtigd om het intekenformulier van het 

‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen. Deze gezamenlijke ondertekening van de Wase 

lokale besturen wordt samen met de deelnemende gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen 



ingepland dit najaar. 

Een afschrift van dit besluit en het ondertekenformulier wordt bezorgd aan de provincie Oost-

Vlaanderen en aan Interwaas. 

 

08. In het voorjaar van 2018 werd gestart met een proefproject Havenlandklassen.  

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie blij is met leerkansen buiten de schoolmuren. Hij 

is ervan overtuigd dat de schoolgaande jongeren heel wat kunnen leren over de haven. Bij het 

huidige aanbod wordt er een focus gelegd op alle positieve effecten van de haven en het belang 

van de bijhorende natuurcompensatie. Maar er is ook een andere kant van de medaille, op het 

vlak van het gevolg van de haven voor mobiliteit, fijnstof, vervuiling, de uitdagingen op het vlak 

van duurzaamheid en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Hij vraagt of deze aspecten 

voldoende aan bod komen. Hij stelt voor aan het college om een genuanceerd beeld te schetsen 

van de haven en ook andere aspecten van de haven aan bod te laten komen. Hij vraagt hoe 

binnen in het educatieve pakket de brug gemaakt wordt naar de SDG-goals, de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen. Twee, het promobudget dat vanuit de haven voorop werd gesteld 

bedraagt 27.000 euro aan communicatiemiddelen komt onder andere uit het havenbedrijf en 

Maatschappij Linkerscheldeoever. Hij vraagt of aan het promobudget ook een natuurpartner 

gevraagd is om mee in het verhaal te stappen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat zijn opmerking aansluit bij collega De Munck. Er is een 

nogal weinig kritische opstelling binnen het havenlandproject. Hij wil graag vanuit Beveren 

vragen of dat niet op een wat ruimere manier ingekleurd kan worden. Ook als men ziet hoe heel 

het havenlandproject wordt voorgesteld. In havenland zit gans Beveren volledig bij, niet als 

Waasland en niet als Polderland. Het is naar zijn gevoel toch wel een weinig evenwichtige 

benadering. Dat is wat het inhoudelijke verhaal betreft. Beveren is een van de partners die 

meewerken. Dus zij kunnen eventueel wel mee een rol spelen. Wat de praktische kant betreft 

stelt hij zich toch wel wat vragen omtrent de voorkeursbehandeling. Men kan daar blijkbaar in 

het jeugdcentrum voor een bepaalde periode data blokkeren voor die havenlandprojecten. Het is 

pas drie maanden voor de effectieve data, als ze niet worden ingevuld, dat ze weer vrijkomen. 

Dat kan dus wel problematisch zijn voor in eerste instantie schoolgroepen. Bij hen gaat de 

planning wel verder dan drie maanden. Stel dat zij data invullen voor de maanden februari tot en 

met april en men geeft dat weer vrij drie maanden voordien omdat ze toch niet worden ingevuld, 



dan is het voor een school te laat om nog zoiets te gaan inplannen. Het lijkt hem dus niet zo 

gelukkig dat die data allemaal geblokkeerd worden voor dat ene havenlandproject. 

 

Raadslid Benali, sp.a, steunt de opmerkingen van de collega’s over dat alle facetten van de haven 

getoond moeten worden en dat het als dusdanig in het educatief project is opgenomen. Hij ziet 

alle verschillende partners, maar hij ziet nergens de Beverse scholen vermeld staan als partner. 

Hij ziet de schepen knikken dus blijkbaar zijn die betrokken. Dat stelt hem gerust. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de havenklassen vrij staan voor de Beverse scholen om op in te 

schrijven. Dat is logisch. De gemeente heeft niet het laatste woord over het programma, maar hij 

neemt aan dat men dat in volle openheid zal doen. Hij gaat het havenbedrijf niet verdedigen, 

maar ze maken al vele jaren een heel omstandig duurzaamheidsverslag. Dat is een facet dat 

ongetwijfeld aan bod zal komen in die havenklassen. Wat de reservatie betreft denkt hij dat de 

scholen op termijn goed plannen en dat het geen problemen geeft. Het heeft met andere zaken 

zoals Prosperpolder ook geen problemen gegeven. Plus dat het meestal weekactiviteiten zijn. 

Dat hebben jeugdbewegingen en dergelijke meestal in het weekend en de vakantieperiodes. 

 

Raadslid De Munck vraagt nogmaals naar de zoektocht naar andere partners. Hij vraagt of 

daarnaar gekeken is. 

 

Schepen Vlegels denkt dat andere partners welkom zijn. Havenland heeft de organisatie gedaan. 

Maar het gaat hier over de financiële partners. Iedereen is wel welkom om te financieren, maar 

dan geeft men dikwijls niet thuis. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de financierder ook wel voor een stukje bepaalt wat er gegeven 

wordt. 

Schepen Vlegels zegt dat er in het Vlaamse landschap bosklassen en zeeklassen zijn. Er zijn 

havenklassen bij gekomen die over de polder en ook over andere zaken zelf gaan. Hij heeft zich 

tot hier toe nog niet verdiept in de lesprogramma’s. Hij kan het wel meegeven dat men een 

algemeen beeld moet opnemen van de problematieken die rond de haven spelen. Maar dat zal 

ongetwijfeld aan bod komen. Hij denkt dat men niet weken in de havens gaat rondlopen en dat 

er ook uitstappen naar de polder zullen zijn. 

 



Raadslid De Munck zegt dat de schepen dat kan evalueren. Hij vraagt of de bereidheid er is. 

 

Schepen Vlegels bevestigt dat. 

 

Raadslid Creve zegt dat er momenteel weinig meer over het inhoudelijke verhaal te vinden is dan 

wat men via het internet terugvindt. Hij heeft ook geen beeld van het volledige programma, maar 

hij heeft toch niet de indruk dat men kritisch met het havengebeuren omgaat en dat men in het 

kader van havenlandklassen inderdaad de focus legt op het geheel van het havengebeuren. Dat 

lijkt hem logisch. Er wordt ook heel wat aandacht gegeven aan de natuurcompensatie, dat lijkt 

hem ook niet verkeerd. Maar hij denkt dat het niet onlogisch is als Beveren er als partner op 

aandringt dat dat plaatje volledig wordt. Dus ook heel het verhaal van de polders en van 

landbouw moet worden meegenomen. Ze zitten daar immers wel in Prosperpolder. De negatieve 

effecten die de streek heeft moeten ervaren vanwege de haven – hij denkt aan de deelgemeente 

Doel – zijn zaken waar men op kan aandringen als partner, dus dat die aspecten voor de 

gemeente ook in dat verhaal aan bod komen zodanig dat het een volledig verhaal wordt. Als 

Beveren partner is dan denkt hij dat de gemeente daar een interessante voorzet voor kan doen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het gemeenteraadslid de geschiedenis zelf heel goed kent. Hij denkt dat 

de historiek ook geschetst gaat worden. En als men de zaken in Prosperpolder op één lijn krijgt, 

dan komt daar ook een soort museum over de polder. Hij neemt aan dat dat bezocht zal worden 

en dat er allemaal uitleg over gegeven zal worden. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de lesgevers 

dat gaan doen. Hij kan er altijd op aandringen, maar hij denkt dat het een open deur intrappen  is 

bij de mensen van de havenklassen. 

 

Raadslid Creve denkt dat er een verschil is tussen een geschiedenisles en wat de 

havenlandklassen aanbieden. Hij heeft er op dat vlak iets minder vertrouwen in, vooral omwille 

van de focus die zij leggen. Op zich is daar niets verkeerd mee, maar de intentie is natuurlijk 

helemaal anders bij een geschiedenisles waarbij de problematiek en alle aspecten van een streek 

aan bod komen. Hij denkt dat het daarom nuttig is dat de gemeente op zijn minst aangeeft dat 

het verhaal meer moet omvatten dan wat hij nu terugvindt in het kader van wat Havenland 

aanbiedt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat nog niet bekend is wat in de lessen wordt aangeboden. Hij denkt dat 



het wel in orde komt. Hij gaat erop aandringen dat het een algemeen beeld is, ook 

geschiedkundig, met de problematieken die een havenuitbreiding met zich meebrengt. Maar ze 

focussen natuurlijk ook op de haven, wat het is, wat ze daar doen. Hij denkt dat het raadslid 

vertrouwen moet hebben in lesgevers die dat zo goed mogelijk proberen te doen. Het is heus niet 

de politiek die de lessen gaat schrijven. 

 

De voorzitter concludeert dat het doorgegeven gaat worden aan de mensen van de 

havenlandklassen.  

 

Met Havenlandklassen wil het Strategisch Project Havenland het bestaande aanbod in het 

havengebied en omliggende gemeenten (haven - polders/landbouw - natuur) ontsluiten via een 

meerdaags, educatief programma. Het doel is om de regio en haven meer zichtbaar en kenbaar 

te maken en tegelijk een invloed te hebben op een latere studie- en beroepskeuze. 

Vijf partners werken in de project samen: het Havencentrum, het Havenbedrijf Antwerpen, MLSO, 

EGTS en de gemeente Beveren. Het Havencentrum staat in voor de coördinatie. 

Na een proefproject en een grondige evaluatie is het project nu klaar om uitgerold te worden. 

Hiertoe dienen de eerder gemaakte afspraken formeel vastgelegd te worden in een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners. De integrale ontwerptekst is als 

bijlage bij deze nota gevoegd. 

De inbreng van de gemeente Beveren in dit project is als volgt vastgelegd: 

 De gemeente Beveren verspreidt mee de communicatie rond Havenlandklassen via haar 

eigen kanalen. 

 De gemeente Beveren voorziet een korting op de overnachtingsprijs in JC Prosperpolder. 

Per deelnemende groep zal slechts 150 EUR per nacht aangerekend worden, waarbij een 

standaardbezoek bestaat uit 2 nachten. 

 De gemeente Beveren voorziet de mogelijkheid dat Havenlandklassen data reserveert in 

JC Prosperpolder die vrijgehouden worden. Indien deze plekken 3 maanden voor 

aanvang niet bevestigd worden voor Havenlandklassen, kunnen deze terug vrijgegeven 

worden. 

 De gemeente Beveren voorziet minstens één keuze-activiteit in het aanbod van 

Havenlandklassen, met name in Fort Liefkenshoek. 

 De gemeente Beveren voorziet mits overleg de mogelijkheid om materiaal op te slaan in 

JC Prosperpolder (e.g. speldozen, …). 



 JC Prosperpolder kan bezoekers aansprakelijk stellen voor de schade die ze aan 

personen, materieel, beplanting of infrastructuur veroorzaken, zoals opgenomen in de 

afsprakennota die scholen goedkeuren bij reservatie. 

De overeenkomst gaat in op 1 september 2020 en loopt tot 31 december 2023. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) wordt de samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen goedgekeurd. 

 

09. In zitting van 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van 

topsportsubsidies goed. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat zijn fractie dit, net zoals de voorbije jaren, niet goed gaat keuren. 

Enerzijds vindt hij het jammer dat er onderscheid gemaakt wordt tussen sportclubs en 

topsportclubs. Hij ziet niet in waarom de topsportclubs meer zouden moeten krijgen. Ten tweede 

is het veel beter voor de toekomst van de gemeente en ook voor de sport in de gemeente dat het 

geld wordt geïnvesteerd in de jongeren die sporten, bijvoorbeeld via sportcheques die in 

verschillende gemeenten bestaan. Hiermee kunnen jongeren van 13 tot 18 jaar een subsidie 

krijgen om zich in te schrijven bij een sportclub. Zo gaat het uiteindelijk ook naar de sportclubs, 

maar dan ruimer verspreid over alle sportclubs die willen investeren in de jeugd. In Beveren zou 

men met dit budget ervoor kunnen zorgen dat tienduizend sporters zo een premie krijgen. Dus 

zijn fractie gaat dit net zoals voorbije jaren niet goedkeuren. Hij blijft ijveren voor een echte 

sportcheque. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, wenst enig voorbehoud aan de dag te leggen voor het uitkeren 

van een subsidie van 100.000 euro aan Waasland-Beveren. Dit door de onzekerheid van hun 

toekomst. Ze wil afwachten hoe de situatie vordert. Dit aangezien het om een subsidie gaat voor 

het jaar 2020 en deze ook uitgekeerd kan worden in het tweede jaardeel tegen wanneer de 

situatie duidelijker is. 

 

Raadslid De Munck, Groen, vindt dat het reglement aan herziening toe is. Niet alleen zijn de 

verschillen groot, ook de bedoeling van het fonds kan onvoldoende worden achterhaald. 

Opnieuw wil hij verwijzen naar dossiers die naar het onvolledige gaan en naar onduidelijke 

toekenningscriteria. Er zat zelfs een dossiertje van anderhalve pagina van een club, terwijl andere 



clubs ongelooflijk grote inspanningen doen met de gevraagde data en cijfers. De controle op 

inzet van deze middelen is niet duidelijk. Hij vraagt zich af of het eerder naar opleiding of naar 

andere zaken van de club gaat. Voor zijn fractie is een evaluatie en herziening van deze subsidie 

absoluut een must. Er is een zeer onevenwichtige balans bij het toekennen aan verschillende 

sportclubs. Eigenlijk verdient iedere sportclub in de gemeente met een goede jeugdwerking een 

subsidie, niet enkel de topclubs zoals ze nu geformuleerd staan. 

 

Schepen Claus zegt dat de meeste vragen vorig jaar ook zijn gesteld. Dat neemt ze de raadsleden 

niet kwalijk. Er is ook gesproken over een evaluatie van het topsportfonds en het college was ook 

vast van plan om dit jaar alle clubs op een commissie uit te nodigen om toelichting te geven bij 

hun dossier. Begin maart is het rondgestuurd naar de clubs om te vragen wanneer ze konden. 

Maar helaas heeft corona daar een stokje voor gestoken. Vandaar dat de bedragen van vorig jaar 

opnieuw op de raad gebracht zijn. Het college beseft dat de clubs het nu meer dan ooit nodig 

hebben. Ze vindt de opmerking van mevrouw Schelfhout raar want de clubs hebben dit meer dan 

ooit nodig. Zij hebben heel veel jeugdspelers en de bedoeling is dat het topsportfonds naar die 

jeugdwerking gaat. Als zij dat niet krijgen dan zitten zij helemaal in de problemen. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt de bevestiging dat het effectief voor de jeugd is. Dan vindt ze het iets 

anders. 

 

Schepen Claus bevestigt dat. Als nu wordt gezegd dat Waasland-Beveren daar geen gebruik van 

mag maken, dan gaan zij helemaal in de problemen komen. Ze denkt dat Waasland-Beveren nu 

meer dan ooit moet worden ondersteund. Tegen raadslid De Munck zegt ze dat de evaluatie er 

gaat komen. De mensen zullen opnieuw worden uitgenodigd in betere tijden en naar volgend 

jaar toe. Er zijn ook clubs die andere bedragen en uiteraard ook meer vragen. Dat is hun goed 

recht. Raadslid Benali spreekt opnieuw over de cheques. Er zijn ondertussen KIA-cheques die 

daarvoor gebruikt kunnen worden. Mensen die heel graag willen sporten kunnen KIA-cheques 

gebruiken om aan te sluiten bij de sportclub. Ze denkt niet dat er nog een argument is om dat 

hierbij in het topsportfonds op te nemen. En ze zegt ook elk jaar dat er niet veel gemeenten zijn 

die gratis een accommodatie ter beschikking stellen voor jeugdwerking van sportclubs. Dat is 

een serieuze ondersteuning die de gemeente aan alle sportclubs geeft. Hoe meer jeugdwerking, 

hoe meer jongeren zij aangesloten hebben, hoe meer subsidie ze krijgen, dus ze denkt dat er echt 

niemand te klagen heeft. De bedragen worden hetzelfde gehouden als vorig jaar omwille van de 



gekende redenen. 

 

Raadslid Benali wil kort herhalen want hij valt ieder jaar ook in herhaling. De KIA-cheque is 

beperkt tot een bepaalde groep kinderen. Dat is geen algemene sportcheque zoals die in andere 

gemeenten bestaat. Daarnaast hoort hij dat het allemaal naar de jeugd gaat. Hij zou graag eens 

van de sportclubs horen hoe ze dat exact naar de jeugd laten gaan. Hij denkt dat dat de beste 

garantie is om het naar de jeugd te laten gaan om een sportcheque te geven zodat alle jongeren 

goedkoper kunnen gaan sporten. Dat vloeit dan terug naar de clubs. 

 

Schepen Claus weet dat zij erover met het raadslid van mening verschilt. Als er aan iedereen een 

sportcheque wordt gegeven, dan is de kans groot dat de sportclubs het lidgeld omhoog trekken. 

Dat is ook bewezen in andere gemeenten. Als zij weten dat ze toch allemaal 20 euro krijgen, dan 

kunnen ze het lidgeld wel omhoog trekken. Met de KIA-cheque gebeurt dat niet en dan gaat het 

wel naar de mensen die het echt nodig hebben. 

 

Raadslid Benali denkt dat er een hartig woordje gesproken kan worden met de sportclubs die zo 

opzichtig hun lidgeld omhoog doen als er subsidie wordt uitgekeerd. Dat zou hij heel jammer 

vinden. 

 

Schepen Claus zegt dat dit gebeurt in andere gemeenten. 

 

Raadslid Benali zegt dat dat de slechte wil van de sportclubs zou tonen. 

 

Raadslid De Munck vindt het heel positief om te horen dat men wil overgaan tot de evaluatie van 

het reglement. Hij zal wel zien wat de uitkomst is van een evaluatie met de clubs en met het 

college. Hij wil graag meegeven dat het voor de evaluatie heel belangrijk is dat de 

controleerbaarheid van de middelen het allerbelangrijkste is. Men moet weten of het gaat naar 

het ondersteunende van het kader en de jeugdopleiding of naar andere doelstellingen van een 

sportclub. 

 

Schepen Claus bevestigt dat deze zaken meegenomen zullen worden. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, waarin de bepalingen m.b.t. de aanvraag van de 



subsidie zijn opgenomen, hebben 8 clubs, die in aanmerking komen voor het topsportfonds, in 

2019  tijdig een dossier ingediend: 

 Waasland-Beveren 

 Asterix AVO Beveren 

 Basics Melsele 

 Beveren Lions 

 TC Beckhand 

 Atletiek Volharding 

 Svelta Heren + Dames 

 BMV Volleybal. 

In het budget 2020 werd een bedrag van 325 000 EUR ingeschreven voor het topsportfonds. Aan 

de raad wordt voorgesteld van dit bedrag 280 500 EUR te voorzien voor de ondersteuning van 

bovengenoemde clubs.  

Het college verklaarde zich in zitting van 4 mei 2020 akkoord met het voorstel dat nu ter 

goedkeuring voorligt. 

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

Beveren 2020) bij 1 blanco stembiljet wordt akkoord gegaan met de nominatieve toekenning van 

topsportsubsidies 2020 als volgt: 

 Waasland-Beveren: 100 000 EUR 

 Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR 

 Basics Melsele: 63 000 EUR 

 Beveren Lions: 4 500 EUR 

 TC Beckhand: 4 500 EUR 

 Atletiek Volharding: 4 500 EUR 

 Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR 

 BMV Volleybal: 1 500 EUR. 

 

10. Er wordt voorgesteld om het bestaande algemeen premiereglement stedenbouw en energie, 

goedgekeurd door de gemeenteraad op  21 juni 2016, op te heffen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat er over het algemeen veel positieve elementen in zitten. Hij ziet 

onder andere de verhoging van de subsidie voor tuindaken die zeer belangrijk is. Hij is hierover 

tussengekomen tijdens de bespreking van het meerjarenplan. Een aantal nieuwe premies zoals 



voor warmtepompinstallaties zijn heel belangrijk. Een positieve zaak op het vlak van droogte is 

de premie voor het verwijderen van niet-waterdoorlatende verharding. Hij heeft nog wel 

bemerkingen bij de premie voor hemelwaterinstallaties waarbij het nu de verplichting is om qua 

aansluitpunten, zowel toilet als wasmachine als een buitenkraan te voorzien. Hij denkt dat het bij 

verbouwingen soms moeilijker is om alle drie die aansluitingen te voorzien. Mensen die 

verbouwen en die soms maar twee van die aansluitingen kunnen voorzien, worden uitgesloten 

van de premie. Hij zou graag meer informatie krijgen over de schrapping van de premie voor een 

zonneboiler. En dan de premie voor het verhuren aan het sociaal verhuurkantoor, hij denkt dat 

het ook te maken heeft met de invoer van de belasting op nieuwbouwappartementen. Hij vraagt 

of hij goed begrijpt dat dat de link is. Dat was zo vermeld toen men de bespreking erover had. Als 

dat zo is, dan wil dat zeggen dat de volledige opbrengsten die uit die belasting gehaald worden, 

hiermee opgebruikt worden. Hij vraagt welk aandeel van die belasting hiermee opgebruikt 

wordt. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er voor zijn fractie een bepaalde aanpassing uitspringt. 

Namelijk de premie in verband met duurzaam gelabeld hout. Hij is er blij mee dat Beveren op de 

algemene FSC-label-website staat als gemeente die premies uitvaardigt. Maar het staat in 

contrast met het voorstel van aanpassing dat nu voorligt. Hij ziet dat ervoor wordt gekozen om in 

te grijpen op de premie, een die de inwoner nu net moet aanmoedigen om duurzaam hout te 

kiezen en te gebruiken. Er wordt niet enkel ingegrepen op het bedrag van 375 euro per jaar naar 

500 euro om de vijf jaar, maar er is ook een inperking van de constructies die in aanmerking 

komen. Bijvoorbeeld een tuinhuis of speeltuig komen niet langer in aanmerking. Dat begrijpt hij 

niet zo goed. Het wordt er bovendien ook niet duidelijker op. Zo komt een carport die verankerd 

is aan de gevel wel in aanmerking en een losstaande carport niet meer. Het lijkt een verkeerd 

signaal voor de inwoners om toch voor duurzamere houtsoorten te kiezen. Hij vraagt vanwaar de 

keuze van het college komt om deze aanpassing te doen en hoe men de verwarring omtrent deze 

aanpassing weg gaat werken. Het is voer voor discussie en onduidelijkheid. Ten tweede vraagt hij 

of men enkel digitaal een dossier in kan dienen of dat er ook nog een loketdienst is die de 

gemeente kan verlenen. Dus is er nog begeleiding van een ambtenaar mogelijk bij een 

kapvergunning of de aanvraag van een tuinhuis? 

 

Schepen Vlegels zegt dat men in het verleden een extra premie heeft gegeven voor het digitaal 

indienen van het dossier, omdat dit de kostprijs van de verwerking naar beneden bracht. 90% tot 



95% van de aanvragen voor premies komt nu zo binnen. Maar er is wel voorzien dat iemand die 

het echt niet digitaal kan, het nog op papier kan binnenbrengen. Maar men gaat het zo natuurlijk 

niet voorstellen. De dienst zal helpen om het dan alsnog naar digitaal om te zetten. Wat de 

beperkingen van een aantal zaken betreft, deze hebben voornamelijk te maken met het feit dat 

sommige dingen volledig in die richting gingen. De vorige keer, in 2014-2015, zijn de sauna’s eruit 

gegooid. Op een gegeven moment ging gans het budget naar gelabeld hout waar men sauna’s 

mee oprichtte. Als carports aan de gevel staan, dan zijn het geen echte prefab-carports. Dat zijn 

nog carports die door een vakman gemaakt worden. Hij denkt dat het daarvoor veel belangrijker 

is dat gelabeld hout wordt gebruikt. Die andere kan men kiezen op de markt, al dan niet 

gelabeld, en dan is er ook niet altijd de zekerheid dat het gelabeld hout was. Dus dat zijn de 

redenen voor deze beperking, maar voor andere zaken zal de premie niet zakken. Die zijn zelfs 

lichtjes of redelijk gestegen na meer dan een aantal indexaanpassingen. Hij denkt dat het voor 

zaken gebruikt moet worden waarvoor het wat betekent. Hij denkt dat de meeste speeltuinen al 

gelabeld zijn. Maar voor de rest is het meer dat het hout zelf ondersteund wordt in plaats van 

afgewerkte toestellen. Men is daar dikwijls niet zeker en heeft vaak moeite om het bewijs te 

leveren dat het effectief gelabeld hout is. Maar het voorbeeld van de sauna’s was sprekend en 

daarom heeft men dat er ook moeten uithalen. Het is niet de bedoeling om een premie te geven 

om sauna’s te gaan installeren, ook al zijn die beter met gelabeld hout. Hier kunnen veel meer 

mensen van genieten als men het aan grotere zaken gaat besteden.  

Tegen raadslid Benali zegt hij dat hij begon met positief zijn. De én-én-én is wel belangrijk en uit 

de aanvragen voor premies is gebleken dat men inzet op dat systeem. Er is ook gezegd dat ze een 

regenput van minstens 5000 liter moeten hebben. Dat is erbij gekomen om duidelijk te zeggen 

dat het water dat in hun tuin komt en dat wordt opgevangen, dat ze dat daarvoor gebruiken. Dan 

zijn die drie eigenlijk wel nodig. Dan is het niet enkel om het zwembad op te vullen of de tuin 

massaal te bewateren, maar om het dus ook dagelijks te gebruiken. Dan het SVK, het raadslid 

weet dat het een systeem is om meer mensen hun privéhuis ter beschikking te stellen om 

daarmee het passief dat er nog altijd is op het gebied van sociale woningen een beetje te helpen 

via dit kanaal. Het voordeel is dat dat meestal gespreide woningen zijn. De gemeente probeert 

met de premie een aantal mensen ervan te overtuigen om hun huis ter beschikking te stellen van 

het SVK. Maar zoals de burgemeester ook al bij andere zaken heeft gezegd, het is niet zo dat men 

deze belasting daarvoor gaat gebruiken. Dat gaat in de pot en het college neemt zijn 

verantwoordelijkheid. De belasting op appartementen levert overigens pas wat op, op het 

moment dat de appartementen gerealiseerd zijn. Er wordt pas betaald als die opgeleverd 



worden. Het reglement is nog niet zo oud dat daar veel geld van binnenkomt. Dat gaat wel de 

komende jaren gebeuren, maar op dit moment zijn er nog niet zo veel inkomsten van. Het is ook 

een belangrijk sluitstuk van de politiek die nu al een aantal jaar wordt gevoerd tegen de 

leegstand. Dit overigens met goede resultaten. Heel wat mensen zijn bezig om leegstaande 

panden te renoveren of te verhuren als ze leegstonden. Daarin wil men ook een alternatief geven. 

Ze krijgen vaak ondersteuning van het Vlaams Gewest voor renovatie en ook ondersteuning op 

andere vlakken. De gemeente doet er nog een schepje bij om de stap te zetten naar de verhuur 

aan het sociaal verhuurkantoor die 20 tot 30% onder de marktprijs van normale huurprijzen ligt. 

Die worden zo gecompenseerd en ook door een aantal subsidies voor renovatie. Een belangrijk 

argument is dat het sociaal verhuurkantoor een goede huurder is voor particulieren. Er wordt 

twaalf maanden betaald en het huis dat zij huren wordt teruggegeven in de toestand zoals het 

die gekregen heeft. Er zijn nu dus een aantal argumenten waarmee het sociaal verhuurkantoor 

kan werken om meer woningen uit het particulier eigendom ter beschikking te stellen voor 

sociale huur.  

Bij de zonneboilers is er een technisch probleem. Zonnepanelen brengen nu ook heel wat op en 

die verdienen zichzelf terug. Men probeert met de premies meer aan te zetten tot zaken die nog 

niet voldoende doorgedrongen zijn. Vandaar een paar nieuwe premies. Bovendien zijn de 

premies voor energie en isolatie verstrengd. Als men die premie zo zou aanhouden, dan zou de 

gemeente de volgende jaren het dubbele betalen. Dat zijn ondertussen de normen voor 

nieuwbouwwoningen, dus die zijn automatisch toegepast in de nieuwbouw. Hij denkt dus niet 

dat dat gestimuleerd moet worden. Er moet eerst meer inspanning gedaan  worden voor de 

bestaande woningen om die ook op een goed energetisch peil te brengen. 

 

Raadslid Benali denkt dat het sociaal verhuurkantoor zeker gepromoot en ondersteund mag 

worden. Dus daar heeft hij geen probleem mee. De koppeling die er is tussen de belasting op 

nieuwbouwappartementen met het sociaal verhuurkantoor is een koppeling die het college zelf 

heeft gemaakt voor een stuk om te argumenteren dat dat geld goed gebruikt zou worden.  

 

Schepen Vlegels zegt dat het geen communicerende vaten zijn. Maar het komt uit een andere 

discussie. Men heeft toen gezegd dat men grote verkavelingen en projecten een sociale last op 

kan leggen. Bij appartementen en meergezinswoningen is het wat moeilijker, vandaar dat die 

belasting er gekomen is. Dat geeft ademruimte om wat andere zaken te gaan doen, bijvoorbeeld 

naar het sociaal verhuurkantoor. 



 

Raadslid Benali blijft bij zijn bemerking over de hemelwaterinstallaties. Hij kan goed begrijpen 

dat sommige mensen de gemakkelijkheidsoplossing nemen om toch maar de subsidies niet te 

krijgen en te zeggen dat ze van toilet of wasmachine een van de twee nemen. Maar in 

verbouwingen van oudere huizen is het echt wel moeilijk om al die aansluitingen te voorzien of 

brengt dat veel extra kosten met zich mee waardoor de stimulans volledig kan wegvallen om nog 

die hemelwaterinstallatie te plaatsen. Dat kan wel een probleem worden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat geëvalueerd kan worden. Het moet wel worden gestimuleerd dat 

het hemelwater goed gebruikt wordt en dat men niet nodeloos de put laat overlopen in de winter 

en in de zomer gaat sproeien. 

 

Raadslid De Munck wil nog toevoegen dat hij wel blij is met het agendapunt. Zijn fractie heeft er 

een puntje uitgehaald, maar over de rest is hij heel tevreden. Hij wil het toch nog proberen. De 

schepen haalt zelf al aan dat zal worden geëvalueerd wat de uitkomst zal zijn van de 

toepasbaarheid van dit agendapunt als het is uitgerold. Niet dat hij sauna’s wil promoten, maar 

hij zou toch proberen om wat zicht te brengen op de zaken die nu geen financiële steun meer 

kunnen krijgen. Hij kan goed begrijpen dat de subsidie niet bedoeld is om dergelijke zaken 

massaal te gaan implementeren in de gemeente, maar op een of andere manier wil hij er toch 

zicht op krijgen. Als er zo veel zaken worden gezet maar met het verkeerde hout, dan mist men 

toch het punt van het gebruik van FSC-hout. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de gemeente natuurlijk geen oneindige budgetten heeft. Men probeert 

een aantal dingen te stimuleren. Het gaat ook om een stuk bewustmaking. Er is bijvoorbeeld ook 

ingezet op waardevolle woningen waarvoor men een dubbele premie kan krijgen als men die 

gaat isoleren en als men de gevel in orde gaat brengen. Men probeert bepaalde dingen te 

stimuleren en dingen die vanzelfsprekend zijn niet meer te subsidiëren. Hij heeft ook overleg 

gehad met het college en met de diensten hierover.  

 

Raadslid Benali zegt dat, als iets veel aangevraagd wordt, het dan ook effect heeft als men dat 

stuurt om dat soort hout te gaan gebruiken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de discussie over het gelabeld hout is ontstaan met afgewerkte zaken. 



Als men hout gaat halen bij de schrijnwerker of bij de houthandel dan krijgt men een certificaat 

mee. Maar bij de afgewerkte zaken in de speeltuin is het bijna niet controleerbaar. Die maken 

altijd reclame met zeven zegels erop als men een schommel gaat kopen, maar het is de vraag of 

het zo is. Het is moeilijk te bewijzen of het al dan niet gelabeld hout is. Het zou helemaal verkeerd 

zijn om dat dan te gaan subsidiëren. 

 

Er wordt tevens voorgesteld om het algemeen premiereglement stedenbouw en energie te 

wijzigen. 

Er zijn enkele algemene wijzigingen: 

- het supplement van 50 EUR voor het digitaal indienen van een premie-aanvraag  wordt  

   geschrapt.  

-  schriftelijke aanvragen worden geschrapt uit het reglement en enkel nog digitale  

    aanvragen worden toegelaten. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) wordt akkoord gegaan met 

 het opheffen van het algemeen premiereglement stedenbouw en energie, goedgekeurd 

gemeenteraad 21 juni 2016 

 de aanpassingen voor het nieuwe algemeen premiereglement stedenbouw en energie, 

inclusief de 3 nieuwe premies. 

 

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

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie het agendapunt zal goedkeuren. Het 

gemeentebestuur is nu blijkbaar toch de Deputatie gevolgd. Zijn fractie zal dan ook deze 

vaststelling volgen en goedkeuren. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het verhaal wel anders is, maar daar zal hij nu niet op ingaan. Het is ook 

principieel. Het is een woonuitbreidingsgebied onder de kerktoren. De Vlaamse bouwmeester en 

andere ruimtelijke plannen spreken van kernenversterkende maatregelen en niet aan de rand 

van de gemeente een aantal woonuitbreidingsgebieden te gaan aansnijden. Het is typisch 

gelegen onder de kerktoren. Het heeft een hele geschiedenis. Men bestemt daar een 

woonuitbreidingsgebied voor twee derde naar andere bestemmingen dan wonen. Het wordt 



grotendeels bestemd als groen en de rest is openbaar nut zoals de school die daar ingepland zal 

worden. Een derde blijft dan nog over voor wonen. Wetende dat op het moment nogal wat grond 

wordt gebruikt van de landbouwer om dat te realiseren, dat dat zijn enige compensatie is, dat die 

inderdaad onder de kerktoren zit en als hij zijn bedrijf op termijn wil verderzetten, dat hij 

binnenkort geen vergunning meer krijgt omdat hij omgeven is door wonen, dat het geen 

rendabel bedrijf is en dat hij toch zijn spaarcenten daar in geïnvesteerd heeft en dus te gelde wil 

maken op een gegeven moment naar een beperkte woonuitbreiding. Het is een zeer 

pragmatische oplossing, maar de provincie valt erover. Het college is het fundamenteel oneens 

met die politiek. Het college kaart het telkens aan en zal volhouden. Het college volgt niet, maar 

kan niet anders. Anders valt alles weg, ook het groen. Dan wordt alles terug 

woonuitbreidingsgebied. 

 

Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) uit 

het plangebied te schrappen omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een 

woonbehoeftenstudie of Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Daarbij maakt men geen 

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

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

oorspronkelijk voorzien. 

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 2018. 

De deputatie heeft in zitting van 20 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 26 juni 2019 het RUP Ropstraat 

geschorst. 

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 18 november 2019 het RUP Ropstraat 

geschorst. 

De deputatie heeft in zitting van 21 november 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 januari 2020 het RUP Ropstraat, bestaande uit een 

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

grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan een derde keer 

definitief vastgesteld. 

De deputatie heeft in zitting van 19 maart 2020 het RUP Ropstraat geschorst. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt kennis genomen van de beslissing van de deputatie van 19 maart 2020 tot 



schorsing van het RUP Ropstraat. 

Het gewijzigde ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met 

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

stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan wordt definitief vastgesteld op basis 

van onderstaande wijzigingen en overwegingen: 

 Overwegende artikel 2.2.23.§3. uit de VCRO. 

“§ 3. In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van negentig 

dagen, die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, 

om het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.” 

 Overwegende dat het RUP Ropstraat op 28 januari 2020 tijdig opnieuw definitief werd 

vastgesteld; 

 Overwegende dat het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) 

uit het plangebied geschrapt wordt; 

 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D uit 

de contour van het RUP gehaald worden; 

 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D 

terugvallen op de bestemming woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan; 

 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied 

(1,70 ha) omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende 

dat dit kadert binnen de strategische doelstelling tot het verminderen van het 

ruimtebeslag en het omzichtig omspringen met het aansnijden van bijkomende 

gebieden; 

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte 

bestemming krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het 

woonuitbreidingsgebied. Zonder herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig 

ontwikkelbaar d.m.v. een groepswoningbouwproject; 

 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de 

uitgeruste weg (Ropstraat) voorziet; 

 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk 

rendement. 

 

 



12. In de gemeente Beveren dienen, net zoals vorige jaren, wegmarkeringen aangebracht te worden. 

Aangezien er voor de dienst wegmarkeringen geen aanpassingen zijn en gelet op de weinig 

gestegen kostprijs, wordt er geen tariefwijziging doorgevoerd voor 2020 en blijven de prijzen van 

2019 behouden. 

Goedgekeurde tarieven van 2019 door het directiecomité voor de wegmarkeringen: 

 Lijnmarkeringen: 9,30 EUR per m²; 

 Handmarkeringen: 11,65 EUR per m² omkaderende rechthoek; 

 Voorgevormde markeringen: kostprijs materiaal + 19,00 EUR per m² omkaderende 

rechthoek. 

Een verhoging van de kostprijs in 2020 wordt beperkt worden tot 4 % voor de lijn- en 

handmarkeringen en ongewijzigd voor de voorgevormde markeringen. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt de bevoegdheid voor de wegmarkeringen gedurende 2020 overgedragen 

aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht. 

De uitgave voor 2020 wordt geraamd op 60 000 EUR. 

 

13. In de gemeente Beveren moeten jaarlijks de rioolkolken worden gereinigd. 

Aangezien er voor de dienst rioolkolkenreiniging geen aanpassingen zijn en gelet op de weinig 

gestegen kostprijs, wordt er geen tariefwijziging doorgevoerd voor 2020 en blijven de tarieven 

van 2019 behouden. 

Goedgekeurde tarieven van 2019 door het directiecomité voor de rioolkolkenreiniging : 

 kolkenreiniging: 4 EUR per reinigingsbeurt per kolk. Dit tarief is gebaseerd op het principe 

van de intergemeentelijke dienstverlening dat zij kostendekkend moet zijn en is sinds 

2015 ongewijzigd.  

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

worden. 

Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas 

waarvan de statuten door de gemeenteraad werden onderschreven.  

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt de bevoegdheid voor de rioolkolkenreiniging gedurende 2020 overgedragen 

aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht. 



De uitgave voor 2020 wordt geraamd op 120 000 EUR. 

 

14. Veolia nv verzorgt sedert 1 mei 2008 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de spoedige 

hulpverlening op de installaties van het sportpark te Beveren. Deze overeenkomst liep initieel af 

op 30 april 2018, en kon nadien jaarlijks verlengd worden. 

Veolia nv verzorgt sedert 1 januari 2006 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de spoedige 

hulpverlening op de installaties van de sporthal 't Wit Zand te Melsele. Deze overeenkomst liep 

initieel af op 31 december 2020 en kon nadien jaarlijks verlengd worden. 

Vinci Facilities verzorgt sedert 7 november 2011 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de 

spoedige hulpverlening op de installaties van de zes gemeentelijke sporthallen (sportzaal 

Lindelaan, sportzaal Vrasene, sportzaal Kriekeputte, sporthal De Perel, sporthal Tassyns en 

sporthal Carenna). Deze overeenkomst verloopt van rechtswege op 6 november 2021. 

Gezien de looptijd voor het onderhoud in sportpark Beveren en sporthal 't WIt Zand reeds ruim 

werd overschreden, werd de niet-verlenging betekend, wat impliceert dat het einde van de 

overeenkomst respectievelijk plaatsvindt op 30 april 2020 en 31 december 2020. In tussentijd 

werd in samenspraak met de Technische dienst gebouwen een bestek opgesteld om het 

onderhoud van alle voornoemde sportaccommodaties opnieuw op een conforme manier te laten 

uitvoeren, dit middels één overeenkomst met eenzelfde einddatum. De Technische dienst 

gebouwen zal zelf instaan voor het onderhoud te sportpark Beveren in afwachting van de nieuwe 

overeenkomst. 

Locatie Startdatum Einddatum 

sporthal Beveren 1 januari 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal ’t Wit Zand 1 januari 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal Lindenlaan 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal Tassijns 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal De Perel 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal Carenna 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal Kriekeputte 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

sporthal Vrasene 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24 

  



Voor alle locaties zou dezelfde einddatum respectievelijk 31 december 2021, 2022, 2023 of 2024 

zijn, afhankelijk of de opdracht wordt verlengd. 

tot het onderhouden van diverse Beverse sporthallen. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden  voor het 

onderhouden van diverse Beverse sporthallen en wordt goedkeuring gehecht aan  de raming 

voor een periode van 4 jaar voor de som van 320 144,66 EUR exclusief btw of 387 375,04 EUR 

inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

In die optiek is de raming (gedurende een periode van 4 jaar) voor deze opdracht eveneens 

tweeledig, waarbij: 

 de raming voor onderhoud zonder waarborg 247 356,98 EUR exclusief btw of 299 301,95 

EUR inclusief btw bedraagt; 

 de raming voor onderhoud met waarborg 320 144,66 EUR exclusief btw of 387 375,04 EUR 

inclusief btw bedraagt. 

 

15. De sportdienst Beveren wenst een nieuwe elektrische tribune aan te kopen voor de parkethal in 

Beveren gezien de oude tribune haar beste tijd heeft gehad. 

De oude tribune moet handmatig uitgetrokken worden met 4 mensen, wat arbeidsintensief is. 

Daarom wordt nu een elektrische uitschuifbare tribune beoogd, zoals in de nieuwe topsporthal. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt beslist tot de aankoop van een telescopische tribune voor sporthal Beveren. 

De raad gaat akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor voormelde opdracht  en 

de raming wordt goedgekeurd voor de som van 160 000 EUR exclusief btw of 193 600 inclusief 

btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

gekozen. 

 

16. De gemeenteraad keurde in zitting van 28 januari 2020 de lastvoorwaarden goed voor de bouw 

van een klassenblok voor het Gemeentelijk Technisch Instituut voor een geraamd bedrag van 2 

188 590,48 EUR inclusief btw. 



 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een vraag over het prijsverschil. Het is 26,47% boven de raming. Nu 

kan het wel een crisissituatie zijn, maar hij vindt het wel een zeer forse extra kost. Hij vraagt of 

het wel echt daaraan ligt en of er niet een aantal zaken verkeerd zijn ingeschat. Dit is toch wel 

een zeer groot prijsverschil. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, wil dezelfde vraag stellen. Het is meer dan een vierde boven de 

raming. Dat lijkt hem toch wel sterk overdreven. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het contract inderdaad 26% boven de raming uitkomt. Daar 

heeft hij enige terughoudendheid bij, ook al is de nood groot bij het GTI om verder te bouwen. 

Het komt uit op een 600.000 euro meerkost. Hij vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat het 

gemeentebestuur alsnog de offerte vrijgeeft en op zoek gaat naar meerdere andere kandidaten. 

 

Schepen Claus zegt dat een van de oplossingen kan zijn om de toewijzing niet te doen en de 

raming terug op orde te krijgen. Maar men zit met een capaciteitsdossier. Dit is het eerste deel 

van het masterplan. Het volgende deel komt normaal volgende maand op de raad. Het is het 

eerste deel waarbij men wel heel gebonden is aan termijnen. Dat moet toegewezen worden voor 

juni om de capaciteitsmiddelen te krijgen van de Vlaamse overheid. Er is maar één inschrijver. De 

architect spreekt nog van geluk dat er een is want voor hetzelfde geld waren er geen inschrijvers. 

Die zit inderdaad 25% boven de raming op alle onderdelen. De architect wijt het wel aan de 

crisissituatie. Het is nu niet anders, er is maar één aannemer die gaat men moeten nemen, want 

anders is men de capaciteitsmiddelen kwijt. Men moet ook kunnen starten vlak na het 

bouwverlof om nog in aanmerking te komen. Het is ook dringend. De capaciteit moet worden 

uitgebreid en de containers moeten worden vervangen. De architect heeft heel het dossier goed 

nagekeken en hij vindt het te verantwoorden gezien de prijsstijgingen in de huidige 

omstandigheden. 

 

Raadslid Benali vindt het een heel jammere zaak. Het is de vraag of dit soort aannemers niet aan 

het profiteren zijn van de situatie. Hij hoopt in ieder geval dat het geen verkeerde berekening was 

en dat het niet te laag was ingeschat. Dat is hier ook al eens gebeurd. 

 

Schepen Claus zegt dat dat zou kunnen. Maar daarvoor is er een architect die de raming 



opmaakt. Het wordt nagekeken door de diensten en die vonden het plausibel. Maar nu is er met 

maar één aannemer niet veel keuze. Ze vindt het zelf ook betreurenswaardig dat ze er iedere keer 

terug mee naar de raad moet komen, maar het is niet anders. 

 

Raadslid Benali vindt het jammer dat men eigenlijk niet anders kan als raad dan dit goedkeuren 

omdat er inderdaad dat capaciteitsprobleem is. Hij wil eerlijk zijn. Mocht het een ander dossier 

geweest zijn met dit soort prijsverschil, dan zou hij niet geneigd geweest zijn om het als fractie 

goed te keuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het dan misschien door het college ook niet voorgelegd zou 

zijn. 

Schepen Claus zegt dat dat inderdaad opnieuw aanbesteed zou kunnen worden in de hoop op 

een lagere prijs. Maar nu is er niet veel keuze. 

 

Raadslid Benali vraagt wat de aannemer aangeeft over de meerprijs. 

 

Schepen Claus zegt dat de architect de raming maakt. De aannemer schrijft in met dat bedrag. Er 

zijn drie onderdelen in het lastenboek. Op elk onderdeel zit de aannemer 25% boven de raming. 

De architect heeft het nagekeken en vindt het te verantwoorden. Het is dus duur maar correct 

gezien de huidige crisissituatie.  

 

Na prijsvraag via openbare procedure werd slechts één offerte ingediend, nl. door de firma 

Vandenbussche uit Aalter, met een nagerekend inschrijvingsbedrag van  

2 768 013,51 EUR inclusief btw. 

Deze raming ligt  26,47% boven de raming. 

De ontwerper, Frans De Soomer, verklaart in zijn verslag van nazicht dat de prijzen wel duur zijn, 

maar correct, gelet op de huidige crisissituatie. 

Om deze opdracht te kunnen gunnen, dient de gemeenteraad de raming aan te passen naar het 

inschrijvingsbedrag van de enige inschrijver. 

Voor dit capaciteitsdossier ontvangt de gemeente van Agion een vastgelegd subsidiebedrag van 

1 072 500,00 EUR. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 



Vaerenbergh)   wordt de raming van het dossier "bouw klassenblok GTI" aangepast naar het 

inschrijvingsbedrag van de enige inschrijver, nl. 2 768 013,51 EUR inclusief btw. 

 

17. In kader van de Voetbalwet (artikel 9.3. Stroomonderbreking en hulpbron) dienen er in het 

Freethielstadion hulpbronnen geïnstalleerd te worden om potentiële stroomonderbrekingen op 

te vangen.  

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het ook hier om een serieus bedrag gaat. Hij denkt dat het 

gemeentebestuur verplicht is om inderdaad het Freethielstadion up-to-date te houden. Hij 

veronderstelt dat het hier om een verplichting gaat van de voetbalbond. Het gaat wel om 

ongelooflijk veel geld om ervoor te zorgen dat de lichten niet uitvallen, als dat ooit al gebeurde. 

Het vindt het eigenlijk schandalig om daar een half miljoen euro voor uit te geven. Hij stelt voor 

dat het gemeentebestuur daarover een brief stuurt aan de voetbalbond. De voetbalbond ziet 

Waasland-Beveren toch al niet meer graag, dus zo’n brief kan weinig kwaad. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat het enorm veel geld is. Hij vraagt of er niet een andere 

mogelijkheid is, bijvoorbeeld om  stroomgroepen te huren. Hij vraagt of dat duurder is, gesteld 

dat ze naar 1B gaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ze ervan uitgaan dat ze naar 1B gaan. 

 

Raadslid Buyl vraagt of die verplichting dan ook telt. 

 

Raadslid De Munck, Groen, kan zich niet voorstellen dat er op Waasland-Beveren nog steeds geen 

noodverlichting zou zijn op de tribunes. Dat zou tegen alle veiligheidsregels ingaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het om een noodgenerator gaat. De noodverlichting is er 

natuurlijk. 

 

Raadslid De Munck denkt dat de voetbalbond en de lokale brandweer er jaren geleden al iets 

over gezegd zullen hebben. Er is een voetbalwet van 2013 die dat vraagt. Dus zijn eerste vraag is 

hoe dringend dit is. Hij vraagt of het een wens of een verplichting is van de voetbalbond of 

Binnenlandse Zaken. Hij vraagt of de club of de gemeente als uitbater daar ooit uitstel voor heeft 



gekregen en of men dan opnieuw uitstel kan vragen. Zijn tweede vraag is of deze grote uitgave 

van ongeveer 500.000 euro in de begroting opgenomen is of dat het een begrotingswijziging 

betreft. Op de afgelopen begrotingscommissie van december 2019 aangaande het departement 

van de schepen heeft hij daar geen enkel woord over gehoord. 

 

Schepen Claus zegt dat het een kwestie is van veiligheid. Het gaat om een keuring die elk jaar 

gebeurt door Binnenlandse Zaken. Zij hebben die opmerking al meermaals gemaakt. Het is altijd 

ondervangen door stroomgroepen te plaatsen per match, maar dat kost ook heel veel geld. Men 

kon het ook niet meer uitstellen dus de investering moet worden gedaan, ook voor 1B. Blijkbaar 

is dat een verplichting van de voetbalbond, net zoals er naar andere veiligheidsnormen 

verplichtingen worden opgesteld die helaas veel geld kosten. Ze denkt niet dat er iets aan kan 

worden veranderd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat een ganse tijd geleden toen het kunsstofveld in Kieldrecht in 

gebruik werd genomen er een wedstrijd was tussen Kieldrecht en Verrebroek. De verlichting viel 

uit. Kieldrecht heeft een forfait gekregen van 0-5. Dus dat is niet alleen wat betreft de hoogste 

reeksen. Maar in de hoogste reeks is er de verplichting van noodgroepen. Waasland-Beveren 

heeft dat opgelost door die te huren, maar de voetbalbond vraagt een structurele oplossing. 

Vandaar dat deze noodgroep er moet komen. 

 

Schepen Claus zegt dat het ook voor de licentie noodzakelijk is. 

 

Raadslid De Munck vraagt hoe vaak de verlichting is uitgevallen in de afgelopen jaren op 

Waasland-Beveren. Anderzijds hoort hij duidelijk zeggen dat men al jarenlang, sinds 2013, dat 

geregeld heeft met Binnenlandse Zaken om geen noodgroep te hebben, maar dat men er een 

huurt. Hij vindt de aanschaf net op dit moment wel een hele dure aangelegenheid. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat ook geld kost. Maar er staat duidelijk in de 

licentievoorwaarden dat deze beslissing genomen moest worden. Anders dreigde de bond om de 

licentie niet meer te verlenen. 

 

Raadslid De Munck vindt het heel vreemd dat de licentie onder dreiging komt, terwijl men de 

afgelopen zeven jaar dit in der minne kan regelen door er een te huren. Nu zouden ze zeggen dat 



ze strenger op gaan treden. Hij vindt dat raar van de voetbalbond. 

 

Deze opdracht wordt vorm gegeven middels het studie (engineer) en uitvoering (build) principe, 

waarbij de inschrijver instaat voor beide aspecten. 

Concreet behelst de opdracht alle studietaken die nodig zijn ter vormgeving van de installatie 

(gedeelte “studie”) evenals alle plaatsingen en andere werkzaamheden die nodig zijn ter 

uitvoering van de installatie (gedeelte “uitvoering”). 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, sp.a) tegen 3 neen-stemmen (Groen) bij 3 

onthoudingen (Beveren 2020, Open Vld) bij 1 blanco stembiljet (Kathleen De Schepper) wordt 

akkoord gegaan tot opmaak van een studie en uitvoering van de stroomonderbreking van de 

hulpbron in het Freethielstadion te Beveren.  Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor voormelde opdracht. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 391 500 EUR exclusief btw 

of 473 715 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

gekozen. 

 

18. Het driejarig contract voor het gebruik van Microsoft software op alle cliënt toestellen in de 

gemeentelijke administratie bereikt op 31 mei 2020 zijn einddatum. 

Het betreft het Enterprise Agreement Subscription voor 500 gebruikers. 

De jaarlijkse kosten belopen in het huidige contract jaarlijks 182 763,09 EUR exclusief btw. 

Het derde jaar bedroeg dit 166 194,03 EUR exclusief btw door de afsplitsing van het Zorgpunt 

Waasland. 

Om de werking van servers, werkposten en de kantoorautomatisering te laten verder gaan, en 

daardoor de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, is het noodzakelijk dit contract te 

hernieuwen vóór 1 juni. 

De nieuwe looptijd van het huurcontract zal 29 maanden bedragen omwille van herschikking van 

de Microsoft licentiepolitiek in oktober 2022. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het huren 

van Microsoft Licenties gedurende 29 maanden. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 542 000,00 EUR exclusief 



btw of 655 820 EUR inclusief 21% btw. 

Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale (conform artikel 47 van de wet van 17 juni 2016) 

gekozen. 

 

19. Voor de aanleg van het fietspad langsheen spoorlijn 59 werden er met Infrabel in het verleden 

verschillende bezettingsovereenkomsten afgesloten voor de verschillende deeltrajecten. 

Uit nazicht blijkt dat voor het stuk tussen de Haasdonkbaan en de H. Consciencestraat er nog 

geen overeenkomst werd afgesloten, hoewel het fietspad zelf er al enkele jaren ligt. 

Daarnaast zou er voor het stuk tussen de H. Consciencestraat en de Kruibekesteenweg (aan 

feestzaal Olympia) snel een overeenkomst afgesloten moeten worden, zodat de werken aan dit 

stukje fietspad kunnen beginnen. De aannemer werd hiervoor reeds geselecteerd en zou 

eerstdaags kunnen beginnen. 

Infrabel wenst de ingebruikname van beide locaties te formaliseren door middel van bijgevoegde 

bezettingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn gelijkaardig aan deze afgesloten in het 

verleden en hebben een duurtijd van 9 jaar. In tegenstelling tot de contracten afgesloten in het 

verleden echter, worden deze gebruiksrechten nu kosteloos toegestaan. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan met het afsluiten van de voorgelegde 

bezettingsovereenkomsten met Infrabel voor de aanleg van een fietspad naast spoorlijn 59. 

 

20. Op het einde van de Vestingsstraat in Haasdonk werden recent twee halfopen woningen 

gebouwd. De toegang tot deze woningen via openbaar domein is in zeer slechte staat en moeilijk 

begaan- en berijdbaar. 

De ontwikkelaar vraagt of hij op zijn kosten en verantwoordelijkheid dit deel van het openbaar 

domein mag heraanleggen en inrichten zodat dit de toegankelijkheid van de woningen ten goede 

komt. Ook wenst de ontwikkelaar 4 parkeerplaatsen aan te leggen welke voorbehouden worden 

voor de bewoners van beide woningen. 

Gelet op het feit dat het betreffend stuk van het openbaar domein quasi uitsluitend gebruikt zal 

worden door de bewoners van beide woningen, kan uitzonderlijk op deze vraag worden 

ingegaan gezien het om een win-win situatie gaat voor beide partijen. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 



Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan met de privatieve inrichting voor aanleg van 

parkeergelegenheid op een deel van het openbaar domein gelegen op het einde van de 

Vestingsstraat te Haasdonk conform de voorgelegde overeenkomst. 

 

21. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, 

wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 

Eén van de kandidaat-kopers is de besloten vennootschap JDS-Invest uit Kallo. De firma doet in 

bouw- en renovatiewerken. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan om het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummer 

1354D (voorheen 1354A), nummer 1356V (voorheen deel 1356M) en nummer 1362M (voorheen 

deel 1362K) met een oppervlakte van 2 454,06 m², zijnde lot 48 in de KMO-zone Doornpark, te 

verkopen aan de besloten vennootschap JDS-Invest uit Kallo. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

22. Het college besprak in zitting van 30 juli 2019 het ontwerp voor de buitenaanleg van de kantoorvilla, 

Kapeldijkstraat 2 in Kallo. Mits de bemerkingen van de diensten op te volgen, kon het college hier 

reeds mee akkoord gaan. 

Het college kon eveneens akkoord gaan met de verkoop van een gedeelte van het openbaar domein 

palend aan voormelde eigendom, zodat deze mee kon heringericht worden waarbij als absolute 

voorwaarde werd opgelegd dat de parkeerplaatsen na de kantooruren konden gebruikt worden als 

publieke parkeerplaatsen. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan om een perceel grond aan de Kapeldijkstraat in Kallo, 

kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie F zonder nummer met een opgemeten oppervlakte van 420 

m², te verkopen aan de aanpalende eigenaar in functie van de buitenaanleg van de kantoorvilla 

Kapeldijkstraat 2. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

23. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 26 november 2019 akkoord met de publieke 

verkoop met recht van hoger bod van de projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de 

Bosdamlaan in Beveren. 



 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het niet uit de lucht komt vallen dat zijn fractie niet mee gaat 

met dit agendapunt. Het is op een vorige gemeenteraad ook al besproken geweest. Men gaat de 

gronden op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan verkopen. Hij blijft het betreuren 

dat hiermee een streep wordt getrokken door de oorspronkelijke plannen om sociale bewoning 

te bouwen. Op de gronden van het voormalige voetbalveld werd door de 

huisvestingsmaatschappij de residentie Hof ter Welle opgetrokken met 34 appartementen. 

Aanvankelijk zou ook Interwaas koopflats bouwen op die site, maar zij haakten af. De 

huisvestingsmaatschappij wilde daarom zelf de rest van de gronden verkavelen en nog eens zo 

veel appartementen neerzetten. De gemeente had al eerder de beslissing genomen om de 

gronden te verkopen voor een privaat woonproject. Iedereen was er getuige van op de 

gemeenteraad van december 2019 dat de arm van de voorzitter van de gewestelijke 

huisvestingsmaatschappij werd geklemd om deze verkoop dan ook maar mee goed te keuren. Er 

is een zeer grote nood aan sociale woningen in de gemeente. Er zijn immers niet zo veel gronden 

meer die goed gelegen zijn en die zijn bovendien al in eigen handen. Hij begrijpt de keuze van het 

college niet. 

 

Raadslid Benali, sp.a, is tegen deze verkoop. Hij heeft zijn argumenten hiervoor de vorige keer al 

gegeven. Zijn fractie vindt dat de grond gebruikt moet worden voor sociale huisvesting, dat er 

nog veel meer investering nodig is in de sociale huisvesting en dat het jammer is dat zo’n goed 

gelegen terrein naar de privé gaat. Hij zal tegenstemmen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de discussie de vorige keer is gevoerd. De beslissing is 

genomen. Nu gaat het om de toewijzing. De procedure is opgezet en die kan niet meer worden 

stilgelegd. In feite is dit een punt van aktename. Vorige keer was er discussie en men kan er van 

mening over verschillen, maar het is voorbij. Dit is het gevolg van de beslissing die de 

gemeenteraad toen heeft genomen dat de procedure is opgestart. Uiteindelijk waren er drie 

inschrijvers. Die hebben tegen elkaar opgeboden totdat er één overbleef. Nu gaat het om het 

verifiëren van het compromis dat op 1 april 2020 is getekend. Als de raad nu zou beslissen om het 

niet toe te wijzen dan heeft de man het recht om een schadeclaim in te dienen. De discussie was 

vorige keer en hij begrijpt de standpunten. Maar Interwaas is nooit betrokken geweest bij de 

gronden. Hij heeft vorige keer al gezegd dat dat verkeerd is geïnterpreteerd. Maar het gevolg van 

de beslissing van de gemeenteraad toen is nu de toewijzing. Er kan over worden gestemd, maar 



in feite is het een overbodige stemming. 

 

Raadslid Benali wil nog opmerken dat er niet staat dat dit stuk ter kennisname is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeenteraad het moet goedkeuren. 

 

Raadslid Benali merkt dat de burgemeester er van verschiet als fracties consequent zijn in de 

bepaalde fases van een proces. Hij vindt het consequent en hij heeft alle recht om hier tegen te 

stemmen. Het proces op zich is verkeerd, dus in deze fase stemt hij ook tegen. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wie hij is om daarover te oordelen. Maar hij wil wel zeggen dat 

de inhoudelijke discussie de vorige keer is gevoerd. Nu gaat het om de toewijzing. Met het feit dat 

de gemeenteraad het de vorige keer heeft goedgekeurd is de discussie toen afgesloten. Het 

college heeft met de machtiging van de gemeenteraad de procedure opgestart. Dit is het 

resultaat. Nu is het toegewezen. Maar er zal gestemd worden zodat iedereen zijn geweten kan 

blijven volgen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het nu zo is en dat het in private handen is. Hij vraagt of de gemeente 

er zicht op heeft wat de private ondernemer van plan is. Die zou evengoed ook sociale woningen 

kunnen zetten. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt niet direct dat die sociale woningen zal zetten voor die prijs. 

Dat zouden nogal dure sociale woningen zijn. Het zal voor een categorie zijn die men moeilijk 

sociale woningen kan noemen. Maar de stevige voorwaarden zijn de vorige keer duidelijk 

meegegeven. Die stonden ook in het lastenboek. Er staan nu al appartementsblokken die hoog 

tegen het spoor afgebouwd moeten worden richting de Hof ter Wellelaan. Dit zal in de zelfde 

richting moeten lopen. Hoogbouw van vijf à zes verdiepingen kan dus niet. Het doet geen afbreuk 

aan de argumenten, maar de inhoudelijke discussie is de vorige keer gevoerd. Nu is het op basis 

van de beslissing van toen. Er zijn trouwens nog veel gronden die door de gewestelijke 

maatschappij voor huisvesting ontwikkeld kunnen worden. Er zijn er nog veel in portefeuille. 

 

Raadslid De Munck zegt dat ze goed gelegen moeten zijn. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat de maatschappij zelf van plan is een aantal van die gronden 

particulier te verkopen omdat ze die zelf niet kunnen ontwikkelen.  

 

Na het voeren van de nodige publiciteit ontvingen we 3 kandidaturen. Na verschillende 

biedingsrondes kon het perceel op 9 maart 2020 toegewezen worden. 

De compromis werd ondertekend op 1 april 2020. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 neen-stemme  

(Groen, sp.a, Beveren 2020) bij 2 blanco stembiljetten (Lientje De Schepper en Kathleen De 

Schepper) wordt akkoord gegaan het perceel 2de afdeling, sectie D deel van nummer 560N met 

een oppervlakte van 3 485,17 m², projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de 

Bosdamlaan in Beveren, te verkopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

24. Voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef dient de gemeente nog een perceel grond aan te 

kopen. 

Het betreft een gedeelte van het appartementencomplex Residentie Rameyenhof, kadastraal 

gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 453B. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te 

Beveren op 19 januari 2017, heeft de in te nemen zone, zijnde lot 1 van voormeld plan, een 

oppervlakte van 130,89 m². 

DE VME van Residentie Rameyenhof kon in algemene vergadering van 2 december 2019 akkoord 

gaan met deze verkoop. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan de grond 1e afdeling, sectie B, deel van nummer 453B met 

een oppervlakte van 130,89 m² aan te kopen voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef in 

Beveren 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

25. Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 

scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. 

Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste 

schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en zich hoogstens over vijf 



aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken. 

De scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke voldoet aan alle 

voorwaarden. 

De huidige scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-

Kruibeke" onder de vorm van een interlokale vereniging werd opgericht. 

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 de interlokale vereniging haar werking 

vastlegde in de huidige overeenkomst van scholengemeenschap "Scholengemeenschap 

gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke" en dat deze na een periode van zes schooljaren 

afloopt op 31 augustus 2020. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt akkoord gegaan om de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap 

"Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke" in de vorm van een 

interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020. 

  

26. Door de gemeenteraad werd voor de gemeentelijke basisscholen de bedragen vastgesteld voor 

de scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen. 

 

Dit was oorspronkelijk een B-punt, maar de fracties van Groen en sp.a hebben gevraagd om er 

een A-punt van te maken. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er vorig jaar relatief weinig gezinnen waren die een beroep 

hebben gedaan op de gemeentelijke steunmaatregelen aangaande maximumfacturen. Hij vraagt 

of er voor dit schooljaar meer aanvragen zijn en of er een groei is in de aanvragen. Ten tweede 

vraagt hij of de communicatie erover is aangepast zodanig dat Beverse gezinnen maximaal 

geïnformeerd worden over deze mogelijke steun die ze kunnen ontvangen bij maximumfacturen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat hij dit punt niet gaat goedkeuren net zoals vorig jaar bij de vorige 

verhoging. Het is niet dat, als men een maximumfactuur kan aanpassen omwille van de 

indexering, men ook verplicht is om dat te doen. Hij wil dat de oude bedragen behouden blijven. 

 

Schepen Claus zegt dat het een beleidskeuze is om automatisch te indexeren. Dan hoeven er 

achteraf niet ineens grote sprongen gemaakt te worden indien dat nodig zou zijn. Dat wil niet 



zeggen dat alle scholen de maximumfactuur volledig benutten. Dit schooljaar zal dat zeker niet 

zijn omdat de meerdaagse uitstappen op het einde van het schooljaar sowieso geschrapt zijn. 

Daar hoeft het raadslid zich dus geen zorgen over te maken. Wat betreft de cijfers van het 

schoolparticipatiefonds, het schooljaar is nog niet om dus er is nog geen volledig beeld van de 

cijfers. Ze merkt wel dat er niet zo veel beroep op gedaan wordt. Er is een berekening gemaakt 

welke gezinnen er aanspraak op kunnen maken en dat wordt zeker niet volledig benut. Er is aan 

het begin van het schooljaar en in januari nog eens een nieuwe oproep gedaan aan de 

schoolsecretariaten en ook via het sociaal huis om een oproep te doen aan de mensen die er 

recht op hebben. Er staat ook geen termijn op dus mensen kunnen dat op elk moment opvragen. 

Blijkbaar is het heel moeilijk om die mensen te overtuigen. Heel veel administratie komt er niet 

bij kijken, maar toch lukt dat moeilijk. Er is deze week een vergadering van de stuurgroep 

onderwijs en dan zal het nog eens worden besproken of mensen er zicht op hebben waarom het 

niet volledig wordt benut. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er een mogelijkheid is om andere partners in te schakelen. Hij denkt 

aan samenwerking met SOS Schulden op School. 

 

Schepen Claus zegt dat dat wordt gedaan. Zij hebben hun diensten aangeboden en de gemeente 

wil daar graag gebruik van maken. Het secundair onderwijs is ook vragende partij om naar hen 

uit te breiden. Dat ligt nog in de weegschaal. Het baart haar ook wel zorgen dat het 

basisonderwijs niet genoeg mensen bereikt. Het is niet alleen voor kinderen die in Beveren naar 

school gaan maar ook voor kinderen die elders naar school gaan en in Beveren wonen. Ook daar 

zijn de aanvragen miniem. Ook daar moet nog in de hulpverlening worden gekeken hoe het 

geoptimaliseerd kan worden. 

 

Raadslid Benali zegt, ervaringsgericht gekeken, dat er heel veel schaamte is bij zulke materie. 

Ouders staan er niet om te springen om dat vrij en vrolijk aan te vragen. Dus de inzet van SOS 

Schulden op School is hier heel belangrijk. Hij raadt aan ook nog eens te kijken wat er mogelijk is 

met de brugfiguren die via collega Van Esbroeck op komst zijn. Daar is de directe link tussen 

gezin en school. 

 

Schepen Claus denkt dat dat inderdaad een hulp zou kunnen zijn. Er is geen probleem met de 

aanpassing van de maximumfactuur als de meest kwetsbaren via het schoolparticipatiefonds dat 



terug kunnen vorderen. 

 

De scherpe maximumfactuur is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten die 

gemaakt worden voor activiteiten/materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (vooral uitstappen, maar ook tijdschriften enz.). 

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een 

veelvoud is van 5 blijft het bedrag van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2020-

2021 ongewijzigd voor het kleuter- en lager onderwijs. 

Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt 45 EUR en voor een leerling lager onderwijs 

90 EUR. 

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt wel door de toepassing van de 

indexformule. 

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van 

het lager onderwijs 445 EUR (vorig schooljaar 440 EUR). 

 Het is ook verplicht dat de scholen in de mogelijkheid voorzien van een gespreide betaling over 

minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. Ouders kunnen er echter voor kiezen om de 

bijdragen in één keer te betalen. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, Beveren 2020, Open Vld) tegen 2 neen-

stemmen (sp.a) bij 2 blanco stembiljetten (Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper) wordt 

goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de maximumfacturen voor het schooljaar 2020-

2021. 

 

27. De gemeente Beveren heeft in samenwerking met de gemeente Kruibeke op het grondgebied van 

de gemeente Kruibeke in 2002 een filiaal opgericht van de gemeentelijke academie voor muziek, 

woord en dans van Beveren. 

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 

Beveren en Kruibeke. 

Ingevolge het nieuw decreet DKO dienen de betrokken gemeentebesturen hiervoor een 

overeenkomst interlokale vereniging af te sluiten. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)   wordt de overeenkomst "Interlokale Vereniging Kunstacademie Beveren-

Kruibeke" goedgekeurd. 



 

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

vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 5 mei 2020 om 19 uur. 

Wegens de huidige situatie en de opgelegde maatregelen n.a.v. het coronavirus zal deze 

vergadering uitzonderlijk (conform de wettelijke mogelijkheden) digitaal worden georganiseerd.  

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1.  Samenstelling van het bureau. 

2.  Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 december 2019 

3.  a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 

      b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

4.  Goedkeuring Balans per 31.12.2019. 

5.  Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2019. 

6.  Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. 

7.  Aanstelling van een commissaris-revisor. 

8.  Benoeming bestuurder. 

9.  Varia.   

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Lientje De Schepper en Heidi 

Werrens aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente in de algemene vergadering van Ibogem voor legislatuur 2019-2024. 

Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van 

de vertegenwoordiger herhaald voor elke algemene vergadering. Dit gebeurt normaal gezien 

door de gemeenteraad. 

Aangezien er wegens de coronamaatregelen geen gemeenteraadszitting meer zal plaatsvinden 

voor de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 5 mei 2020 en deze buitengewone 

algemene vergadering niet kan uitgesteld worden om de continuïteit in de goede werking van 

Ibogem te waarborgen, werd in zitting van 20 april 2020 door het college van burgemeester en 

schepenen kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Ibogem van 5 mei 2020 en werden de mandaten voor deze algemene vergadering vastgesteld 

onder voorwaarde dat deze collegebeslissing ter bekrachtiging werd voorgelegd op de 

eerstkomende gemeenteraadszitting.  

Elk jaar wordt de jaarrekening en het jaarverslag van Ibogem toegelicht op een 

gemeenteraadscommissie. Door de coronacrisis werd deze commissie afgelast. Ter vervanging 



werden het jaarverslag en de jaarrekening samen met een uitgebreide toelichtingsnota bezorgd 

aan de raadsleden. De raadsleden kregen ook de mogelijkheid om tot 20 april per mail vragen en 

opmerkingen te stellen en indien nodig zou via een videogesprek nog extra toegelichting 

gegeven worden door de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van 

Ibogem.  

Ibogem informeerde ons op 21 april dat ze geen vragen van raadsleden hadden ontvangen en het 

videogesprek dus ook niet zal worden georganiseerd.  

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh) wordt de collegebeslissing van 20 april 2020 bekrachtigd, waarin: 

 kennis werd genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Ibogem van 5 mei 2020; 

 het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5 mei 2020 werd 

vastgesteld 

 het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5 mei 2020 werd 

vastgesteld. 

 

29. De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun algemene vergadering op 

woensdag 27 mei 2020 om 20 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

    1.  Jaarverslag en jaarrekening over 2019. 

    2.  Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar 2019. 

    3.  Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2019, inclusief de 

bestemming van het resultaat. 

    4.  Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van 

hun mandaat over het boekjaar 2019. 

    5.  Aanduiding van een lasthebber over de Algemene vergadering van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever van 10 juni 2020 om 18.30 u en vaststelling van diens  mandaat. 

    6.  Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 %. 

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 



Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van 

Interwaas op 27 mei 2020. 

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

algemene vergadering van Interwaas op 27 mei 2020 wordt vastgesteld. 

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

gemeente voor de algemene vergadering van Interwaas op 27 mei 2020 wordt vastgesteld. 

 

30. De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering 

op dinsdag 2 juni 2020. 

De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019 

  2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 

  3. Verslag Commissaris-Revisor 

  4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 

  5. Werkingsverslag 2019 

  6. Remuneratieverslag 

  7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele 

  8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Dominique Tielens en Laura Staut 

aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens onze 

gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede. 

Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering 

herhaald te worden. 

Op 15 mei 2020 liet IGS Westlede ons weten dat zij de gezondheidsadviezen van de overheid 

willen volgen inzake social distancing en samenscholing en de raad van bestuur daarom beslist 

heeft dat de vertegenwoordigers van de deelnemers per stemformulier hun instemming met de 

agendapunten op geldige wijze schriftelijk kunnen overmaken per mail of per brief. De 

vergadering zal dus niet fysiek worden gehouden. 



Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 

Door de raad wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van IGS 

Westlede van 2 juni 2020.   

De raad gaat akkoord met elk van de voorliggende agendapunten van de algemene vergadering 

van IGS Westlede 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020 wordt vastgesteld. 

 

31. De gemeente Beveren is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem. 

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering tevens 

jaarvergadering die plaatsheeft op donderdag 18 juni 2020 om 18 uur. 

Gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, zoals verlengd bij Koninklijk 

Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands 

Bestuur, heeft de Raad van Bestuur van 7 mei 2020 beslist om een schriftelijke algemene 

vergadering van Intergem te houden. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

1. Kennisneming verslagen van Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris 

over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2019 

(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 

(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Benoeming van een commissaris. 

8. Statutaire mededelingen. 



Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten van 

Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te worden 

voor elke algemene vergadering. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger 

namens onze gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem. 

Aangezien een schriftelijke algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle 

gemeenten een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het 

gemeenteraadsbesluit zo snel mogelijk en uiterlijk op 11 juni 2020 uitsluitend per e-mail te 

bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 

Vaerenbergh)  wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 18 juni 2020: 

1. Kennisneming verslagen van Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris 

over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2019 

(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 

(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Benoeming van een commissaris. 

8. Statutaire mededelingen. 

Het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 18 juni 2020 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 

in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 18 juni 2020 wordt tevens 



vastgesteld. 

De raad verleent haar akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het 

standpunt van de gemeente weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als 

een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 

‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden 

bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele 

gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 

toezichthoudende overheid 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

 

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

jaarvergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020 om 18.30 uur 

in de kantoren van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 in Kallo. 

Indien het omwille van COVID-19 tegen die datum nog niet mogelijk zou zijn de vergadering 

fysiek te organiseren, zal de zitting alsnog digitaal plaatsvinden. 

De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1. Jaarverslag 2019 

2. Jaarrekening 2019 

3. Verslag van de commissaris-revisor 

4. Goedkeuring jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat 

5. Kwijting aan de bestuurders 

6. Kwijting aan de commissaris-revisor 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene 

vergadering herhaald te worden. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectieve 

vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de 

legislatuur. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Groen, sp.a, Beveren 2020, Open Vld) 

bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper,  Bjorn 



Vaerenbergh)  wordt kennis genomen van de agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders 

van Maatschappij Linkerscheldeoever op 10 juni 2020 

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

jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 10 juni 2020 wordt 

vastgesteld. 

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

gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever 

op 10 juni 2020 wordt eveneens vastgesteld. 

 

33. Ten verzoeke van Vlaams Belang werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze zitting 

“ wijziging dotatie Zorgpunt”. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat het gaat om een punt dat vorige maand door zijn fractie in 

Sint-Niklaas op de raad is ingediend. De burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas vonden 

dat een goed initiatief. Naar aanleiding van de coronacrisis en de extra inzet die de mensen uit de 

rust- en zorghuizen moeten doen, werd gevraagd de dotatie voor Zorgpunt te verhogen om die 

mensen een soort beloning te geven. Het is vatbaar voor discussie en overeenkomst hoe dat eruit 

moet zien. Feit is wel dat in alle vier de betrokken gemeenten dit hetzelfde zou moeten zijn. Voor 

hem is het belangrijk dat de beloning die de mensen krijgen netto moet zijn. Een van de 

mogelijkheden zijn aankoopbons die ze bij de lokale handelaars in de betreffende gemeente 

kunnen uitgeven. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er binnen het zorgpunt inderdaad een aantal keer over 

gesproken is in het dagelijks bestuur. Er zijn ondertussen ook al heel wat acties gedaan voor het 

personeel. Dat was niet altijd geldelijk maar ook een goodiebag en mentale en psychologische 

ondersteuning. Dus op dat vlak is er al heel veel aandacht geweest voor het personeel. Maar er 

wordt nu bekeken hoe dit zal worden gedaan. Of daarvoor onmiddellijk de dotatie verhoogd 

moet worden, dat is nog een andere discussie. Hij denkt dat ook binnen het budget van het 

zorgpunt zelf eventueel wel stappen gezet kunnen worden. Maar men wil iets doen voor iedereen 

op dezelfde manier. Maar of dat financieel moet zijn of op een andere manier, dat wordt nog 

onderzocht. Hij zou het ook niet onmiddellijk willen doen omdat de crisis nog altijd bezig is. Het 

is niet zo dat men vandaag van corona verlost is. De problematiek blijft en er blijven 

aandachtspunten voor alle mensen. Maar er wordt zeker naar gekeken om samen iets te doen 



met de vier gemeentebesturen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil reageren omdat hij het op zich een goed punt vindt. Hij vindt ook dat, 

als er extra geld nodig is om iets te geven aan het personeel, dat zeker overwogen moet worden. 

Hij weet niet of het nodig is. Dat moet bekeken worden. Als het vanuit de middelen kan die er zijn 

dan is dat ook goed. Hij denkt dat het onderwerp moet zijn van het sociale overleg binnen het 

zorgpunt om te zien dat er inderdaad iets extra naar de werknemers kan gaan. Hij vindt het wel 

jammer dat hier gezegd wordt dat het per se netto moet zijn. Daar wil hij toch kort op reageren 

om erop te wijzen dat heel de zorg die nu georganiseerd wordt en die er mee voor zorgt dat de 

coronacrisis goed wordt opgevangen, voor een stuk wordt gefinancierd met belastinggeld en met 

sociaalzekerheidsgeld. Dan vindt hij het ongepast. Hij snapt dat het is om ervoor te zorgen dat de 

werknemers zo veel mogelijk overhouden, maar hij wil niet vergeten hoe in België deze crisis 

wordt opgevangen. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de bedoeling is dat, als men een geldelijke premie gaat geven men er dan 

ook iets aan heeft.  Hij heeft het in zijn loopbaan meegemaakt dat hij van de baas loonopslag 

kreeg en aan het eind van de rit was de loonopslag volledig verdwenen. Dat ging naar de 

belastingen en dat is hier niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat het de maatschappij 

extra geld kost. Het is gewoon de bedoeling om de mensen die het beste van zichzelf gegeven 

hebben, nog iets krijgen zonder dat dat gaat naar fiscale verplichtingen. 

 

Schepen Van Esbroeck denkt dat men niet alleen oog moet hebben voor de mensen die in de 

zorg werken. Er zijn ook op andere niveaus mensen die heel hard gewerkt hebben bij de 

openbare diensten en bij de gemeente en het OCMW. Als dit wordt gedaan, dan moet het worden 

gedaan met de vier besturen. Maar er moet ook worden gekeken of men de anderen ook iets kan 

aanbieden als dat geldelijk zou gebeuren. Het kan ook op een andere manier. Hij moet dat 

bekijken. Maar hij denkt dat iedereen wordt gewaardeerd voor de job die hij gedaan heeft. Zorg 

en verpleging is heel belangrijk, maar ook voor de mensen die zich bij de gemeente de benen uit 

het lijf gelopen hebben is het belangrijk dat die erkend worden. Hij denkt dat men later moet 

bekijken hoe men voor iedereen de lat gelijk kan leggen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 



34. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“Coronamaatregelen”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat het een punt is dat is ingediend voor het weekend. Hij had 

eerst de vraag gesteld of het college op de hoogte is van de ontwikkelingen in Doel afgelopen 

weekend. Er was een opmerkelijke samenscholing met groepen motorrijders. Maar afgelopen 

weekend is het nog erger geworden. Daar zijn in de media ook beelden van verspreid. Dus hij 

denkt dat iedereen inmiddels wel deels bekend is met de problematiek. De vraag is welke 

maatregelen er hier genomen kunnen worden om te maken dat die zaak niet nog verder 

escaleert. Iedereen is zich ervan bewust dat de politie daar niet kan gaan kamperen. Maar 

anderzijds denkt hij dat er toch wel mogelijkheden moeten zijn om de orde te handhaven, zeker 

met de maatregelen die eigenlijk verplicht zijn en die in Doel flagrant overtreden worden. 

Afgelopen zaterdag en zondag spreekt men er op bepaalde momenten over meer dan duizend 

mensen in dat kleine centrum. De vraag is op welke manier dat in de perken gehouden kan 

worden en erger kan worden voorkomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft het moeten vernemen via de pers. Dat is niet zo erg. Maar hij 

heeft navraag gedaan bij de politie. Sinds 15 mei is de opdracht meegegeven aan de 

coronaploegen die op de baan zijn om regelmatig een passage te maken door Doel-Centrum, 

enerzijds met specifieke aandacht voor het rijgedrag van motorrijders en anderzijds het 

samenscholen van motorrijders. Volgens de inwoners die de politie hadden gecontacteerd, 

wordt er inderdaad veel te snel gereden door de dorpsstraten en verzamelen zich grote groepen. 

De controles gebeuren dagelijks, zowel tijdens de vroege shift als tijdens de late shift. De vrij 

grote aanwezigheid is meermaals vastgesteld door de medewerkers. Maar tot hier toe zijn er nog 

geen onaangepaste snelheden vastgesteld kunnen worden. Tot hier toe zijn er in verband met 

corona in Doel nog geen excessen vastgesteld. Maar hij is een paar keer gebeld door journalisten 

omdat er van inwoners een voorstel was om het stratenpatroon voor een stuk te onderbreken. 

Het stratenpatroon leent zich nu om te racen. Hij heeft er contact over opgenomen met de 

korpschef. Hij gaat bekijken om dat op die manier te doen. Het voorstel komt naar het schijnt van 

de inwoners van Doel zelf. Dus dat zal het raadslid waarschijnlijk niet onbekend zijn. De vraag is 

om het racen fysiek onmogelijk te maken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 



 

35. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting “regelgeving zandtransporten”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat eind april/begin mei binnen een tijdsspanne van twee 

weken er zware grondtransporten zijn geweest. Die gingen door de dorpskern van Verrebroek. 

Het ging uiteindelijk om een grondverzet van 40.000 kuub met ritten die elkaar opvolgden om de 

zoveel minuten. Er zijn verschillende bewoners die dit fotografisch hebben vastgelegd, dus dat is 

niet gefantaseerd. Het was verschillende dagen na elkaar van ’s morgens tot ’s avonds. Dat had 

alles te maken met het feit dat die zandtransporten van Aven Ackers naar het terrein van de 

aannemer in Meerdonk gingen. Dan is de kortste weg door de dorpskern van Verrebroek. De 

milieudienst is hierover gecontacteerd en is ook ter plaatse geweest. Hij heeft in deze context 

ook contact gehad met schepen Kegels. Uiteindelijk is beslist dat een groot deel van die grond 

afgevoerd kon worden naar het havengebied. Dat bleek een perfect alternatief. Bij een eerder 

groot grondverzet bij de Grote Geule in Kieldrecht is een mobiliteitsplan opgemaakt in functie 

van zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. De bevolking werd er ook van in kennis gesteld 

met een hoorzitting en met een brief van de gemeente. Dat bleek nu niet het geval. Hij vraagt met 

betrekking tot het grondtransport in Verrebroek of ergens een plan de parcours is zodanig dat 

dat niet gebeurt of dat er andere redenen voor zijn. Hij vraagt bijkomend wanneer er een 

procedure volgt zoals toegepast aan de Grote Geule in Kieldrecht. Er is ook gesignaleerd, in 

verband met het Castorproject in de dorpskern van Beveren, dat dat ook weer met veel 

grootgrondverzet gepaard zal gaan. Het gaat om relatief smalle straten in Beveren. Daar zijn 

bewoners niet door de gemeente, maar door de aannemer geïnformeerd. Zijn vraag is of bij 

werken van deze omvang een vergunning niet mee afhankelijk gemaakt kan worden van de 

impact op de omgeving en de manier waarop zo’n grondtransport plaatsvindt, vanwaar de grond 

wordt afgevoerd of vanwaar deze wordt aangevoerd. 

 

Raadslid Creve vraagt zich nog altijd af wat er in het specifieke geval van Verrebroek gebeurd is. 

Hij begrijpt dat op het moment dat een vergunning op het college passeert voor 

grootgrondverzet, dat het college daar per definitie een mobiliteitsplan aan vast knoopt, voor 

zover men zicht heeft op de werken. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dit. 



 

Raadslid Creve heeft soms de indruk dat op het moment dat er een mobiliteitsplan komt, dat het 

er komt op het moment dat er een aannemer is die al weet waar hij uiteindelijk de grond gaat 

deponeren, terwijl men in bepaalde gevallen in de vergunning zou kunnen stellen dat men de 

grond naar een bepaalde plek moet afvoeren als men dergelijke werken doet. Zo is het ook 

gebeurd in het geval van Verrebroek. Men heeft tegen de aannemer gezegd dat men de grond 

ook kwijt kan in het havengebied om het daar te stockeren of het vandaar eventueel met de boot 

af te voeren. Maar als men een specifieke aannemer aanneemt die terreinen heeft een eindje 

verder, dan kan die bijna niet anders dan door de dorpskern van Verrebroek te rijden. Dat is de 

vraag waar hij nog mee zit.  

 

Schepen Van Roeyen neemt als voorbeeld nogmaals het Castorproject. Dat is een volledig privaat 

project waarbij volledig buiten de greep van de gemeente aannemers worden aangeduid door de 

projectontwikkelaar. Die brengt heel dat verhaal in kaart. Op het moment dat de gemeente 

daarmee geconfronteerd wordt, zal rekening worden gehouden met een aantal dingen die 

vastliggen. Als een private firma een werf aanneemt dan kan het openbaar bestuur niet voor de 

werf op zich maatregelen nemen, maar wel over alles wat er aan randvoorwaarden rond zit. 

Daarbij dus rekening houdend met de factoren die de gemeente niet kan veranderen. Maar er zal 

alles aan worden gedaan, zoals bij Castor, om de hinder tot een minimum te beperken door het 

nemen van maatregelen. 

 

Raadslid Creve heeft de indruk dat het college pas kan tussenkomen op het moment dat de 

aannemer al vast ligt. Hij vraagt of er geen mogelijkheid is om bij de aflevering van de 

vergunning, als men weet dat er serieuze grondwerken gaan plaatsvinden, te stellen dat het 

transport alleen maar via een aangewezen weg naar een bepaalde plek kan. Dit in plaats van af te 

wachten en dan te zien dat de aannemer door heel Beveren moet rijden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dat wordt gedaan. Castor zal langer moeten rijden dan de kortste 

weg. De kortste weg was in dat geval via de Kallobaan naar de Halfdreef, heel de ring om dan zo 

door Vrasene-centrum te rijden. Maar er is de route genomen die de minste hinder heeft en de 

minste problemen geeft. Dat is niet noodzakelijk de kortste. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat niet geheel is wat hij bedoelt. Het college grijpt in als een aannemer 



zegt dat hij van A naar B wil rijden. Dan zegt het college dat niet de kortste weg genomen kan 

worden van A naar B. Maar hij vraagt of het niet mogelijk is om al vroeger in te grijpen en op het 

moment van de vergunning te kijken waar de grond naartoe kan. Dus ‘het kan buiten de 

dorpskom via de kortste route naar die en die plek’. Dan sluit men al bij voorbaat dit soort 

hinderlijke transporten uit. Bij Castor zit men een maand lang, tijdens de examenperiode voor 

schoolkinderen, met zware transporten in die smalle straten. 

Schepen Van Roeyen zegt nogmaals dat wanneer een aannemer een bepaalde bestemming voor 

zijn materialen heeft, dat kunnen bouwmaterialen zijn of grond, dat het dan de vrijheid is van die 

partij om zijn beton te kopen in het noorden of in het zuiden. Het is aan de gemeente om ervoor 

te zorgen dat de oplossing die eraan gegeven wordt, die van de minste hinder is. 

 

De voorzitter denkt dat het duidelijk is en dat er afspraken worden gemaakt om zo weinig 

mogelijk hinder te geven. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

36. Tevens ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend dossier toegevoegd aan de agenda van 

deze zitting “Westelijke ontsluiting”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat er tot vandaag een openbaar onderzoek is met betrekking 

tot de westelijke ontsluiting Waaslandhaven. Dat is een onderzoeksnota die in het verlengde ligt 

van heel de ECA-besluitvorming of complex project extra containercapaciteit haven Antwerpen. 

Er zitten een aantal aspecten in die positief zijn voor de afwikkeling van mobiliteit. Maar er staan 

ook wel een paar zaken in die bedenkingen oproepen. Hij denkt onder andere aan een 

spoorbundel van zestien sporen die ter hoogte van Verrebroek komt te liggen. Dat wordt een 

soort rangeerstation dat men daar tot stand wil brengen. Daar zijn voor zijn gevoel ook wel 

andere locaties voor mogelijk. Er is in het verleden ook gesproken over de mega-bufferdijk die 

Kieldrecht en Verrebroek moet bufferen. Uit de nota maakt hij op dat de maximumhoogte van die 

dijk 12 meter TAW zal zijn. Hij schat dat dat 1,5 meter is die erbij komt ter hoogte van Verrebroek 

en Kieldrecht. Dat is toch wel verre van een mega-buffer zoals men die ter hoogte van Doel kent. 

Er is op de commissie ook gesproken over het opschuiven van de buffer ter hoogte van de 

Blikken in de richting van de haven. Maar daar heeft hij in deze nota niets meer over gelezen, 

terwijl dat toen als een van de belangrijkste opties naar voren werd geschoven. Zijn vraag is wat 



de gemeente in het kader van het openbaar onderzoek aan bedenkingen heeft meegegeven of 

zal meegeven. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het aan de ene kant al jaren een vraag is van de gemeente en vele 

anderen dat er een westelijke ontsluiting komt. Deze zal betekenen dat het vrachtverkeer en een 

groot deel van het woon-werkverkeer niet meer door Kieldrecht en Verrebroek zou moeten. Ook  

zal er mettertijd een rechtstreekse aansluiting komen met de E34, als het volledig gerealiseerd is. 

Die zal er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat Oud-Arenberg verkeersarm wordt en dat de 

provinciale baan tussen het Witte Huis en de Vrasenepolder en de E34 niet meer gebruikt zal 

moeten worden zoals nu door het vrachtverkeer van de haven. Dus in die zin is de realisatie van 

de westelijke ontsluiting een zaak waar al lang voor wordt geijverd. Men ziet ernaar uit dat die zo 

snel mogelijk verwezenlijkt wordt. Wat de spoorbundel betreft, is de locatie al lang voorzien op 

dit moment omdat men al een spoorbundel heeft die een eindje verder ligt.   Naast de tweede 

spoorbundel zal er waarschijnlijk ook een spoorbundel komen in de omgeving van het 

Deurganckdok. Maar het is belangrijk dat er ook een spoorbundel gerealiseerd kan worden. Over 

de locatie kan nog worden getwist. Men kan er ook voor zorgen dat de locatie ingebed wordt. De 

meesten zijn ermee akkoord dat moet worden geijverd voor een modal split. Dan moet men meer 

vracht op het spoor krijgen en dan heeft een spooraansluiting ook zijn zaken die moeten 

opgevolgd worden om dat perfect te laten evolueren. De bufferdijk zal inderdaad de nodige 

buffer moeten geven. Het plan dat gemaakt is in het kader van de buffers zal volledig verwerkt 

worden in dit project. Het is een belangrijke zaak en dat zal het ook blijven. Het is voor een deel 

een opschuif. Er komt wat polder bij en hij heeft begrepen dat de taluds langs de havenkant 

rechter zullen worden. Dat geeft mogelijkheden om een stevigere manier van buffer te realiseren 

die niet alleen met bomen te maken heeft. Er verschijnen artikels over, maar men moet het wel 

juist schrijven. In sommige media en sociale media wordt gesproken over tweemaal twee 

rijvakken. Dat is niet het juist. Het gaat om één rijvak. Dat is natuurlijk een groot verschil want 

tweemaal twee zou een autostrade zijn. Wat erbij komt, is één plus één. De huidige weg die in de 

Blikken ligt wordt de ontsluitingsweg voor de bedrijven die op bepaalde punten met een 

rechtstreekse verbinding op de E34 kunnen gaan rijden. De rechtstreekse verbinding met de E34 

is ook nodig omdat de wegen die er nu in de Blikken zijn, vrij onveilig zijn. Men ziet daar in de 

ochtend nogal wat vrachtwagens langs de baan staan die niet op de terreinen van de firma’s 

kunnen. Er zijn ook al een aantal ongevallen gebeurd. In die zin is het ook wel iets dat  men echt 

wil, naast de leefbaarheid van Kieldrecht en Verrebroek en Vrasene-Polder. In Vrasene rijden ze 



minder door omdat ze straks rechtstreeks op de Expressweg komen. Het is daarom een zaak 

waar de gemeente achter staat. Er zal alles aan worden gedaan om het zo goed mogelijk in te 

bufferen en zo weinig mogelijk last te veroorzaken voor de omringende dorpen. 

 

Raadslid Creve dankt de schepen voor de verduidelijking. Hij is het ermee eens dat het een 

genuanceerd verhaal is. Bepaalde aspecten van de westelijke ontsluiting zijn zeker en vast nuttig 

en nodig. Hij wil er toch op aandringen dat de gemeente wat de locatie van de spoorbundel 

betreft alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat men daar andere locaties voor onderzoekt. 

Wat er nu ligt, ligt zeer dicht bij de dorpskern van Verrebroek. Momenteel ligt daar een 

dubbelgoederenspoor waar occasioneel goederentreinen rijden. Dat zorgt vooral in de nacht 

voor nogal wat geluidshinder. Men heeft niet veel fantasie nodig om zich te kunnen voorstellen 

wat het betekent als men zestien sporen naast elkaar heeft. Achter een dijk van 12 meter TAW is 

het eigenlijk maar 6 meter boven de niveauhoogte van waar zich nu de havenactiviteiten 

bevinden. Dat lijkt hem dus niet gunstig. Hij denkt dat er wel andere mogelijkheden zijn voor die 

spoorbundel. Het is logisch dat dat vanuit de modal shift een belangrijk aspect is. Verder zou hij 

willen dat de gemeente aandacht heeft voor de verbinding met de E34. Als hij het goed heeft 

gelezen dan komt de verbinding met de E34 er pas in 2030. Met de westelijke ontsluiting wil men 

zo rap als mogelijk starten en dan ligt die er in 2025. Maar de verbinding met de E34 zal dus pas 

jaren later komen. Dit terwijl het hinder met zich meebrengt en de aansluiting er niet is. Naar zijn 

gevoel zou het omgekeerde moeten gebeuren. Er moet zo snel als mogelijk een verbinding 

komen met de E34 zodanig dat de provinciale baan eindelijk verlost is van al het vrachtverkeer. 

Dan ziet men wel verder hoe die westelijke ontsluiting uiteindelijk ontwikkeld kan worden. Hij wil 

aan het college vragen om deze twee punten mee te nemen in zijn opmerkingen naar de 

onderzoeksnota en het openbaar onderzoek. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de gemeente in het verleden bij alle projecten die te maken hadden met 

Deurganckdok en met het ECA-project erop heeft gewezen dat de volledige westelijke ontsluiting 

er moet zijn. Dat betekent dus dat die volledig moet doorgaan naar de E34. Hij staat erop dat het 

minstens gelijk zal zijn voordat het dok in werking treedt. Er is ondertussen van alles 

tussengekomen. De Oosterweelplannen zijn gewijzigd en men moet er nu toch een 

landbouwstudie maken. Maar men zegt dus 2030. Voor het nieuwe dok dat er moet komen, 

spreekt men ook van 2028 tot 2029. Dan moet dat nog volledig geïnstalleerd worden. Hij weet dat 

het allemaal niet zo snel gaat. Men wilde eerst een dok hebben tegen 2024, maar men is 



ondertussen nog niet bezig dus dat kan niet. Men gaat ook in die tijdsspanne zitten en de 

gemeente moet de garantie krijgen dat de westelijke ontsluiting er is wanneer het volle productie 

is in dat dok dat nu gerealiseerd zal worden. Maar hij denkt dat de gemeente met 2028 à 2030 

goed op tijd zal zijn voor de westelijke ontsluiting als hij de planning ziet van de ECA-

werkzaamheden. Ook dit is helaas een stuk fase ervan. Maar zo snel gaat dat ook allemaal niet. 

Het is alleszins een koppeling. Naar de spoorbundel zal hij kijken. Het college hoopt ook dat het 

zo snel mogelijk geëlektrificeerd wordt zodat dat ook minder hinder van bijvoorbeeld fijnstof zal 

geven. Het rangeren gebeurt dikwijls overdag en in de nacht rijdt de trein omdat bepaalde 

sporen dan meer vrij zijn. De treinen kunnen ook al vroeger gevormd worden. Hij zal aandringen 

op verplaatsen, maar als het niet kan dan is een goede buffer belangrijk zodat de geluidshinder 

die zo’n spoorbundel kan geven zo veel als  mogelijk gebufferd wordt zodanig dat de 

poldergemeenten daar geen last van hebben. 

 

Raadslid Creve zou met betrekking tot de buffers er vanuit Beveren op aandringen dat daar waar 

mogelijk de buffers hoger worden dan de 12 meter die men nu voorziet, zeker ter hoogte van 

Verrebroek en Kieldrecht. Hij denkt dat dat absoluut noodzakelijk is. In die context wil hij er ook 

voor pleiten om heel de kwestie van het kappen van de bomen op de Drijdijk te herbekijken. Hij 

denkt dat men daar te snel gegaan is. Hij denkt dat er mogelijkheden zijn om dat te verdedigen. 

Aan de ene kant is daar het landschappelijke aspect. Maar ook in de context van de bufferende 

werking is het, met de plannen die nu op tafel liggen, bijzonder belangrijk om dit te proberen 

binnen te halen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat in het akkoord een rij bomen weggaat. In die rij zit een heel pak slechte 

bomen. Het aantal beschadigde bomen is groot. Een boom blijft niet eeuwig staan, maar moet 

ooit vervangen worden. De andere twee rijen bomen blijven bestaan. Als het enigszins mogelijk 

is, zullen die zo lang mogelijk blijven bestaan. Er zijn nu eenmaal een aantal akkoorden die ook te 

maken hebben met de inname van landbouwgrond. Er is geprobeerd om er met de studie voor te 

zorgen dat binnen het areaal van de landbouw die nu al genomen wordt, te blijven en geen 

verdere uitbreiding te krijgen in functie van buffering en andere zaken. Dat is ook een punt dat 

bekeken moet worden. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schepen zich op dat vlak een beetje heeft laten bedotten. 

 



De voorzitter stelt dat deze discussie al een aantal raden geleden is gevoerd. Ze denkt dat de 

discussie niet opnieuw moet worden gevoerd. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hij zich niet heeft laten bedotten. De gemeente wacht al jaren op een 

doorbraak. Het is altijd heel moeilijk geweest. De doorbraak is nu geforceerd. Er komt een 

bufferlint van Kieldrecht naar Verrebroek tot aan Doel. Hij vindt dat niet niks. Het raadslid weet 

ook dat dat moeilijk is. 

 

De voorzitter sluit de discussie. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

De voorzitter stelt voor dat punt 37 en 38 samen worden besproken. Ze geeft het woord aan 

raadslid Creve voor de toelichting bij punt 37. 

 

 

37. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“werking gemeenteraad”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, geeft aan dat zijn fractie er sedert begin mei op heeft 

aangedrongen om de gemeenteraad te laten verlopen met maximale participatie van alle 

gemeenteraadsleden. Hij is ervan overtuigd dat Beveren over genoeg infrastructuur beschikt om 

dat concreet mogelijk te maken. Hij heeft het voorstel gedaan voor Ter Vesten en zelfs de 

mogelijkheid geopperd om een buitenvergadering te houden. Hij gelooft in het technisch kunnen 

van de mensen in de administratie van Beveren. Hij denkt dat de nodige knowhow voorhanden is 

om ervoor te zorgen dat ook in moeilijke omstandigheden elk gemeenteraadslid optimaal kan 

deelnemen. Dus niet alleen door thuis te luisteren, maar dat zij ook, indien zij dat wensen, 

kunnen tussenkomen op de gemeenteraad. Hij heeft op de herhaalde vraag het antwoord 

gekregen dat de zaak werd bekeken en dat men op de hoogte gehouden zou worden. Maar hij 

heeft daar verder niets van vernomen. Dat betreurt hij, vooral omdat hij denkt dat een voorzitter 

bij dit soort zaken een cruciale rol kan spelen. Hij wil weten welke stappen er de voorbije twee 

maanden gezet zijn om tot een meer normale gemeenteraadswerking te komen, alles in acht 

genomen natuurlijk. Hij vraagt waarom dat tot op de dag van vandaag tot niets heeft geleid. Hij 

hoopt dit in de toekomst anderszins te mogen verwachten. 



 

De voorzitter geeft raadslid De Munck het woord voor punt 38. 

 

38. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“gemeenteraad via videoconferentie en livestream vanaf juni”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie voorstelt om voor de volgende gemeenteraden 

altijd te zoeken naar een maximale betrokkenheid van alle raadsleden. Hij heeft daarvoor een 

stemming voorgelegd. De gemeenteraad stemt voor een verandering van artikel 2 van de 

Politieverordening houdende maatregelen ter afstemming van het coronavirus. Dat zal dan 

aangepast worden naar ‘het gemeentebestuur maakt onmiddellijk werk om van 

videoconferenties de norm te maken bij zittingen van de gemeenteraad en de raad van 

maatschappelijk welzijn tijdens deze periode van veiligheidsmaatregelen omwille van COVID-19.’ 

Dus allereerst de gemeenteraad van juni vindt op deze manier plaats. Ten tweede, alle 

toekomstige gemeenteraden en vergaderingen van de raad van maatschappelijk welzijn die niet 

fysiek voor alle raadsleden en publiek kunnen worden georganiseerd dienen via videoconferentie 

te verlopen of op een grotere locatie waar de veiligheidsvoorschriften wel gegarandeerd kunnen 

worden. Ten derde, de gemeenteraden en de raden van maatschappelijk welzijn worden geleid 

als openbare zitting waarop het publiek zich kan aanmelden via videoconferencing of livestream 

in een latere fase, maar geen mogelijkheid heeft om tussen te komen. Ten vierde, een 

crisissituatie mag geen aanleiding zijn om een gemeenteraad minder in te plannen. Er zijn nu 

twee gemeenteraden op drie maanden tijd. Het resultaat daarvan is dat een aantal leden van de 

oppositie die nu aanwezig zijn heel veel werk moeten doen. Dat geldt ook voor de meerderheid, 

maar hij heeft begrepen dat het werk voor het college enigszins aangepast kan worden door de 

raadsleden de vraag te kunnen laten stellen aan de schepenen. Daar is dus al een kleine 

tussenkomst in gebeurd. 

 

De voorzitter geeft aan waarom opnieuw is gekozen voor deze samenstelling. De beslissing is 

genomen in het college in overleg met de administratie. De administratie zal de verschillende 

mogelijkheden uitvoerig bestudeerd hebben. Men zit nog in fase 1 van de uitrol. Men mag nog 

altijd niet met grote groepen samenkomen. Een fysieke samenkomst met 35 mensen is geen 

goed voorbeeld. Er is onderzocht of het in Ter Vesten kan maar daar stoot men vooral op 

technische problemen met microfoons. Men moet dan microfoons gaan delen, doorgeven en 



ondertussen ontsmetten. Dus dat was niet direct een oplossing. Er wordt geprobeerd om tegen 

juni wel de oplossing te hebben. Ze heeft zelf een aantal keer vergaderd via videoconferencing. In 

een kleine groep gaat dat goed, maar ze heeft het ook met grotere groepen gedaan. Het heeft 

voor- en nadelen. Ze denkt dat, om tot een debat te komen wat de gemeenteraad echt is, dat dit 

niet gaat via videoconferencing. Ze heeft ook online een aantal gemeenteraden gevolgd om te 

zien hoe dat werkt in andere gemeenten. Dat is dikwijls met veel beperkingen waarbij vaak ook 

alleen de fractieleiders aan het woord mogen. Anderen kunnen alleen luisteren of de 

spreektijden zijn heel kort. Videoconferenties zijn niet ideaal. Er is uiteindelijk gekozen voor deze 

optie door een meerderheid van de gemeenteraadsleden, dus de gemeenteraad wordt op deze 

manier georganiseerd. De toekomst, als alles goed gaat in de evolutie van de cijfers en als er weer 

terug met grotere groepen vergaderd mag worden, dan zal het inderdaad in Ter Vesten zijn met 

de nodige maatregelen. Er wordt ook geprobeerd om de commissies terug op te starten. Er wordt 

bekeken op welke manier dat kan gebeuren. Dat zal misschien in het gemeentehuis gebeuren of 

in Ter Vesten. Omdat men dan met kleinere groepen is, kan het misschien wel in het 

gemeentehuis als er wat tafels worden bijgezet en er herschikt wordt. Er zal worden bekeken op 

welke manier dat kan gebeuren. 

 

Burgemeester bevestigt dat. De volgende keer is een belangrijke raad over de rekening en de 

begrotingswijziging. De diensten zijn dit volop aan het voorbereiden om dat in Ter Vesten te 

kunnen doen, en dit al geruime tijd. Maar men kreeg het niet klaar tegen deze zitting. Er was een 

gemeenteraad tussen omwille van het feit dat er de vorige keer weinig punten op de agenda 

stonden. Om voor acht of negen punten een gemeenteraad te organiseren, dat zou overbodig 

zijn en ook gezien de moeilijke situatie. Dat is de reden en daar moet voor de rest niets achter 

gezocht worden. Hij leest termen als oorlogskabinet en dergelijke, maar er moet niets achter 

worden gezocht. Maar de diensten zijn er technisch mee bezig. Het moet dan met een loopmicro, 

maar ook daar moet de nodige veiligheid gegarandeerd worden. De micro kan niet doorgegeven 

worden. De diensten zijn ernaar aan het kijken met inachtneming van de voorschriften. Hij wil 

achteraf niet hebben dat er mensen zijn die zeggen dat de voorschriften niet zijn nageleefd. 

Digitaal was dit duidelijk besproken met de fractieleiders. Een aantal raadsleden zagen het niet 

zitten omdat ze op dat vlak totaal niet mee zijn. Dat is de reden dat die piste niet verder 

ontwikkeld is. Een aantal fracties waren er tegen. Men heeft geprobeerd om dat te respecteren. 

Hij heeft ook aan een aantal van die conferenties deelgenomen. Dat is toch niet altijd evident. 

Ofwel is er geen geluid ofwel hoort men zichzelf niet. Zo gemakkelijk loopt dat ook allemaal niet. 



De weinige steden en gemeenten die het wel gedaan hebben, hadden ook de nodige 

kinderziekten. In kleine groepen gaat dat wel, maar niet in grote groepen. 

 

Raadslid De Munck wil toch nog reageren op wat de voorzitter aangeeft. De voorzitter zegt 

volgens hem dat het debat niet verloopt zoals gewenst via een videoconferentie. Maar het 

huidige debat loopt ook niet zoals men dat wil. Hij heeft er begrip voor, maar hij hoopt toch dat 

het meegenomen kan worden. De vertegenwoordigers van de fracties moeten nu bij alle 

agendapunten tussenkomen. Men moet agendapunten van een collega komen uitleggen en 

verdedigen. Zo evident is dat niet. Dat geeft wel inbreuk op de dynamiek van een gemeenteraad. 

Een videoconferentie is inderdaad technisch moeilijk maar er zijn ontelbare voorbeelden van 

scholen die het moeten doen met collega’s en leerlingen. Er zijn ook heel wat steden en 

gemeenten die dit wel kunnen met videoconference call. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid wel de andere meningen moet respecteren. Er 

waren verschillende fracties die er tegen waren om dat op die manier te doen. Zijn fractieleider 

was er wel bij. 

 

Raadslid De Munck heeft nog een derde vraag. Hij vraagt of de gemeenteraad die eventueel zou 

worden georganiseerd in Ter Vesten openbaar is. Hij vraagt te bekijken of die mogelijkheid 

bestaat. Ten vierde reageert hij op het punt van de burgemeester over het niet laten doorgaan 

van de gemeenteraad vanwege weinig punten. Hij vindt dat een heel vreemde redenering. Als er 

heel weinig agendapunten komen vanuit de meerderheid, dan denkt hij dat er de gelegenheid is 

in het democratisch proces aan alle oppositiepartijen om hun agendapunten naar voren te 

brengen. Dan gaat men niet zeggen dat er maar een aantal punten zijn om eventueel goed te 

keuren, dus daarom stellen we het uit. Dat vindt hij een vreemde redenering. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat kan, maar het ligt ook aan de zeer moeilijke 

omstandigheden. Dat heeft hij erbij gezegd. 

 

Raadslid De Munck constateert dan dat het komt door de omstandigheden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeenteraad in normale omstandigheden was 

doorgegaan. Hij zit hier al 26 jaar en hij heeft het nooit meegemaakt dat er een gemeenteraad is 



geannuleerd. Dus dat zou hij nooit doen, los van de punten. Maar gezien ook de moeilijke 

omstandigheden is dat dubbel. Het is in het verleden nooit gebeurd, dus dat kan hem niet 

verweten worden. Hij denkt dat Beveren een voorbeeld is en dat er rechten worden toegekend 

aan de oppositie die nergens anders worden toegekend. Hij verwijst naar het vragenkwartier 

waar direct wordt geantwoord en waarbij niet op voorhand de vragen moeten worden ingediend. 

Er wordt gewoon voor de vuist door de schepenen gereageerd. Het raadslid moet hem eens 

zeggen waar dat ook het geval is. Dat is in geen enkele stad of gemeente, zelfs in het parlement 

niet. Dus op dat vlak wil hij niet dat de meerderheid de rechten van de oppositie zou fnuiken. 

Gezien de omstandigheden heeft het college naar eer en geweten gemeend om een 

gemeenteraad over te moeten slaan. Deze gemeenteraad is wat ruimer gevuld langs beide 

kanten. Hij heeft nog nooit gezien dat er rond de twintig bijkomende punten zijn. Maar voor alles 

moet het een eerste keer zijn. Maar het is geen enkel moment in de hoofden van het college 

opgekomen om de rechten van de oppositie te fnuiken. Maar hij vraagt hoeveel vergaderingen er 

wel niet uitgesteld worden omwille van corona. Alles komt terug weer een beetje op gang, maar 

dit is niet gemakkelijk. Men probeert te roeien met de riemen die er zijn, ook in het kader van de 

voorschriften die uitgevaardigd worden. Het gebeurt op wettige basis, ook in het parlement. Hij 

heeft vorige week nog een lid van het Franse parlement gezien. Die is al een kleine drie maanden 

niet meer in dat parlement geweest. Alle wekelijkse plenaire zittingen gebeuren via de 

fractieleiders of iemand die een vraag komt stellen. Maar niet meer het voltallige parlement. Die 

is sinds het begin van corona niet meer bijeen geweest. Commissies gebeuren allemaal digitaal, 

maar alleen met de leden die behoren tot die commissie. De diensten zijn hard aan het werk om 

de volgende gemeenteraad in juni in Ter Vesten te laten plaatsvinden. De diensten zijn vandaag 

allemaal aan de slag om de mondmaskers te bussen. Alle diensten samen hebben er de 

schouders onder gezet. Het is niet gemakkelijk. Hij vraagt een beetje begrip. 

 

Raadslid De Munck zegt dat niemand een glazen bol heeft. Hij weet niet wat het zal zijn in 

september, oktober, november. De situatie kan zich terug voordoen. De voorzet is nu gegeven 

door het college om alsnog in te gaan op de vraag van oppositiepartijen om de kans op debat ter 

verruimen. Hij is daar nu wel enigszins blij om. De teneur was een aantal weken geleden wel 

anders. Toen was het duidelijk ‘nee’ en dat was niet omwille van praktische omstandigheden. 

 

De voorzitter wil dit nuanceren. Het is van in het begin bekeken of Ter Vesten een optie was, zelfs 

voor de eerste raad. Toen is gekozen voor deze vorm. Men zit wel met 36 mensen in een zaal op 



dat moment. Maar het is toen al overwogen. 

 

Raadslid Creve heeft alle begrip voor de situatie. Hij denkt dat er geen discussie is over de eerste 

raad die is doorgegaan. Er is achteraf wat tijd over gegaan. Hij heeft de argumenten gehoord en 

men hoeft het er niet mee eens te zijn, maar de argumentatie van de voorzitter houdt steek. Hij 

vindt het wel jammer dat op het moment dat er voorstellen zijn gelanceerd vanuit de oppositie, 

dan niet de communicatie is gemaakt die hij nu hoort. Dat had een hoop misverstanden kunnen 

wegnemen. Dat had direct duidelijk gemaakt wat er werd geprobeerd en wat de problemen 

waren. Hij heeft er alle begrip voor, maar als hij dat twee weken geleden had gehoord in reactie 

op de gestelde vragen, dan had deze discussie niet zo uitgebreid gevoerd hoeven te worden. Dan 

had het alleen maar hoeven gaan over hoe het de volgende keer georganiseerd zal worden.  

 

De voorzitter weet dat de vraag gesteld is door raadslid Van de Vyver, maar op dat moment was 

er nog overleg. Ze heeft geantwoord dat het nog bekeken moest worden. Ze kon op dat moment 

nog niet meer zeggen. Het is het moment waarop beslist is dat ze meegedeeld hebben hoe het 

werd georganiseerd. 

Burgemeester Van de Vijver wil zeggen dat pas geruime tijd nadien raadslid Vermeulen 

gereageerd heeft. Er zijn zeker veertien dagen overgegaan. Toen was de agenda voor deze raad al 

bepaald. Toen zijn alleen door raadslid Van de Vyver vragen gesteld. Hij heeft dat ook zien 

passeren want hij stond in cc.  

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt het goed dat er allereerst een vergadering van fractieleiders was om 

hierover het debat te voeren en te bekijken hoe op korte termijn een oplossing gezocht kon 

worden. Hij vindt het jammer dat dat nadien niet meer gebeurd is. Het is een omgeving waarin 

naar dit soort oplossingen gezocht kan worden. Het lijkt hem ook een crisis die altijd evolueert 

dus voor nadere stappen moeten de fractieleiders regelmatiger samenkomen. Dan wordt ook 

vermeden dat tijdens de gemeenteraad er een discussie is over of het een goede manier van 

werken is. Tijdens de fractieleidersvergadering waren inderdaad een aantal fractieleiders minder 

happig op het digitale systeem. Ondertussen is duidelijk dat er sprake is van een tweede corona-

opstoot in september tot en met november en dan later in de winter waarschijnlijk nog eens. Dit 

wordt een blijvend gegeven waar men zich aan zal moeten aanpassen. De ervaring op het werk 

en van het sociale overleg leert hem, en als hij debatten ziet in het parlement en in commissies, 

dat uiteindelijk de meeste mensen zich leren aanpassen aan het digitaal volgen van dit soort 



vergaderingen. Het is niet ideaal en voor bepaalde vergaderingen is het niet voldoende of maakt 

het de zaken moeilijker, maar hij vindt wel dat het wel degelijk moet worden geanalyseerd. Hij 

vindt ook dat men zich niet moet focussen op alleen de gemeenteraad. Hij vindt de commissies 

minstens even belangrijk om voorbereid te kunnen komen en zo het democratisch proces zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn allerlei zaken die gebeuren in een crisis en het is goed dat 

de mondmaskers er zijn, maar het democratisch proces in een gemeente vindt hij even 

belangrijk. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden. Men kan er even de handrem op 

zetten, maar men mag dat niet te lang doen. Het is nu het moment om out of the box na te 

denken over oplossingen, niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor commissies. 

Misschien moet worden begonnen met het digitaal organiseren van de commissies en te bezien 

of dat werkt om nu of in toekomstige herhalingen van de crisis op een meer digitale manier te 

werken. Hij denkt niet dat er pistes van tafel moeten worden geveegd en dat de digitale manier 

verkend moet worden. 

 

De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om te testen wat het gaat geven in Ter Vesten. Ze 

veronderstelt dat in de volgende fases, als ze de wetenschappers hoort, er in theorie geen totale 

lockdown meer komt. Men gaat zien wat het geeft en het zal geëvalueerd worden. Ze heeft het 

college gevraagd om de commissiewerking terug op te starten en terug in te plannen naar de 

volgende raad toe. Er staan dan een aantal belangrijke dossiers op. Dus ze hoopt dat er door de 

administratie ook mee daarachter gezocht wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt wat betreft de commissies dat in de raadzaal in veilige 

omstandigheden achttien mensen binnen kunnen. Niet iedereen is aangeduid voor een bepaalde 

commissie. Als er in een commissie wordt gestemd dan is bekend wie er stemrecht heeft en wie 

niet. Veel gemeenten werken op die manier. Het zou ook tijdelijk op die manier kunnen. Als de 

mensen die behoren tot de commissie uitgenodigd worden, dan kan het perfect. Hij weet dat 

iedereen graag bij de eerste commissie over de rekening aanwezig is. Dus men kan proberen om 

dat in de raadzaal te doen, maar dat zal niet met publiek gaan. Daar waar de pers zit, kunnen een 

aantal raadsleden zitten. Maar het is dan wel moeilijk met de microfoons. Die kunnen niet overal 

worden neergezet. De loopmicrofoon mag niet worden doorgegeven. 

 

De voorzitter zegt dat het ook een optie was om een aantal mensen op het balkon te zetten. Er 

wordt bekeken hoe het zal worden georganiseerd. Het is de bedoeling om nog in juni, in de 



aanloop naar de volgende gemeenteraad, een aantal commissies te geven. 

 

Raadslid De Munck wil nog het kleine deficiet van dit werken aantonen. De burgemeester legt 

woorden in de mond van raadslid Vermeulen. De personen over wie wordt gesproken, kunnen 

zich helemaal niet verdedigen. Ze kunnen ook niet een nuance geven van het antwoord dat eerst 

is gekomen of welke interpretaties gegeven kunnen worden. Hij wil alleen zeggen dat het niet zo 

eenvoudig is, noch voor hemzelf noch voor iemand die aanwezig wil zijn en niet kan zeggen wat 

hij of zij wil zeggen aangaande een agendapunt. 

 

Burgemeester Van de Vijver ontkent dat hij woorden in de mond van raadslid Vermeulen heeft 

gelegd. Hij heeft alleen gezegd dat raadslid Van de Vyver op een gegeven moment een mail heeft 

gestuurd aan de voorzitter. Het was minstens veertien dagen nadien dat een tweede raadslid, 

mevrouw Vermeulen, heeft gereageerd. Hij heeft niet gezegd wat zij geschreven heeft. Maar in de 

tussentijd was er alleen de reactie van raadslid Van de Vyver. Het is niet zijn gewoonte om 

mensen die zich niet kunnen verdedigen dingen in de mond te leggen. Het is een feit dat zij 

minstens veertien dagen nadien heeft gereageerd. Het was ook niet zo dat de vragen van raadslid 

Van de Vyver door de voltallige oppositie werden ondersteund. 

 

De voorzitter sluit de discussie. Ze hoopt dat er een goed vervolg gegeven kan worden aan de 

volgende raad en de commissies. Er zal worden geëvalueerd hoe het verloopt. Ze heeft ook graag 

reacties van de raadsleden. Ze heeft inderdaad alleen van raadslid Van de Vyver een reactie 

gekregen. Zij verwees naar andere raadsleden, maar de voorzitter heeft geen andere reacties 

gehad. De voorzitter roept op om het haar te laten weten als er iets is. Dan kan ze er rekening 

mee houden. 

 

Raadslid De Munck vraagt de stemming over de vier punten van zijn voorstel samen.  

 

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

Beveren 2020, sp.a) bij 1 blanco stembiljet (Kathleen De Schepper) wordt het voorstel van Groen 

om de gemeenteraad via videoconferentie en livestream vanaf juni te organiseren verworpen. 

 

39 Tevens ten verzoeke van Groen wordt volgend punt toegevoegd “Buitenspeelplan voor de 

Beverse jeugd”. 



 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de openbare ruimte een belangrijk speelterrein is voor de 

Beverse jongeren. In de periode waarin kampen en reizen onzeker zijn en buitenspelen in de 

eigen omgeving veelal de enige mogelijkheid is, wil hij een volgend voorstel doen. De gemeente 

Beveren maakt een buitenspeelplan op waarbij er: 

1) speelstraten en leefstraten aangevraagd kunnen worden door burgers via een online 

aanvraagformulier;  

2) zelf een aantal speel- en leefstraten ingericht worden met medewerking en ondersteuning van 

de gemeente;  

3) onderzocht wordt welke zones tijdelijk een woonerf kunnen worden tijdens de zomermaanden 

juli en augustus;  

4) een overzicht is van alle mogelijke buitenspeellocaties zowel pleinen als speelbossen;  

5) rekening wordt gehouden met eventuele veiligheidsbeperkingen. 

 

Schepen Claus zegt dat inderdaad heel veel jongeren zitten te popelen om terug overal buiten te 

mogen spelen. De jeugddienst is dan ook alles aan het voorbereiden om dat maximaal mogelijk 

te maken. Er is goed nieuws over de kampen. Het moet nog wel bevestigd worden door de 

Veiligheidsraad, maar het ziet er wel goed uit. Ten tweede is de jeugddienst volop bezig met haar 

werking van het speelruimteplan. Ze moet daar nog een commissie over geven. Dus de 

voorlaatste vraag van het raadslid ligt op het schab. Alle buitenspeellocaties kunnen direct 

worden gepubliceerd, zoals pleinen en speelbossen. Dat kan op de website geplaatst worden, 

zodanig dat de kinderen kunnen zien waar ze allemaal kunnen gaan spelen. Wat betreft de 

speelstraten en de leefstraten is ze van oordeel dat burgers dat zelf moeten aanvragen. Het kan 

wel worden gefaciliteerd, maar als er geen gedragen vraag is vanuit de buurt dan gaat dat nooit 

lukken. Op dit moment zijn er ook niet genoeg mensen op de jeugddienst die het mee kunnen 

ondersteunen of begeleiden. Ze gaan maximaal worden ingezet bij de begeleiding van 

speelpleinwerking. Ze zullen extra ondersteuning nodig hebben bij de vakantietoppers, als die 

georganiseerd kunnen worden. Dus deze mensen gaan een drukke zomer tegemoet. Die twee 

concrete dingen zullen dus zeker en vast worden aangepakt. De vraag over woonerven is meer 

een vraag voor mobiliteit. Daar kan men vanuit jeugd niet direct op inspelen. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er iets gedaan kan worden aan de bekendheid. Dus bekendheid voor 

de mogelijkheid en het feit dat de aanvraag aan de gemeente moet worden gericht. Of laat de 



schepen het in het midden en wordt bezien of de vraag komt? 

 

Schepen Claus zegt dat het vanuit de gemeente gepromoot kan worden. Maar ze blijft erbij dat 

het een gedragen verhaal moet zijn vanuit de buurt. Dus promoten kan zeker en vast, maar 

personeel inzetten gaat iets te ver. 

 

Raadslid De Munck heeft nog een vraag in verband met de verenigingen die eventueel op kamp 

kunnen komen naar Beveren. Hij vraagt in hoeverre men alert moet zijn op de plaats waar ze 

komen en in hoeverre men moet weten met hoeveel ze zijn. Hij heeft er een vorige keer ook al 

eens een tussenkomst over gedaan om een soort meldingsplicht te doen.  

 

Schepen Claus zegt dat daarvoor de richtlijnen van de nationale veiligheidscel afgewacht moeten 

worden. Dan worden die omgezet in plaatselijke richtlijnen voor de plaatselijke gemeentelijke 

cel. Ze vermoedt wel dat er regels rond bepaald zullen worden. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het melden misschien een blijvertje is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

40. Vervolgens wordt ten verzoeke van Groen volgend punt toegevoegd aan deze zitting  “sociaal 

coronanoodfonds”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het aantal mensen dat getroffen wordt door deze crisis 

ongezien is en zorgt voor een toename van hulpvragen. De gemeente met de bestaande 

middelen, dienstverlening en samenwerking met de externe organisatie B-asiel vangen veel 

noodvragen op, maar dit is niet dekkend genoeg. De gemeente Beveren maakt extra middelen 

vrij voor een sociaal noodfonds en zorgt hier voor, dat is zijn voorstel, om: 

1) het sociaal huis met meer middelen en meer medewerkers te voorzien zodat de noodvragen 

maximaal kunnen worden opgevolgd;  

2) B-asiel een eenmalige extra toelage toe te kennen om de verhoogde vraag te kunnen dragen; 

3) er is een coronasubsidie die kan aangevraagd worden door organisaties of instellingen die zich 

inzetten om de huidige noden mee op te vangen;  

4) een strategie te ontwikkelen om niet-OCMW-gerechtigden te bereiken en te ondersteunen;  



5) outreachend te werken zodat ook inwoners die de weg niet vinden naar het sociaal huis 

ondersteuning kunnen krijgen. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat er door corona momenteel heel wat extra aandachtspunten 

zijn in het sociaal huis. In de budgetwijziging die in juni voorgelegd wordt aan de gemeenteraad 

en de OCMW-raad zal blijken dat er inderdaad extra middelen moeten worden voorzien. Het is 

niet zo dat die een bepaalde bestemming krijgen. Het zijn middelen om de sociale werking in zijn 

globaliteit te verhogen. Heel veel vragen zijn individuele vragen. Daarvoor kunnen moeilijk 

reglementen worden opgemaakt. Wanneer mensen bepaalde noden hebben dan komen die naar 

het OCMW. Dan komt het op het bijzonder comité sociale dienst waar er een beslissing over 

wordt genomen. Over meer medewerkers: er wordt heel hard gewerkt maar er zijn ook een 

aantal taken weggevallen. Vroeger moest veel tijd en energie worden gestoken in huisbezoeken. 

Die mogen niet meer omwille van de coronacrisis. Dat betekent een hele besparing in tijd voor de 

medewerkers die zij op dit moment kunnen gebruiken voor de rechtstreekse begeleiding, 

telefonisch, per mail of op afspraak in het sociaal huis zelf. Dus hij denkt dat het met het 

personeel al met al nog meevalt. B-asiel krijgt momenteel een jaarlijkse toelage van 3.545 euro. 

Vanaf dit jaar krijgen zij ook een toelage om een personeelslid te betalen. Dat wordt samen met 

Zwijndrecht gedaan. Beveren parttime en Zwijndrecht twee vijfde zodanig dat die persoon vier 

vijfde werkt. Die vergoeding is er dus. Er is op dit moment veel contact met B-asiel omwille van 

de noden die er zijn. B-asiel heeft de gemeente nog geen vraag gesteld, maar als er noden 

zouden zijn, wil hij dat zeker bekijken. Dat is ook het antwoord op de derde vraag of 

coronasubsidie aangevraagd kan worden. Hij denkt dat het varieert dus het zal niet alleen voor 

organisaties zijn die met armoede bezig zijn en met de sociale gevolgen van corona. Er zullen ook 

andere verenigingen zijn en dan zullen er gemeenteraden en OCMW-raden zijn om daar 

beslissingen in te nemen. De strategie om niet-gerechtigden te bereiken en outreachend te 

werken, daar wordt momenteel heel veel tijd in gestoken. Enerzijds zijn heel bewust alle 80-

plussers die binnen de doelgroep zitten en waar sociaal mogelijk problemen kunnen zijn 

allemaal gecontacteerd en ze worden opnieuw gecontacteerd. Alle mensen die ooit leefloon 

gehad hebben of die momenteel leefloon krijgen worden ook gecontacteerd om te horen of er 

problemen zijn. Er wordt ook gewerkt via B-asiel, dus via de vrijwilligers die daar actief zijn 

namens het sociaal huis. Er wordt ook daar of er gezinnen zijn die eventueel meer nodig hebben 

dan enkel de voedselpakketten. De gemeente gaat dit ook via de sociale media bekend maken. 

En men probeert ook zelfstandigen die momenteel problemen hebben op te sporen. Dit in 



samenwerking met Dyzo die zelfstandigen in financiële en psychologische moeilijkheden 

begeleidt. Er is nog een punt maar dat komt in de OCMW-raad. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

41. Ten verzoeke van Groen wordt volgend punt toegevoegd: uitbetaalde projectsubsidies voor 

uitgestelde evenementen wegens coronamaatregelen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de gemeente de afgelopen maanden aan verschillende 

plaatselijke verenigingen en organisaties aangevraagde projectsubsidies heeft goedgekeurd en 

uitbetaald. Door de corona-uitbraak werden al deze activiteiten en evenementen uitgesteld, 

opgeschort naar 2021 of zelfs afgelast. De uitgekeerde subsidies kunnen dus niet worden ingezet 

voor het vooropgestelde doel. Hij vraagt wat de orde van grootte is van de subsidies die deze 

lente en zomer van 2020 werden goedgekeurd en uitgekeerd. Deze subsidies kunnen niet 

integraal ingezet worden voor haar origineel doel. Hij vraagt of een terugvordering van de 

subsidie of een deel van de subsidie wordt voorgesteld. Hij wil weten of de mogelijkheid voor een 

aanvraag voor 2021 blijft als er geen terugvordering wordt voorgesteld en of de criteria voor 2021 

dan worden bijgesteld. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het nog vroeg om daar een algemeen beeld van te krijgen. Het 

is duidelijk dat de klassieke ondersteuning van verenigingen gewoon verder gaat. Er wordt niet in 

beknibbeld. Maar er zijn natuurlijk ook evenementen met projectsubsidie. Er zijn een aantal 

festiviteiten en evenementen waarvoor een subsidie gegeven wordt. In bepaalde gevallen is die 

toegekend en in bepaalde gevallen nog niet. Daar is het principe dat bewezen moet worden dat 

de organisaties kosten hebben gemaakt en dan zal dat in min worden gebracht. Dus als voor 

evenement X een aantal onkosten zijn gemaakt, dan zal dat zeker en vast niet teruggevorderd 

worden. Maar hetgeen dat niet benut is, of dat nu al betaald is en teruggevorderd wordt, of in de 

min wordt gebracht bij een volgende subsidie, moet nog bekeken worden. Het is het makkelijkst 

om dat volgend jaar in min te brengen op de subsidie van dat moment. Over het financiële wil hij 

wel een commissie geven, maar dat is nu nog veel te vroeg. De impact weet men misschien aan 

het einde van het jaar nog niet. Dit is al een volgend punt, maar de impact op de 

personenbelasting, op drijfkrachtbelasting en op onroerende voorheffing kan miljoenen 

bedragen. Er is geen enkele stad of gemeente die dat momenteel kan inschatten, maar het is vrij 



duidelijk dat het zijn weerslag zal hebben in het negatieve. Er is vier maanden in plaats van twee 

maanden uitstel gegeven. Alle bedrijven mogen nu vier maanden wachten om de belastingen die 

de gemeente zelf int te betalen. Dat heeft ook zijn weerslag. Dus het gaat om de globale visie. Er 

gaat een commissie over worden gegeven, maar de financiële dienst is bij lange nog niet bij 

machte om er een conclusie over te trekken. 

 

De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad al een antwoord is op het volgende punt. 

 

Raadslid De Munck dankt de burgemeester voor de uitleg. Het is niet zijn insteek om op de 

komma te weten hoeveel er effectief is uitbetaald of gesubsidieerd, maar wel of er een indicatie 

kan gegeven worden van dit bedrag. Hij vraagt hoeveel er door de gemeente is uitgegeven aan 

projecten die niet kunnen doorgaan. Het is wel belangrijk dat er op een bepaalde manier 

aangetoond kan worden welke kosten tot nu al zijn gemaakt en vergoed kunnen worden uit de 

subsidie en dat het overtollige deel op de bankrekening blijft staan. Dan moet men natuurlijk in 

2021 voor een aanvraag voor eenzelfde project niet gaan aankloppen voor de totaliteit die men 

zou uitbetalen. Dat was zijn insteek. Het is niet onbelangrijk om al die verenigingen ergens in de 

loop van de zomer te laten weten wat het idee is van het college aangaande de uitbetaalde 

subsidies. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een onderscheid gemaakt moet worden. Er zijn niet veel 

eenmalige subsidies. Het college heeft gisteren een beslissing genomen over een wielerwedstrijd. 

Die zou normaal gezien éénmalig in 2020 worden georganiseerd. Dat was al betaald en wordt 

teruggevorderd. Maar voor de andere gevallen gaat men in overleg met de verenigingen bekijken 

welke kosten er zijn gemaakt. Dat zal dan in min worden gebracht. Het is door de diensten ook al 

op die manier gecommuniceerd. Deze beslissing is door het college al geruime tijd geleden 

genomen. Dus normaal gezien is dat al gecommuniceerd en weten de verenigingen dat. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de verenigingen wel zijn ingelicht over het feit dat de activiteit niet 

door mag gaan, maar zeker en vast nog niet over de subsidie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat nagetrokken kan worden. Normaal gezien zouden ze dat 

moeten weten. Volgens hem hebben de verenigingen zelfs een brief gekregen. 

 



Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

De voorzitter stelt voor om punt 42 samen te nemen met punt 51 omdat die alle twee gaan over 

een commissie rond corona. 

 

42. Stijn De Munck van Groen geeft zijn toelichting bij het punt “Post-Corona commissie”. 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de gemeente, zoals alle gemeenten in België, bijzondere 

inspanningen heeft moeten leveren ten gevolge van de uitbraak van COVID-19. Het is afwachten 

voor de toekomst of zulke uitbraken zich wereldwijd opnieuw manifesteren. De gemeente zal 

dan opnieuw richtlijnen vanuit de bovenlokale overheden opvolgen en toepassen op haar eigen 

grondgebied. Hij vraagt welke lessen of ervaringen, zowel positief als negatief, er op te tekenen 

zijn die de gemeente heeft ondervonden. Ten tweede vraagt hij welke bijzondere inspanningen 

de gemeente heeft ondernomen richting eigen instellingen en derden, die meegenomen moeten 

worden bij een volgend ernstig voorval. Hij denkt aan zorgcentra, gevangenissen, scholen en het 

verspreiden van mondmaskers. Ten derde vraagt hij hoe de gemeente een eigen interne 

evaluatie wil organiseren en hoe de gemeenteraad hierover ingelicht kan worden via een 

rapportcommissie. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat zowat alle gemeentebesturen zeer snel hebben 

geanticipeerd op de coronacrisis en tal van noodzakelijke maatregelen hebben genomen. Ook in 

de gemeente Beveren werden sommige noden gelenigd en werd actie ondernomen om te 

anticiperen op de coronacrisis. De fractie van Open VLD juicht dit toe en dankt het 

gemeentebestuur voor de accurate reactie. Heel wat genomen maatregelen hebben echter een 

kostprijs. Wellicht zijn er anderzijds ook tal van afgelaste evenementen die ongewild zorgen voor 

een bonus voor de gemeentekas. Ten laatste lopen tal van geplande werken en projecten 

ernstige vertraging op en werd ook de gemeentelijke dienstverlening noodgedwongen 

teruggeschroefd. Heel wat gemeentelijke activiteiten en festiviteiten moesten worden afgelast of 

uitgesteld. Nu de coronacrisis hopelijk over haar hoogtepunt heen is, is het bijgevolg het moment 

om de doorstart van de gemeente te organiseren. Mogelijk zijn er ook nog te nemen maatregelen 

of zijn er bepaalde groepen in de gemeente waarvoor een extra inspanning alsnog noodzakelijk 

is. Het lijkt Open VLD daarom nuttig om alle corona-gerelateerde financiële uitgaven en alle 

uitgestelde en geschorste uitgaven op te lijsten. Zo kan de gemeenteraad een zicht krijgen op de 

impact van de coronacrisis. De jaarplanning en de meerjarenplanning zullen bijgevolg bijgesteld 



moeten worden. Ongetwijfeld hebben ook de andere partijen nog constructieve en nuttige 

suggesties om de door de coronacrisis getroffen burgers tegemoet te komen. Open VLD roept op 

om binnen de gemeenteraad en over alle partijgrenzen heen over bovenstaande zaken op een 

participatieve wijze van gedachten te wisselen. De herwerkte begroting en meerjarenplanning 

kunnen samen met de gebundelde voorstellen op een financiële gemeenteraadscommissie of 

een informeel overleg geagendeerd worden teneinde een selectie te weerhouden voor 

uitvoering. Open VLD vraagt het college om de financiële impact van de genomen 

coronamaatregelen in de gemeente op te lijsten en de impact op de begroting van het lopende 

werkjaar te simuleren, het vertragend effect van de coronacrisis op de geplande uitgaven voor 

activiteiten en weken en diensten van de gemeente in kaart te brengen en tevens de impact 

hiervan te simuleren op de lopende begroting. Ook vraagt ze de vertraging of het wegvallen van 

voorziene inkomsten van de gemeente ten gevolge van de coronacrisis in kaart te brengen en 

tevens de impact hiervan te simuleren op de lopende begroting. Open VLD vraagt het college om 

de gemeenteraad van bovenstaande informatie in kennis te stellen en de 

gemeenteraadscommissie financiën of een overlegmoment van de voltallige gemeenteraad te 

organiseren met de volgende agenda: een gedachtewisseling met participatieve besluitvorming 

over alsnog te nemen maatregelen voor de lopende coronacrisis, gedachtewisseling met 

participatieve besluitvorming over de doorstart en de aangepaste jaarplanning en 

meerjarenplanning van het gemeentebestuur na de coronacrisis. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft eerst de antwoorden op de vragen van raadslid De Munck. Hij 

denkt dat het te vroeg is om alle getrokken lessen op te sommen. Maar positief naar het 

gemeentepersoneel toe dat zij, los van hun eigen werking, op een zeer positieve manier de 

schouders er hebben ondergezet om de dienstverlening toch op een goede manier verder te 

blijven zetten in zeer moeilijke omstandigheden. Op een gegeven moment moest de 

dienstverlening op een minimum worden gezet. Er is geen enkel personeelslid bij zijn weten, 

misschien op een enkele uitzondering na, die daar negatief op gereageerd heeft. Er zijn wel de 

nodige veiligheidsmaatregelen uitgewerkt. Het was niet altijd makkelijk om als gemeente en als 

gemeentelijke veiligheidscel te werken met de soms zeer verwarrende communicatie van het 

federale en het Vlaamse niveau. Daar werd en wordt veel aan aankondigingspolitiek gedaan. 

Daar worden dingen aangekondigd en dan denken de mensen dat het al verworven is en dat het 

zo zal worden uitgevoerd. Maar dan wordt er met een klein zinnetje bij gezegd, wat de mensen al 

niet meer willen horen, dat het nog wel goedgekeurd moet worden door de nationale crisiscel. 



Wat betreft het onderwijs bijvoorbeeld bewondert hij de mensen enorm. Er zijn 39 regieboeken 

geweest. De inkt van de ene was nog niet droog of er was al weer een nieuwe. Dan komt de ene 

dit vertellen en dan komt de andere dat vertellen en dat spreekt elkaar tegen. In die 

onduidelijkheid moest de gemeente proberen een stuk duidelijkheid te creëren. Dat is niet altijd 

eenvoudig. Ook de politiemensen, die moesten vaak dingen doen die niet populair waren. In 

Beveren zijn agenten bespuwd. Hij vindt het zeer positief hoe zij hebben gewerkt in moeilijke 

omstandigheden. De gemeente heeft enorm veel inspanningen moeten leveren om duidelijkheid 

te creëren. Er komen enorm veel menselijke vragen over bijvoorbeeld de grensovergang. Families 

die honderd meter van elkaar wonen. Hij begrijpt het nog altijd niet goed. De politie moest 

controles uitoefenen. De Nederlanders moesten worden buitengehouden en de Belgen 

binnengehouden. De Nederlanders hebben nooit een controle uitgeoefend. Er is aangekondigd 

dat het anders gaat zijn. Hij zal wel zien wat er beslist wordt. Met de gevangenissen heeft de 

gemeente niets te maken, zolang er geen probleem is. Er zijn ook geen problemen geweest. De 

zorgcentra zitten bij het Zorgpunt, maar de gemeente volgt gans de evoluties op de voet. Op de 

scholen is enorm veel gedaan en daar heeft de gemeente een stuk ondersteuning gegeven naar 

het vrij onderwijs en de andere netten. Dat is altijd in overleg geweest. De maatregelen die 

werden genomen voor het gemeentelijk onderwijs stonden ter beschikking. Er was ook de vraag 

van het katholiek onderwijs en ook van het gemeenschapsonderwijs om die daar ook toe te 

passen, zoals de spatschermen. Ondersteuning is altijd in overleg gebeurd om ervoor te zorgen 

dat dat gemeenschappelijk gebeurde. Zo was het niet in de ene school zo en in de andere anders. 

De gemeente heeft op een gegeven moment zelf de beslissing genomen om de mondmaskers te 

bestellen. Dat is gebeurd met een aantal Waasse gemeenten. Die zijn nu bedeeld. Er zijn een 

aantal gemeenten die gewacht hebben op de federale beslissing. Die gaan nog wel twee tot drie 

weken moeten wachten tot ze die mondmaskers hebben. De gemeente krijgt nu dus nog 

mondmaskers van de federale overheid met twee filters. Hoe ze dat gaan verdelen weten ze zelf 

nog niet. Maar een commissie waarin alles minuscuul van minuut tot minuut wordt uitgelegd, dat 

moet niet worden gevraagd want dat gaat niet. De gemeente neemt zelf geen beslissingen maar 

moet alleen uitvoeren. De gemeente moet het kader dat hogerop gecreëerd wordt, proberen te 

implementeren. Hij denkt dat hij een stuk meegegeven heeft over de transparante interne 

evaluatie. Het is nog veel te vroeg om het financiële gedeelte te bepalen. Op het moment dat er 

een stuk overzicht is, zal dat worden gedeeld. Er zijn een aantal maatregelen genomen die 

tegemoet komen. Een aantal zaken die betaald moeten worden zijn opgeschort. Het is 

aangekondigd dat dit in september geëvalueerd zal worden. De marktkramers hebben al wat 



teruggekregen. De facturen voor de terrasbelasting zijn niet verstuurd. In september wordt 

bekeken of dit wordt verlengd tot het einde van het jaar. De huurgelden die door een aantal 

instellingen aan de gemeente betaald moesten worden zijn allemaal stopgezet. Vanaf maart 

moesten die niet meer betalen. Dat wordt allemaal in september terug bekeken. De globale 

commissie komt er, maar de raadsleden zullen nog een tijdje moeten wachten. 

 

Raadslid De Munck dankt voor de ruimte toelichting. Hij wilde vooral weten wat de gemeentelijke 

veiligheidscel aan kader heeft en in hoeverre die haar werking organiseert. Het lijkt hem 

interessant om dat te weten te komen als raadslid, te meer omdat er nog wel andere ernstige 

voorvallen kunnen gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt niet dat het eenvoudig is om er een commissie over te geven. 

Alle beslissingen die federaal genomen zijn, werden uitgevoerd. Men moet proberen om te zetten 

wat nationaal wordt beslist. 

 

Raadslid De Munck zegt dat dat correct is. Maar er kunnen nog meer ernstige dingen gebeuren, 

bijvoorbeeld ernstige ongelukken in de haven. Hij denkt dat het niet slecht is als het kader 

geschetst wordt zodat de raadsleden weten hoe het werkt. Het hoeft niet tot in detail. Hij 

gebruikt nu de coronamaatregelen als voorbeeld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij over een aantal zaken niet kan uitweiden. Hij is ook het 

hoofd van de politie. De politie is erbij want die moet dan toezicht houden. Er kan wel worden 

aangegeven hoeveel PV’s er zijn opgemaakt, maar over een aantal zaken kan niet worden 

uitgeweid. Er zijn ook geen logboeken waarin van alles is bijgehouden. Maar hij wil het wel 

proberen. 

 

Raadslid De Munck hoopt toch dat er een logboek bestaat waarin alles wordt genoteerd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er beslissingen worden genomen. De nationale 

veiligheidscel neemt beslissingen. Er zijn heel veel beslissingen genomen. Via bewonersbrieven 

heeft de gemeente geprobeerd om de inwoners wat duidelijkheid te geven omdat ze nu door de 

bomen het bos niet meer zien. De mensen vragen duidelijkheid. Maar minister Y zegt iets en 

minister X zegt het tegenovergestelde. Een andere nuanceert het nog eens een keer. Dingen 



worden aangekondigd waarvan achteraf blijkt dat ze nog niet beslist zijn. Het is niet eenvoudig. 

Op alle vragen en bekommernissen heeft de gemeente geprobeerd een antwoord te geven. 

 

Raadslid De Munck wil, als er een commissie komt, niet enkel een financieel verhaal over wat de 

gemeente aan extra onkosten heeft gehad conform het agendapunt van zijn collega. Hij wil dat 

breder trekken en hij heeft de indruk dat de burgemeester dat wil bekijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt het te zullen bekijken. 

 

De voorzitter sluit het punt af. Op het moment dat er meer zicht is op de zaak, zal worden 

bekeken hoe de commissie zal worden georganiseerd. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

43. Ten verzoeke van Groen wordt volgend dossier besproken “handhaving op inbreuken Vlaams 

bermdecreet in gemeente”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie altijd heeft gepleit voor het verduurzamen van 

bermen en grachtkanten. Naast de kilometers groene berm die nu te bewonderen zijn in de 

gemeente zijn er enkele flagrante en goed zichtbare gesproeide bermen en grachtkanten. Deze 

zijn in strijd met het Vlaams bermdecreet dat handelt over particuliere percelen die grenzen aan 

grachten, aan fietspaden en aan trage wegen. Op de gemeenteraad van mei 2018 werd dit ook al 

aangekaart. Hij heeft een aantal vragen. Hij vraagt ten eerste hoeveel meldingen en inbreuken op 

het gebruik van pesticiden bij bermen en grachtkanten er in Beveren zijn gemeld of geregistreerd 

vanaf januari 2018. Hij vraagt hoeveel boetes er sinds 2018 uitgeschreven zijn. Tot slot vraagt hij 

hoe de handhavingsambtenaar deze overtredingen in kaart brengt en welke stappen het 

gemeentebestuur wenst te nemen om deze bewuste plekken definitief uit het landschap te 

schrappen. 

 

Schepen Kegels denkt dat er vorig jaar ook nog een discussie over is gevoerd. Het is een klassieke 

discussie over het bermbeheer. Er is sinds die periode één melding binnengekomen bij de 

groendienst. Bij de milieudienst zijn er nul meldingen binnengekomen. De melding bij de 

groendienst is nagetrokken. Maar als je iets wil vaststellen dan moet je iemand erop kunnen 



betrappen. Het wil niet altijd zeggen dat de eigenaar van het aanpalende weiland de eventuele 

dader is. Men moet een bekentenis hebben. Men kan niet iemand zomaar een boete geven voor 

iets dat je niet hebt gezien. Met sluikstorten is het hetzelfde probleem. Daar wordt ook een 

handhavingsbeleid gevoerd, maar er moet wel materiaal zijn om iemand te kunnen beboeten. In 

dit geval is er maar één melding gemaakt. Hij hoort er bijna niets van. Hij heeft er gisteren met de 

dienst over gesproken. Men weet wel dat het gebeurt, maar het is al veel minder dan vroeger. 

Iedereen is er wat wijzer in geworden. Anderzijds is particulier pesticidegebruik bijna verboden. 

Bepaalde dingen mogen nog wel. Maar als men morgen terug pesticiden zou mogen gebruiken, 

dan is men morgen terug op kruissnelheid. De particulier moet het nu op een andere manier 

doen terwijl het vroeger gewoon sproeien was. De geesten zijn wel wat gerijpt, maar als ze kans 

zouden krijgen zouden veel mensen die middelen terug aangrijpen. Het is niet alleen de 

landbouw waarnaar gekeken moet worden, maar ook vooral naar de particulier die uiteindelijk in 

zijn voortuin toch met wat sproeistof werkt. In elk geval denkt hij dat er een vooruitgang in zit die 

uiteindelijk natuurlijk is gekomen. Het is ook bijna niet te handhaven. Hij denkt dat er rond de 

600 kilometer aan wegen in Beveren zijn. Er kan niet iemand gaan handhaven en bekijken of er 

plekken zijn. Er moet worden gerekend op de goodwill van iedereen, gezond verstand en besef 

dat dat soort dingen in de toekomst niet meer kunnen. Er zijn nog legale middelen te koop. Het 

zal het Vlaams decreet zijn dat moet zorgen dat er uiteindelijk een geheel verbod komt. Als de 

middelen die nu nog mogen, ook verdwijnen dan verdwijnt het probleem in een keer. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de discussie in dezelfde richting gaat als de vorige keer. Toen werd 

ook gezegd dat men mensen op heterdaad moet kunnen betrappen, net zoals bij sluikstort. Hij 

heeft toen gezegd dat er wel een verschil is tussen sluikstort en het sproeien van bermen en 

grachtkanten. Hij denkt dat het in dit geval altijd gaat over iemand die op dat land zit. Men kan 

moeilijk beweren dat een vreemde voorbijganger de grachtkant gaat besproeien. Hij is verrast 

over het feit dat er maar één melding is sinds januari 2018. Hij is ingelicht door twee mensen die 

onbekend willen blijven. Die zijn voor hem ook onbekend. Er zitten twee anonieme brieven in de 

brievenbus. Hij is op de fiets gestapt en gaan kijken. Hij stelt het vast en neemt een foto. Hij heeft 

een toertje gemaakt en gefotografeerd en hij heeft tien inbreuken vastgesteld die heel duidelijk 

zichtbaar zijn. Het zijn grachtkanten en bermen die gesproeid zijn. Het is de vraag of men durft te 

melden. Hij kan de anonieme brief gerust mee in het dossiertje steken. Hij zal de schepen de tien 

foto’s ook bezorgen. Het zijn particulieren met weiland en akkerland in Melsele, Beveren en 

Haasdonk. In de anonieme brief staat dat men het niet durft te meldinge. In de brief staat dat die 



persoon bij een melding bij het meldpunt zijn naam moet achterlaten en dat wil hij niet. Hij weet 

niet waarom die persoon dat niet durft, maar hij respecteert dat. Hij vindt het heel vreemd dat de 

gemeente daar geen handhaving op kan zetten. Hij zal de schepen de gevallen bezorgen. Er moet 

toch een eigenaar zijn die ernaar gevraagd kan worden. Naar zijn inschatting zitten er twee 

tussen met een serieuze inbreuk. De grachtkant is volledig kapot gespoten. Er zijn bomen gekapt, 

waarschijnlijk zonder kapvergunning. Dat is zeer duidelijk zichtbaar. Hij moet toegeven dat de 

inspanning van de gemeente er wel degelijk is. Er zijn al heel veel kilometers groene bermen. Die 

zijn ingezaaid of de natuur heeft zich daar spontaan hersteld. Het is heel zichtbaar in de 

coronatijd waarin veel mensen zijn gaan wandelen en fietsen en er allemaal van kunnen 

genieten. Hij vraagt dat de handhavingsambtenaar rondrijdt, foto’s maakt, via de GIS-cel opzoekt 

wie de eigenaar is en dat men zo tot een besluit komt. 

 

Schepen Kegels zegt dat de collega zelf het antwoord op het probleem geeft. Het gaat om de 

moeilijkheid om het te handhaven. Ten eerste kunnen klachten niet worden behandeld als ze 

niet binnenkomen op de diensten. Plus, als iemand zich meldt bij het meldpunt dan zal de naam 

niet bekendgemaakt worden. Er worden nooit namen bekendgemaakt. De identiteit van de 

mensen blijft uiteraard anoniem. In het college worden namen besproken, maar het zal niet in de 

gemeenteraad genoemd worden. Maar als de klacht niet binnenkomt, dan kan die niet 

behandeld worden. Het raadslid kan honderd foto’s bezorgen en men kan constateren dat het is 

besproeid. Maar als men het niemand heeft zien doen, dan kan men wel zeggen welke 

landbouwer op de grond zit, maar die heeft men niet zien sproeien. Dat is dan een verdenking 

maar geen reden om iemand te verbaliseren. Dat kan wettelijk gewoonweg niet. Je moet iemand 

op heterdaad betrappen. De handhavingsambtenaar kan er langs rijden, maar het moet op een 

andere manier. Het kan niet ook gezien de biodiversiteit en alle andere zaken. Het is in het 

belang van de landbouw dat dat niet meer gebeurt. Het hoofdpunt is dat, als men de producten 

van de markt haalt waardoor het nu nog kan besproeid worden, dan het probleem gewoon is 

opgelost. Het decreet wil de scherprechter spelen door te zeggen dat het niet meer mag, maar 

langs de andere kant zijn er producten op de markt die het wel nog mogelijk maken. Pesticiden 

horen niet meer thuis in de maatschappij. Maar de gemeente kan alleen maar handhaving 

uitvoeren in de mate van het mogelijke. Mensen kunnen verdacht worden, maar niet op basis van 

een verdenking veroordeeld worden. Dus op dat gebied is het een onmogelijke taak. Vroeger was 

het overal en waren alle grachten besproeid. Tegenwoordig kan het met klepelmaaiers en betere 

materialen beter onderhouden worden. Ook afrasteringen bestaan uit betere materialen dan 



vroeger. Daardoor is het probleem teruggedrongen. Volledig uitschakelen kan alleen maar als de 

producten van de markt worden gehaald. Het staat ook op de website van de VVOG. De 

gemeente is de eerste om te zeggen dat de producten van de markt moeten. Het probleem zal 

dan opgelost zijn. Daar probeert men ook het bermdecreet te handhaven via de 160 aangesloten 

gemeenten die allemaal problemen hebben. In de landelijke gemeenten is de problematiek iets 

groter. Maar in vergelijking met vijf jaar geleden is er al een groot verschil omdat de producten 

schaarser worden. 

 

Raadslid De Munck denkt dat men hier volgend jaar terug staat met hetzelfde probleem. Hij wil 

aan het college vragen om toch wel die meldingen, het zijn er nu tien in een keer, te onderzoeken 

en op te lijsten. Hij wil vragen om dan een schrijven te richten aan de pachters met daarin de 

constatering wat er is gebeurd en de oproep om de richtlijnen te volgen. Dan geef je de 

boodschap mee dat je de mensen niet direct veroordeelt of wil beboeten. Maar als het volgend 

jaar dezelfde tien foto’s zijn, dan denkt hij dat men heel dicht bij het probleem zit. De schepen 

weet ook wel dat een buur niet gaat sproeien bij een ander. Het is wel degelijk de particulier of de 

landbouwer die erop zit. Het zijn nu niet veel gevallen maar ze zijn wel zeer ernstig. Hij zal de info 

aan de schepen bezorgen en hij hoopt dat er een gevolg aan gegeven kan worden. 

 

Schepen Kegels wil ze via het meldpunt indienen. Dan kunnen ze worden behandeld. Maar het 

zal toch altijd de klager zijn die het zal moeten melden via het meldpunt of de diensten. Dan 

kunnen de diensten het bekijken. Maar als de klachten niet binnenkomen, dan kunnen ze ook 

niet worden behandeld. Hopelijk is deze discussie er volgend jaar niet meer, maar hij vreest 

ervoor. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

Vervolgens stelt de voorzitter voor om punt 44 en 45 samen te nemen. 

 

44. Raadslid De Munck van Groen geeft toelichting bij het dossier “dreigend watertekort: 

gemeentelijke maatregelen op grondgebied Beveren”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er nu actie moet worden ondernomen om iets te veranderen 

aan de lage stand van het grondwater. De toestand is half mei al ernstig. Het is het vierde jaar op 



rij met een dreigend watertekort. Voor de komende weken kondigt men opnieuw warmte en 

droogte aan. Hij vraagt welke inspanningen de gemeente op korte termijn wil leveren om het 

watertekort op te vangen. Ten tweede vraagt hij welke structurele maatregelen de gemeente 

voorziet als bijzondere inspanning ten opzichte van het watertekort. Ten derde wil hij weten 

welke inspanningen de gemeente gaat vragen aan haar bevolking, dus hoe ze deze gaat 

sensibiliseren en welke handhaving ze gaat toepassen. Ten vierde stelt zijn fractie zelf twee 

concrete maatregelen voor: de verplichte inzet van opslagcontainers met bemaling waar 

opgepompt water voor honderd procent wordt afgevoerd via riolering. De gemeente voorziet de 

mogelijkheid om deze opslagcontainers te laten ledigen door particulieren en of landbouwers. 

De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om het gebruikte zwembadwater van LAGO op te 

vangen en te bufferen. LAGO Beveren verbruikt op jaarbasis 37.000 kubieke meter water met 

6.500 kubieke meter leidingwater en 30.500 kubieke meter water. Dit is dus 37 miljoen liter 

bruikbaar water per jaar dat nu wegstroomt via de riolering. Ook dit water stelt de gemeente ter 

beschikking als noodbuffer waar nodig is in de landbouwsector. Deze twee voorstellen liggen 

voor ter stemming. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een herhaling van een punt van vorig jaar. Vorig jaar heeft hij 

gevraagd om een droogteplan te maken. Men kan denken dat de sp.a-fractie vooruitziend was. 

Feit is dat men al jaren weet dat deze situatie eraan zat te komen. In 2017 en 2018 is er discussie 

geweest over of het nu effectieve droogteperiodes waren of niet. Maar uiteindelijk is nu de 

vaststelling dat men voor het vierde jaar op rij in een echte droogteperiode zit die schade 

toebrengt aan de landbouw, aan de industrie en ook aan de gezinnen zelf en die nu duidelijk 

structureel aan het worden is. Alle specialisten in de media zeggen vooral dat dit inderdaad 

structureel is en dat er structurele oplossingen nodig zijn. Het gaat niet meer helpen om wat 

noodmaatregelen te nemen. Het moet echt worden ingebed in het beleid. Vorig jaar heeft hij ook 

die vraag gesteld. Hij vraagt om een echt droogteplan op te stellen en zich niet te beperken tot 

een aantal maatregelen. Hij denkt dat de maatregelen die door Groen worden voorgesteld 

nuttige maatregelen kunnen zijn. Hij zag vandaag nog dat er in Gent een onthardingsaannemer 

aangeworven wordt. Men wil ieder jaar 15% minder verharding in de stad om ervoor te zorgen 

dat het water beter in de bodem sijpelt en daar blijft. Dus er zijn heel veel maatregelen mogelijk. 

Die moeten aangepast worden aan de situatie in de gemeente. De gemeente Beveren heeft die 

echt wel nodig. Het antwoord van de burgemeester van vorig jaar was teleurstellend. Hij zei dat 

gezinnen het regenwater beter op moeten vangen en dat landbouwbedrijven al bezig zijn met 



het zoeken naar oplossingen. Er is ook het droogteplan van de Vlaamse overheid. Men zegt zelf al 

dat dat ver onvoldoende is dus het moet al aangepast worden. Dus de bereidheid vorig jaar om 

een droogteplan te maken was er niet. Met dit punt wil hij nog eens vragen om dat droogteplan 

te maken. Hij heeft het nog eens uitgesplitst in drie punten. Ondertussen is al lang geweten dat er 

droogteperiodes komen. Hij vraagt welke maatregelen de gemeente het voorbije jaar sinds de 

vorige discussie heeft genomen. Hij vraagt of de gemeente deze keer beter gewapend is. Hij 

vraagt of er nog specifieke plannen zijn om gezinnen, industrie en landbouw beter te 

beschermen. Tot slot vraagt hij hoe de ingrepen van bovenaf al ingrepen op de gemeente op dit 

moment. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de discussie hier niet moet worden gevoerd. De mensen 

moeten niet wijsgemaakt worden dat een gemeente deze problematiek kan oplossen. Dat kan 

geen enkele stad of gemeente, dat kan zelfs Vlaanderen niet. De gemeente kan een aantal 

randvoorwaarden opleggen, maar als het droog blijft,  dan wordt dat een drama. De bovenlaag is 

aan het uitdrogen. Het is niet alleen de waterstand die zakt, maar de vruchtbare bovenlaag is aan 

het uitdrogen door de wind. Het kan maar op één manier worden verholpen en dat is door te 

beregenen. Het is nu vooral de drinkwatervoorziening die in bepaalde gemeenten in het gedrang 

is gekomen. Daar heeft de gemeente Beveren totaal geen aandeel in. Als er morgen geen 

drinkwater uit de kraan komt, dan is dat gewoon door het feit dat er te veel drinkwater wordt 

verbruikt, ook voor doeleinden die geen drinkbaar water nodig hebben. Als het droog blijft, dan 

wordt het een drama. Beveren heeft twee soorten gebieden die totaal verschillend zijn. Dat is het 

poldergebied waar de waterstand kunstmatig wordt geregeld. Daar zijn een aantal ingrepen 

gedaan zoals vorig jaar. De sluizen in Kallo die gravitair het overtollig water laten afvoeren en de 

Schelde in laten lopen, worden niet meer opengezet. Die zijn op 14 april 2020 dichtgedaan, veel 

vroeger dan vorig jaar. Dat is van een waterstand van 0,75 TAW ineens gestegen en constant naar 

1,25 meter. Dat komt door het feit dat niet meer wordt afgewaterd. Er zijn ook een aantal 

schotten, die normaal gezien in de winter neerliggen, omhoog gezet in de polder om op die 

manier water bij te houden zodat dat niet wegloopt. Dat kan men in de polder doen om te 

proberen het water bij te houden. Maar dat wil dus niet zeggen dat de bovenlaag niet meer droog 

is. Het grote probleem in de polder, waardoor de vruchten er niet zo goed bij staan, is omdat het 

deze winter niet heeft gevroren. In de polder wordt wat in het voorjaar wordt geplant, in de 

winter omgeploegd. In het voorjaar kan dat niet meer want dan is het te nat. Dat noemt men 

winterlandrijden. In de winter vriest het kapot zodanig dat dat verkruimelt. Maar dat is deze 



winter niet gebeurd met het gevolg dat de maïs, bieten en aardappelen dit voorjaar van brokken 

waren die ze niet klein krijgen. Men heeft erin gezaaid en dan droogt het nog sneller uit. Daardoor 

staan de bieten en de maïs zeer onregelmatig. Langs deze kant van de Expressweg was er begin 

april nog wateroverlast. De boeren konden niet op het land de eerste helft van april omdat de 

waterstand zo hoog was. Dat geeft aan hoe complex het is. Op zeer korte tijd is dat veranderd in 

droogte. Langs deze kant van de Expressweg ziet men dat niet want de vruchten zijn perfect. De 

natuur heeft nog nooit zo mooi gestaan in mei langs deze kant van de Expressweg als nu. Het 

gras heeft nu wel te lijden. Dat groeit niet meer terug. Dat kan maar op een manier en dat is via 

beregenen. Maar als het droog blijft  dan wordt dat een drama. De vruchten gaan ze nu 

dichtleggen, dat wil zeggen dat de aarde bedekt is en minder kan uitdrogen. Maar het wordt een 

drama als het droog blijft. Beveren heeft een zuiveringsstation. Het water is geen drinkwater 

maar wel gezuiverd. Dat water kan gebruikt worden voor landbouwdoeleinden. Men moet een 

maandelijks abonnement betalen van 150 euro per maand om onbeperkt water te kunnen halen. 

Daar komt het afvalwater van meer dan 50.000 gezinnen. Vorig jaar werd er blauwalg opgemerkt 

en er werd door de provincie een captatieverbod afgekondigd. Men probeert ook zo lang 

mogelijk water bij te houden. Maar in april kon men niet op het land omdat het te nat was. Men 

gaat proberen om in banengrachten schotten te zetten zodat het water niet kan weglopen maar 

de grond in moet trekken. In de bouwverordening staat dat 5.000 liter regenwater opgevangen 

moet worden. Misschien moet in de verordening worden opgenomen dat mensen die een 

zwembad in de tuin plaatsen 10.000 liter of zelfs meer moeten opslaan. Drinkwater wordt steeds 

schaarser. Eigenlijk zou men iedereen een contingent moeten geven tegen een relatief sociale 

prijs en als men meer verbruikt dan zou dat wat duurder zijn. Maar de gemeente is dus veel 

dingen aan het bekijken. Maar om te zeggen dat de gemeente de droogte kan oplossen, dat is 

proberen de mensen een rad voor ogen te draaien. Dat kan niemand oplossen. Dan zouden er 

ook geen woestijnen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld ook grote schermen worden gezet zodat de 

wind geen vrij spel meer krijgt. Er kunnen dus een aantal randmaatregelen worden genomen. Er 

is de mogelijkheid om te bufferen. Het zwembad van LAGO wordt één keer per jaar geloosd. Hij 

heeft het de diensten na laten trekken. Het water wordt gezuiverd en hergebruikt. Ook al was het 

vijf keer dan was het nog geen enkel probleem. Het wordt geloosd in de riolering. Dat komt in de 

zuivering en dan kunnen de boeren het gebruiken wanneer ze het nodig hebben. Als ze in de 

winter lozen, dan komen de boeren het niet halen. Chloorwater komen halen is natuurlijk niet 

goed voor het land. Wat betreft de bouwwerven is dat al enkele malen toegepast, maar dat is niet 

zo eenvouding. De bemaling is onder druk. Dan moet men een buffer creëren. Vorig jaar is er via 



bemaling water  in een vijver gelopen en daar is dat opgezogen. Men moet dan telkenmale een 

buffer creëren, een soort vijver. Als het niet kan worden opgepompt, komt het niet in de 

containers. Hij vraagt hoe men dat praktisch gaat organiseren op een bouwwerf. Dan moet men 

grote containers zetten en die moet men ergens stockeren. Dus vooraleer het raadslid zulke 

voorstellen doet, moet hij toch eens kijken op welke manier die praktisch mogelijk zijn. Maar ook 

dat is geen probleem. Dat water is niet verloren. Dat loopt niet in de Schelde maar in de riolering. 

Dat loopt in het zuiveringsstation waar op het moment dat de land- en tuinbouw het water nodig 

heeft ze dat via een abonnement kan onttrekken. Als niemand het water in het zuiveringsstation 

nodig heeft, dan wordt het in de beken geloosd. Maar de gemeente kan de droogte niet oplossen. 

De mens heeft vaker geprobeerd om de natuur naar zijn hand te zetten maar het is nog altijd niet 

gelukt. Dat is gewoon niet mogelijk. De gemeente kan en moet maatregelen nemen om een 

aantal extreme dingen tegen te gaan. Maar als het droog blijft, dan gaat men enorm veel 

problemen hebben. Voor het grasland is er maar één mogelijkheid en dat is beregenen. Maar de 

bovenlaag is uitgedroogd en de waterstand is niet zo hoog. Die zakt en dat kan niet worden 

tegengehouden. Dan kan men bij wijze van spreken 100.000 schotten plaatsen. Maar men kan 

wel proberen om het water een stuk bij te houden. Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar er zijn 

een aantal maatregelen genomen en men is er verder mee bezig. De vorige keer was zijn 

frustratie ook al dat wordt gedaan alsof het kan worden opgelost hier in Beveren. Als het zo 

eenvoudig zou zijn dan zou er ook in bepaalde landen geen verdroging zijn waar de 

verwoestijning verder gaat. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de burgemeester stelt dat het watertekort eigenlijk alleen maar in 

het drinkwater zit. Er is inderdaad een probleem, niet zozeer in Beveren, maar ook buiten de 

gemeente. Maar dat is ook sowieso een probleem voor grondwater. Er is een structureel 

grondwaterprobleem in heel Vlaanderen. Hij vraagt waarom men anders water zou importeren 

uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Er zijn gemeenten buiten Beveren die grondwater 

gebruiken voor drinkwater. Het kraantje begint daar al aardig te piepen omdat er te weinig water 

uit komt. De relatie tussen de twee is duidelijk aanwezig. De polders wateren te snel af. Dat is het 

probleem. Er is veel te weinig plaats om die te laten doordringen in de poldergrond. Die plaatsen 

zijn er niet. Het wordt met veel te grote grachten allemaal in een keer afgevoerd. Dat is een keuze 

en het is niet aan de gemeente om daar een grote verandering in te krijgen. De agro-industrie 

gebruikt gigantisch veel water. Men kan niet van de gemeente verwachten dat ze dicteert wat er 

op haar grondgebied wordt geplant. Wat betreft beplanting zijn er bomen en hagen weg. Het is 



niet alleen voor de bloemen, de bijtjes en de vogels maar ook voor de waterhuishouding. Daar 

wordt allemaal niets over gezegd. Er wordt niets over beslist. Hij wil teruggaan naar heel kleine 

ingrepen, want dat is zijn insteek en waarschijnlijk ook van collega Benali. De burgemeester zegt 

dat voor de opvangcontainers eerst een soort vijver nodig is. Dat is absoluut niet waar. In de privé 

wordt dat gebruikt, de bouw stelt dat ter beschikking. Hij raadt de burgemeester aan even te 

surfen. Hij denkt dat het de moeite waard is dat de gemeente Beveren onderzoekt of het mogelijk 

is om zulke zaken ter plekke wel op te vangen voor mensen uit de buurt die nu zeggen dat het 

water wordt weggetrokken in dit gebied waardoor ze met een watertekort zitten. Wat betreft 

LAGO, als de burgemeester zegt dat het water allemaal in het riool terechtkomt en dat men dat 

niet kan gebruiken, dan is dat niet waar. Hij heeft het zelf aan LAGO gevraagd per mail. Die geven 

hem de garantie dat het perfect bruikbaar water is, maar niet meer voor hen omwille van 

hygiënische redenen. Hij denkt dat het moet worden onderzocht. Het antwoord van de 

burgemeester is een volledig ander dan dat van hem. Opnieuw vindt hij het de moeite waard om 

wel degelijk mee te nemen en om dat een kans te geven. De gemeente moet de wereld niet 

veranderen, maar kan wel proberen met kleine dingen te helpen. Hij krijgt het gevoel dat het 

bestuur zegt dat het zo groot is en dat het in heel Vlaanderen is en zelfs Europa, dus dat de 

gemeente er niets aan kan doen. Het bestuur zou er toch wel wat meer moeite kunnen insteken. 

 

Raadslid Benali zegt dat, als men klimaatverandering achteraf kan oplossen op microniveau, het 

dan niet zo erg is. De realiteit is dat men naar structurele veranderingen gaat. Dat kan de 

gemeente niet oplossen, maar wel begeleiden. Hij hoort de burgemeester de hele tijd koud en 

warm tegelijkertijd blazen. Hij geeft heel wat maatregelen mee die al genomen worden. De 

burgemeester heeft het over de sluizen in Kallo en de schotten die omhoog gezet worden. Hij 

heeft het ook over waterbuffering. De suggestie dat mensen met een grote tuin meer water 

moeten opslaan om hun tuin te onderhouden is goed. De premie voor ontharding is bijvoorbeeld 

ook een goede maatregel in het kader van de bestrijding van droogte. Alleen heeft hij de indruk 

dat het allemaal niet wordt gesmeed tot een coherent geheel en tot een plan. Hij heeft vorig jaar 

een lijstje gegeven van alle gemeenten die wel bezig zijn met een gemeentelijk droogteplan. 

Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Merelbeke, Schoten, Zwijndrecht. Dat zijn 

gemeenten die alle maatregelen in een coherent plan gieten en die ook eens over de muur kijken 

bij andere gemeenten. Ze voeren er dan een discussie over op de gemeenteraad. Dat is veel 

productiever dan iedere keer zeggen dat het niet nodig is en tegelijkertijd op te sommen wat er 

allemaal al wordt gedaan. Hij stelt voor de dialoog met de gemeenteraad aan te gaan om te 



kijken wat er nog verbeterd kan worden. Hij denkt dat er positieve elementen zijn in hetgeen al 

gedaan wordt, maar het kan volgens hem nog veel beter. In de gemeente kan alles niet worden 

opgelost. Landbouwers gaan zich moeten aanpassen en zelfs moeten overschakelen naar nieuwe 

gewassen. Als men dit vier jaar lang meemaakt dan kan je dit niet blijven doen naar de toekomst 

toe. Ook daar moet er begeleid worden en ook dat kan een onderdeel zijn van een plan naar de 

toekomst toe. Hij denkt dat het voer is voor discussie. Hij denkt dat in een commissie nog eens 

kan worden opgelijst wat de gemeente nu doet en over het muurtje gekeken kan worden wat er 

op andere plaatsen gebeurt. Hij wil bekijken of gewerkt kan worden aan een droogteplan dat 

misschien wel coherenter is en nog meer toekomstgericht. Dit zal voor een gemeente zoals 

Beveren een zeer grote uitdaging zijn, met veel landbouwers en gezinnen en vooral ook de 

industrie die afhangt van grondwater en drinkwater. Hij blijft het belangrijk vinden en hij denkt 

dat er samen aan gewerkt kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de experts aan de andere kant van de tafel zitten. Hij vraagt 

zich af wie hij is om die expertise in twijfel te trekken. Hij heeft gezegd dat de gemeente een 

aantal maatregelen moet nemen. Daar is men mee bezig. Het is de rol van de oppositie om het 

niet coherent en niet voldoende te vinden. Hij heeft van de andere gemeenten nog niet veel 

droogteplannen gezien. Die zullen dan ergens in een kast liggen of onder een laag stof. Maar hij 

blijft erbij dat, als het droog blijft, men dat dan niet kan tegenhouden met alle maatregelen die 

worden genomen. Dan zal het ook droog zijn in de gemeenten die raadslid Benali opnoemt en 

overal. Het grasland, de gazons en de weiden groeien nu niet meer terug. Voor de rest moet men 

komen kijken hoe de natuur erbij ligt. Het was nog nooit zo schitterend en groen. Men moet eens 

kijken hoe de bieten, de aardappelen en de maïs groeien. Men ziet die dagelijks groeien. 

Momenteel is er nog geen probleem, maar als het een maand zo verder gaat dan krijg je wel een 

probleem. In de polder moeten kanalen zijn om het water af te voeren. Er is heel hard gewerkt 

om de polder te winnen op de natuur. Heel vroeger kwam het water tot het centrum van 

Beveren. De raadsleden hadden misschien liever gezien dat dat niet gebeurd was, maar er 

hebben generaties honderden jaren aan gewerkt om dat te winnen op de natuur. Maar hij denkt 

dat iedereen zijn punt heeft gemaakt. Het bestuur neemt het wel degelijk ernstig en er worden 

een aantal maatregelen genomen, maar hij kan het niet oplossen. 

 

Raadslid De Munck vraagt stemming over zijn punt.  

 



Met 24 neen-stemmen (CD&V, N-Va, Vlaams Belang, Beveren 2020, Open Vld) tegen 6 ja-stemmen 

(Groen, sp.a, Dominique Tielens) bij 5 blanco stembiljetten (Roger Heirwegh, Marijke De Graef, 

Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh) wordt het voorstel van groen 

inzake dreigend watertekort en het nemen van gemeentelijke maatregelen op het grondgebied 

van Beveren zelf verworpen. 

 

46. Ten verzoeke van sp.a wordt het dossier “Behoud buslijn 83” toegevoegd aan deze agenda. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft in de pers gelezen dat er een nieuw mobipunt komt aan de Kallosluis, 

en bovendien dat er een verbinding komt met het station van Beveren. Hij denkt dat er een 

aantal zeer goede elementen in zitten. Het feit dat de Waaslandhaven wat beter ontsloten wordt, 

is iets waar sp.a al zeer lang achter staat. Alleen denkt hij dat het offer dat gebracht moet worden 

in dit dossier eigenlijk niet nodig is. Deze investering kan perfect gebeuren zonder dat Kieldrecht 

zijn verbinding daardoor moet missen naar Antwerpen Linkeroever. Het is goed omdat mobipunt 

te ontwikkelen en de haven beter te ontsluiten. Maar hij wil de verbinding tussen Kieldrecht en 

Antwerpen Linkeroever behouden ofwel door lijn 83 te behouden ofwel door lijn 84 te 

opwaarderen. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat afschaffen van lijn 83 naar Kieldrecht geen positief 

verhaal is voor de schoolgaande jeugd die woonachtig is in Kieldrecht. Op schooldagen rijdt deze  

busnummer 83 naar Beveren om 5.44 uur, 6.44 uur, 7.44 uur et cetera aan de Kreek. Dit zijn uren 

zodat de kinderen zeker op school geraken. Nadien rijdt deze om 9.06 uur, 10.06 uur, 11.06 uur en 

12.06 uur. Dit is idem voor de schoolvakanties. Busnummer 84 rijdt naar Beveren om 7.04 uur, 

7.19 uur aan de Kreek. Voor de rest rijdt deze bus niet. Ook niet tijdens de schoolvakanties en 

weekends. Ze heeft de schooluren opgelijst. In Beveren vertrekt bus 83 elk uur op 3 minuten na 

het uur aan het Viergemeet. Lijn 84 is er om 15.55 uur en 16.55 uur. Anders rijdt deze bus niet 

meer tot in Kieldrecht. Ze vraagt of dit herbekeken kan worden en eventueel aangepast  zodat 

het probleem voor de kinderen opgelost is en ze veilig en tijdig thuis geraken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de zaken die voorliggen het vervoersplan basisbereikbaarheid 

betreffen dat De Lijn voorstelt in de context van de vervoerregio Antwerpen. Een aantal zaken 

veranderen zeker ten goede. Hij heeft de indruk dat er een misverstand is. Buslijn 83 wordt niet 

afgeschaft. De buslijn blijft bestaan maar wordt gesplitst. Het enige verschil in het hele plaatje is 



dat de connectie Verrebroek-Kallo wijzigt. Er is nu een opsplitsing. Lijn 83 bedient Beveren vanuit 

Kieldrecht over Verrebroek. In de spits op een halfuurs-frequentie en buiten de spits op een uurs-

frequentie. Daar bovenop is er in de noord-zuidverbinding de volledige nieuwe of versterkte 

verbinding, want voor een deel is het de oude lijn 83. Vanaf het mobipunt aan de waterbus komt 

er een rechtstreekse verbinding met het station van Beveren. De bereikbaarheid van de scholen 

voor de kinderen vanuit Verrebroek, Kieldrecht en de polder is er alleen maar op vooruit gegaan. 

De trajecten zijn veel minder lang dus men zal sneller in Beveren zijn. Dus er is in frequentie niets 

veranderd en men moet kortere trajecten afleggen. Dus het is voor het schoolverkeer een grote 

stap vooruit. In het plan van basisbereikbaarheid moeten een aantal zaken samen gelezen 

worden. Hij geeft ze in ijltempo mee. De tramfrequentie vanuit de park and ride in Melsele wordt 

verhoogd. De frequentie op de lijn Antwerpen-Sint Niklaas wordt ook verhoogd. Dus er komen 

zeer snelle verbindingen op de as die langs de N70 loopt en waarop men vanuit de polderdorpen 

veel sneller zal aantakken. Het enige verschil is dat de reiziger die van Verrebroek naar Kallo wil 

inderdaad een probleem heeft. Er is, een geluk bij een ongeluk, een testperiode achter de rug. 

Tijdens de werken op de N450 heeft de pendelbus de link niet meer gemaakt. Er is een klacht 

gekomen van een mevrouw die vanuit Verrebroek komt en gaat werken in Kallo. Die moet dan de 

verplaatsing maken naar Beveren. Maar het is dus zo dat de frequenties hetzelfde blijven, de 

reistijden verminderen, de bereikbaarheid van de scholen verbetert, dat ook de frequentie via 

Vrasene en Haasdonk wordt verhoogd, de reistijden verminderen, dat er een snellere verbinding 

Kieldrecht-Verrebroek-Beveren komt en dat wel de rechtstreekse verbinding van Kallo naar de 

park and ride niet meer heeft maar dat men veel sneller van Kallo in Beveren komt en zelfs 

rechtstreeks naar de trein kan gaan of de snelle verbindingen via de N70 kan nemen. In het hele 

plaatje is de reiziger beter af behalve die ene uitzondering. Maar als men kijkt naar het voordeel 

voor de gemeenschap en het gros van de reizigers, dan is het een sterk verhaal. Er is een 

misverstand dat bewust of onbewust fout gecommuniceerd is. Lijn 83 wordt niet afgeschaft. Het 

is een kleine connectie die verandert. Daar komt nog bovenop dat de gemeente van De Lijn de 

toezegging heeft gekregen dat men ook richting Kruibeke en Temse de oefening maakt om ook 

daar het openbaar vervoer te versterken. Voor de hele gemeente is het dus een verbetering. 

 

Raadslid Benali hoort dat de lijn Kieldrecht-Beveren beter wordt. Hij wilde vooral opmerken over 

de verbinding van Kieldrecht naar Antwerpen Linkeroever. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat men daar een overstap moet maken. 



 

Raadslid Benali denkt dat, als er ergens een zwak punt zit, het daar is. Men moet inderdaad een 

overstap maken dus daar gaat men langer onderweg zijn. Hij denkt dat dat een gemis is en dat 

dat Kieldrecht iets meer isoleert, op zijn minst ten opzichte van Antwerpen. Dat vindt hij een 

zwak punt. Daarom doet hij de oproep om te bekijken met De Lijn hoe Kieldrecht richting 

Antwerpen toch beter ontsloten kan worden. Er zitten zeker goede zaken in, maar hij krijgt toch 

reacties vanuit Kieldrecht waar mensen het gevoel hebben ten opzichte van Antwerpen meer 

afgesloten te zitten. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat dat perceptie is. Objectief bekeken, door het versterken van de 

lijn via de N70 waarbij het in de spits gaat om bussen elke zeven à acht minuten en trams om de 

zes minuten vanuit de park and ride, kan men veel sneller de verbinding maken richting 

Antwerpen. Vanuit Kallo kan men rechtstreeks naar het treinstation gaan om op die manier de 

verbindingen te maken. Hij denkt dat men er over het hele plaatje absoluut niet op achteruit 

gaat. Maar er kan over de punten en komma’s gediscussieerd worden, maar hij is ervan overtuigd 

dat dit globaal genomen een goede zaak is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

47. Ten verzoeke van sp.a wordt volgend dossier toegevoegd aan deze agenda:  “Zitdagen 

belastingen”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, stelt vast dat de zitdagen worden geannuleerd. Dat lijkt hem niet goed. Het 

ging juist nog over digitaal communiceren en dat dat moeilijk is. Maar de belastingbrief invullen 

via telefonische ondersteuning gaat ook niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Niet iedereen 

kan overweg met de digitale belastingstool die voorzien is. Minister De Croo heeft gezegd dat het 

geen groot probleem is. Hij denkt daar toch anders over. Hij denkt dat er zeker voor oudere 

mensen nog hulp nodig zal zijn. Hij vraagt zich af of er een manier is om die mensen te bereiken. 

Het lijkt hem interessant om te verkennen welke rol de gemeente op dat vlak kan spelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid niet volledig op de hoogte is. Dat neemt hij 

hem niet kwalijk. Alle mensen met een eenvoudige aangifte hebben een vereenvoudigde aangifte 

in de bus gekregen. Dat wil zeggen dat die een volledig ingevuld aangifteformulier hebben 



gekregen dat zij alleen moeten goedkeuren en insturen. De mensen met een aangifte die iets of 

veel complexer was en die dus afwijkt van de basisaangifte, die zijn allemaal telefonisch 

gecontacteerd door de mensen van financiën. Zij krijgen telefonisch bijstand bij het invullen van 

hun aangifte, vanwege de corona. Er is bij de gemeente maar één klacht van een iemand die toch 

voor de deur stond. Maar dat is ook opgelost. Maar voor de rest heeft de gemeente geen enkele 

negatieve feedback ontvangen. Voor veel mensen is het alleen goedkeuren en aftekenen. De 

andere mensen zijn telefonisch gecontacteerd. Hij weet niet wat er nog meer moet gebeuren. 

 

Raadslid Benali denkt ten eerste dat zelfs bij mensen die een vereenvoudigde aangifte krijgen, en 

dat zijn er tegenwoordig al heel veel, een aantal zaken niet zijn opgenomen. Veel mensen moeten 

nog altijd een paar aanpassingen doen. Hij vraagt wat er op dat moment dan gebeurt. Dat zijn de 

mensen die nu in de kou blijven staan. Zeggen dat er geen probleem is als een fysieke 

dienstverlening van de ene dag op de andere stopt en volledig overschakelt naar een 

telefonische dienstverlening ..., zelfs met een vereenvoudigde aangifte, zijn niet alle problemen 

opgelost. Hij denkt nog altijd dat het nuttig is om als gemeente te bekijken hoe het zit met de 

mensen die altijd naar het gemeentehuis kwamen en hun belastingbrief hier lieten invullen. Hij 

vraagt of die op deze manier wel effectief zijn geholpen en hoe de gemeente die verder kan 

assisteren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt nogmaals dat de gemeente geen klachten heeft gekregen. Het 

fysieke contact is afgeschaft omwille van corona. Er kunnen geen fysieke contactdagen worden 

georganiseerd. Die waren georganiseerd en die zijn niet doorgegaan omwille van corona. Hij 

vraagt of de gemeente dan, als er geen klachten binnenkomen, mensen moet gaan bellen om te 

vragen of ze toch een klacht hebben. Als mensen effectief een probleem hebben dan zullen ze 

wel contact opnemen of zich op een andere manier kenbaar maken. Maar het is niet gebeurd. 

Dus gaat hij ervan uit dat er geen probleem is. 

 

Raadslid Benali zegt dat er voor hem zeker geen problemen moeten zijn. Hij denkt dat het logisch 

is dat de contactmomenten niet kunnen doorgaan, maar de burgemeester moet niet 

onderschatten dat niet iedereen in staat is naar het gemeentehuis te komen, zeker in de huidige 

omstandigheden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat mensen in coronatijd wel kunnen bellen. 



 

Raadslid Benali zegt dat dat klopt, maar hij denkt dat er heel wat mensen zijn die op dit moment 

nog altijd niet weten wat ze exact moeten. Het is ook nog maar het begin van de periode van het 

invullen van de belastingbrief. Mensen hebben tot begin juli de tijd. Dus het lijkt hem interessant 

om proactief te kijken. Het is een hele dienstverlening die plots is weggevallen.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil afspreken dat indien er klachten binnenkomen, er contact 

opgenomen wordt met de Belastingdienst om te bekijken of er bijgestuurd moet worden. Maar 

voorlopig is er geen enkele indicatie dat bijsturen nodig is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

48. Ten verzoeke van sp.a wordt ook volgend punt besproken “Maatregelen voor fietsers aan 

kruispunt N70-Spoorweglaan”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het agendapunt verwijst naar het spijtige ongeluk dat is gebeurd 

op 24 april aan het kruispunt van de Spoorweglaan en de N70. Er stond in de pers dat het 

waarschijnlijk een dodehoekongeval was. Hij heeft daarmee de reactie gezien van de 

Fietsersbond. Die hebben kort daarna een actie georganiseerd om vierkant groen in te voeren op 

dit kruispunt. Hij wil heel concreet weten of er al een overleg rond plaatsgevonden heeft en of er 

stappen gezet worden richting dat vierkant groen. Hij vraagt ook of er nog manieren zijn om het 

kruispunt zelf veiliger te maken om de dodehoekongevallen in de toekomst te vermijden. Het is 

niet het eerste dodehoekongeval dat daar gebeurt. Spontaan kwam het voorstel dat in de raad 

besproken is in verband met de gevleugelde zebrapaden in hem op waarbij er duidelijk gewerkt 

wordt aan het probleem van de dode hoek van de cabine van een camion. Hij vraagt of er geen 

oplossingen naar de toekomst zijn met fietsersvakken om ervoor te zorgen dat de fietsers beter 

zichtbaar zijn en met betere signalisatie. Hij heeft gemerkt dat in de Spoorweglaan bijgeverfd is 

op dat punt. Hij vraagt of hiervoor meer aandacht nodig is in de toekomst en dat op dat soort 

kruispunten duidelijker met verf zaken worden afgebakend. Hij wil graag weten wat de schepen 

daar als mogelijke maatregel ziet. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat een dergelijk vreselijk ongeval vaak emotie, boosheid en onbegrip 

veroorzaakt. De informatie van de politie is belangrijk. In de Spoorweglaan is een opstelplaats 



voor fietsers die uit de Spoorweglaan kwam. Dat is op zich een vrij efficiënte maatregel om 

fietsers te beschermen tegen een dode hoek. Het heeft ook gewerkt want er stonden voor dat 

ongeval een aantal fietsen in dat vak die de bewuste vrachtwagen rustig heeft laten vertrekken. 

Volgens de informatie is het slachtoffer de langzaam vertrekkende vrachtwagen langs rechts 

voorbij gereden. Daar zal over geoordeeld moeten worden. Hij heeft geen volledig beeld van het 

dossier dus hij wil voorzichtig zijn. Hij is even voorzichtig om verantwoordelijkheden te leggen 

aan de kant van de vrachtwagenchauffeur of de wegbeheerder. Het lijkt er op het eerste zicht op 

dat het een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden is waarbij een fietser een bijna 

stilstaand voertuig rechts is voorbij gereden die de voor hem rijdende fietsers perfect heeft 

kunnen laten vertrekken. Het is dus moeilijk om er op dit moment een afweging over te maken. 

Hij denkt dat het kruispunt voor fietsers nu al vrij behoorlijk is ingericht vanuit de Spoorweglaan. 

Voor de N70 leidt vijftien jaar aan de kar trekken er eindelijk toe dat de N70 wordt aangepakt. De 

aannemer is gekend en de werken starten begin volgend jaar of eind dit jaar. Daar komt een 

volledig nieuwe inrichting. Voor de Spoorweglaan was er een burgerparticipatietraject gestart, 

maar door corona zijn de bijeenkomsten afgelast. Maar er is nu een traject dat een heel stuk 

digitaal zal lopen. Dus daar zal ook input komen. In dat dossier zullen nog heel wat dingen 

worden meegenomen. Wat het vierkant groen betreft, hij heeft een goede lijn met de 

Fietsersbond en zij worden ook bij alle grote projecten betrokken. Toen zij de actie hebben 

gedaan die omwille van corona vrij bescheiden was in aantal mensen, is de input van het vierkant 

groen gekomen. Het is meteen opgenomen. In de voorbereiding van de werf N70 is twee dagen 

later in een videoconferentie met de mensen van AWV Antwerpen dat onmiddellijk aangebracht. 

De hoofdingenieur heeft zich geëngageerd om die denkoefening mee te nemen. Zij zijn daar de 

bepalende factor in. Voor de factoren zoals doorstroming en veiligheid zijn er een aantal 

beslissingen die zij zullen nemen. Het is in ieder geval meteen doorgegeven aan het Vlaams 

Gewest en vanuit de Fietsersbond is het meteen door de secretaris meegegeven en ook 

doorgesproken met AWV. Voor de Spoorweglaan worden een aantal ideeën in het traject van 

participatie met de burgers terug opgenomen. Hij denkt dat er nog een verbetering zal komen. 

Het is bitter toeval dat onmiddellijk na dat ongeval in de planning van het Vlaams Gewest men 

daar is beginnen schilderen. Bij sommigen ontstond de indruk dat dat naar aanleiding van het 

ongeval was, maar dat is niet zo. Ook de eigen mensen hebben al een aantal ingrepen gedaan op 

het kruispunt precies ter bescherming van voetgangers en fietsers los van het gewest omdat het 

daar echt niet oké was. 

 



Raadslid Benali denkt dat het schilderen wel dringend nodig was. Het verschil was duidelijk toen 

er geschilderd was met de situatie daarvoor. Hij heeft regelmatig vastgesteld, als hij daar 

passeerde, dat het er niet goed bijgehouden was. Hij wist niet dat het de verantwoordelijkheid 

was van het Vlaams Gewest om daar te schilderen. Het is goed om dat te weten. Ten tweede zegt 

de schepen dat de fietsers die in het vak stonden zichtbaar waren voor de vrachtwagen. Hij 

vraagt zich af of, als een camion net tegen het fietsersvak staat en voordat men vertrekt men nog 

iemand vanuit de cabine kan zien die op dat moment langs komt fietsen. Hij denkt het niet en hij 

denkt dat dat iets is om over na te denken. Hij weet niet of er oplossingen voor bestaan. Het 

fietsersvak zou groter gemaakt kunnen worden zodat de fietsers meer naar voren kunnen gaan 

staan en zodat er meer afstand is om daarover een goede blik te houden. Hij denkt dat men daar 

toch over moet nadenken op plekken waar camions in de buurt van fietsers komen. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het belangrijkste is om naar conflictvrije overstekende en 

kruisende bewegingen te gaan. Het vierkant groen is een voorbeeld en men moet veel dingen 

afwegen. De fietssluis die hier gebruikt wordt, is ook zoiets. In dit geval stonden de twee à drie 

fietsers stil in de fietssluis. Het is heel delicaat want hij kent de details onvoldoende, maar het is 

de vraag of de fietser die de vrachtwagen voorbijreed de goede inschatting heeft gemaakt. 

Degene die fietsers rustig voor zich laat passeren maakt stapvoets de draaibeweging. Op dat 

moment moeten ook de andere weggebruikers natuurlijk de wegcode respecteren. Het is een 

heel delicaat en pijnlijk verhaal. Men kan de sluis nog groter maken zodat er in plaats van drie 

fietsers zes in kunnen, maar dan komt de zevende. Het blijft altijd een probleem. Er gaat bij de 

heraanleg een deel afbuigende fietsinfrastructuur zijn buiten de lichten waardoor men 

conflictvrij de rechtsafbeweging kan maken. Maar rechtdoor blijft een probleem, zelfs op 

lichtgeregelde kruispunten. Het is een oefening die sowieso nog gemaakt zal worden met het 

Vlaams Gewest die bevoegd is op dat vlak. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

49. Ten verzoeke van sp.a wordt volgend punt besproken “Uitstel nieuwe tribune Waasland-

Beveren”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat is beslist om de tribune te zetten. In de pers stond dat die bouw 

toch niet meteen zal doorgaan omdat de aannemer is afgehaakt. Er zal ook niet direct een 



nieuwe projectontwikkelaar gevonden worden. Hij denkt dat het goed is dat niet overhaast te 

werk gegaan wordt. Feit is wel dat daar een pak leegstaande huizen staan en dat dat een gevoel 

van verkrotting in de straat geeft. In de buurt circuleert wel de vraag op welke tijd die huizen 

afgebroken worden of dat gewacht wordt tot de nieuwe tribune er komt. Hij vindt het belangrijk 

dat duidelijk wordt op welke termijn dat kan gebeuren. Ten tweede vraagt hij of de aanvraag 

voor de tribune wordt overwogen op kortere termijn en wat zou er uiteindelijk in de plaats 

kunnen komen tijdelijk. Ten derde heeft de afbraak van de huizen en de tribune een impact op de 

procedure die uitgestippeld was. Het was de bedoeling dat de projectontwikkelaar zowel de 

huizen als de tribune ging afbreken. Dus hij vraagt of dit een impact heeft op de procedure zoals 

het gemeentebestuur die in het hoofd had. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid verwarring veroorzaakt. Hij denkt dat het 

raadslid vrij goed weet hoe het dossier in elkaar zit. Er is eerst met een kandidaatstelling gewerkt. 

Er was één kandidaat en die heeft het lastenboek dat goedgekeurd is door de raad gekregen. Die 

moest een offerte indienen en die is gewoon afgehaakt. Het is geen projectontwikkelaar, het is 

gewoon een aannemer. Het contract was vrij duidelijk. Op de grond mocht hij appartementen 

zetten en hij moest de tribune afbreken. De discussie is gevoerd. Het raadslid doet nu alsof hij 

niet weet hoe het in elkaar zit. Het is definitief gesloten want er was een kandidaat en die is 

afgehaakt. De procedure is weg. Er dient direct een andere kandidaat gevonden te worden, tenzij 

de gemeenteraad opnieuw het ganse dossier opstart. Maar hij denkt niet dat dat direct de 

bedoeling is. Van de woningen zijn er al een aantal verhuurd, er wonen al een aantal mensen in. 

Maar het is aan het college om vrij snel, in de komende weken, te beslissen wat met de woningen 

wordt gedaan. In de tussentijd heeft het college besloten om een ontwerper aan te wijzen voor 

de tribune. Dat zal op de volgende gemeenteraad in juni komen. Het is de bedoeling om de 

tribune af te breken. Voorlopig zal er dus niets gebeuren op die grond. Hij denkt dat er gezien de 

huidige situatie van Waasland-Beveren ook niet direct nood is om een nieuwe tribune te zetten. 

Maar er moet dus iets gebeuren met de tribune en de woningen. Er zijn er al een aantal verhuurd. 

Over de tribune is beslist, over de woningen nog niet. De burgemeester denkt niet dat het de 

bedoeling is om volledig opnieuw te beginnen.  

 

Raadslid Benali zegt dat de volgende aannemer de afbraakwerken sowieso niet meer gaat 

moeten doen, dus dat scheelt al een stuk. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat het voor de portemonnee van de gemeente niet scheelt. 

 

Raadslid Benali denkt dat het goed is dat al is beslist over de tribune. Dat is belangrijk vanwege 

aspecten zoals veiligheid. Hij hoopt dat er snel een beslissing over de woningen genomen kan 

worden en als ze niet op korte termijn afgebroken worden, of er dan bekeken kan worden hoe 

een aantal zaken opgekalefaterd kunnen worden in de tussentijd. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil niet vooruitlopen op de beslissing om woningen op te 

kalefateren. Hij denkt dat dat kosten op het sterfhuis zijn. Dan worden de middelen van de 

gemeenschap niet op een goede manier aangewend. Maar er zal een beslissing worden genomen 

en het raadslid zal misschien nog wel verwonderd zijn hoe snel. Hij gaat misschien niet akkoord 

zijn, maar dat is iets anders. 

 

Raadslid de Munck, Groen, vraagt of het bij de woningen die niet verhuurd zijn, gaat over 

woningen die niet meer verhuurbaar en onbewoonbaar zijn. Hij vraagt of ze onbewoonbaar zijn 

verklaard. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ze niet onbewoonbaar verklaard moeten worden vanwege 

het feit dat ze niet meer worden verhuurd. De gemeente is de eigenaar. Een woning wordt 

onbewoonbaar verklaard om te vermijden dat een huis verder bewoond wordt en om de 

eigenaar te verhinderen om het toch te verhuren. Dan wordt er een procedure ingezet en wordt 

het onbewoonbaar verklaard. Maar in dit geval hoeft de gemeente zich niet te beschermen tegen 

zichzelf. Er zijn alleen nog een aantal woningen ter beschikking gesteld via het OCMW. Daar zijn 

een aantal kleine renovatiewerken uitgevoerd omdat het nog kan. Maar de andere woningen zijn 

niet meer van dien aard dat dat nog kan. 

 

Raadslid De Munck vraagt of die woningen ook niet in aanmerking komen om via het sociaal 

verhuurkantoor verhuurd te worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er dan veel kosten zijn. De middelen kunnen beter ergens 

anders worden gespendeerd. 

 

Raadslid De Munck vraagt op welke termijn de huizen afgebroken zullen worden. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er nog een beslissing genomen moet worden over wat er 

mee zal gebeuren. Hij heeft niet gezegd dat de gemeente die zal afbreken. Hij gaat er niet op 

vooruitlopen. Renovatie is uitgesloten. Door het feit dat is besloten om de tribune af te breken, 

kan het zijn dat er een loskoppeling is van beide dossiers. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er een aantal maanden een commissie over is geweest. Over een 

begeleidingsbureau tussen de gemeente en de eventuele aannemer en hoe de samenwerking 

gestroomlijnd zou kunnen worden. Hij vraagt hoeveel dat de gemeente zal kosten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het in een dergelijke procedure het beste is om juridische 

bijstand in te schakelen om ervoor te zorgen dat een dossier sluitend is wat betreft de gemeente. 

De gemeente heeft een beroep gedaan op een advocatenkantoor. Daar is een zekere kost aan 

verbonden. Hij weet het niet van buiten. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

50. Door Groen wordt volgende motie ter stemming voorgelegd “Motie tegen het ontwerpplan van 

NIRAS over de geologische berging van het hoogradioactief afval in België”. 

 

Raadslid de Munck, Groen, geeft toelichting bij de motie tegen het ontwerpplan van NIRAS over 

de geologische berging van het hoogradioactief afval in België. Zijn fractie vraagt aan het 

gemeentebestuur een verlenging van de openbare raadpleging zodat alle social distancing 

maatregelen opgeheven zijn teneinde in alle transparantie een waardig en democratisch 

openbaar debat aan te gaan over het beheer van hoogradioactief afval in het arrondissement. Hij 

vraagt ook aan het college om zich te verzetten tegen het plan voor ondergrondse berging zoals 

dat momenteel door NIRAS wordt voorgesteld op het grondgebied van de gemeente. Hij vraagt 

de gemeenteraad om het college de opdracht te geven om deze motie van gemeenteraad op 13 

juni 2020 ook over te maken aan de algemeen directeur van NIRAS en aan de federale minister 

van energie, leefmilieu, duurzame ontwikkeling om te reageren op de openbare raadpleging. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft de vraag neergelegd bij de milieuambtenaar. Die heeft hem 

meegegeven dat het enkel een principebeslissing betreft van de federale overheid aangaande de 



definitieve opslag van hoogradioactief en langlevend afval. Het gaat over een voorontwerp dat 

het proces van de goedkeuring van de beleidsmaatregel terzake vastlegt. Er wordt een oplossing 

voor de langere termijn voor het beheer van deze afvalstoffen geformuleerd als geologisch 

bergsysteem op Belgisch grondgebied. Er wordt een MER opgemaakt en er wordt een 

publieksbevraging georganiseerd die loopt tot 13 juni. Deze wordt georganiseerd door NIRAS. De 

steden en de gemeenten werden niet gevraagd, wat normaal gezien wel gebeurt, om deze 

bevraging kenbaar te maken. Vandaar dat de dienst en het college niet op de hoogte waren van 

dit dossier. Het voorliggende dossier heeft overigens nog helemaal niets te maken met de plaats 

of plaatsen waar mogelijk de voorgemelde afvalstoffen zouden kunnen worden opgeslagen, 

noch met het wanneer dit zal worden uitgevoerd. Ook het hoe ligt nog niet vast, hoewel de 

berging in ondergrondse galerijen de enige wetenschappelijk te verantwoorden optie is. Dit heeft 

de milieuambtenaar gezegd. Het raadslid zal het er wel niet mee eens zijn, maar die discussie 

wordt hier niet gevoerd. Op termijn zullen dus alle relevante milieueffecten voor een of meerdere 

projecten van het geconcretiseerde bergingsplan nog worden beoordeeld in detail. Vandaar dat 

de milieuambtenaar adviseert dat het in dit stadium niet relevant is dat er een standpunt wordt 

ingenomen. Maar het verdere verloop wordt wel degelijk opgevolgd. Maar het is dus gewoon een 

principebeslissing. Vandaar dat ook niet aan de gemeente is gevraagd om dat kenbaar te maken. 

Het is een beslissing die momenteel geen enkel concreet gevolg heeft, noch over de plaatsing 

noch over de manier waarop. 

 

Raadslid De Munck zegt dat NIRAS zelf wel een aantal voorstellen wil doen om werk te maken van 

een geologische berging. De federale overheid heeft er nog helemaal geen beslissing in genomen, 

dus het is eigenlijk de omgekeerde wereld. NIRAS wil een aantal denkpistes openhouden terwijl 

men bovenlokaal nog helemaal niet mee is in het verhaal. Vandaar dat het niet slecht zou zijn als 

de gemeente, met vier kerncentrales en toch wel wat hoogradioactief afval op haar grondgebied, 

via de motie zou laten weten aan NIRAS dat het niet gediend is van zulk initiatief. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat momenteel in Doel afval van het type laag- en middenactief 

is gestockeerd. Dat wordt hier tijdelijk hoogstens veertig jaar gestockeerd. Er is overigens niet zo 

lang geleden nog een aanvraag gedaan om er een loods bij te zetten. Het huidige aanwezige 

hoogactieve afval is beperkt. Dat wordt in Dessel gestockeerd. Het is al een heel oud dossier. Hij 

denkt dat NIRAS probeert om de discussie terug op gang te krijgen en ervoor te zorgen dat de 

federale regering op een gegeven moment een beslissing neemt. Het is al een heel oud dossier. Er 



waren al betogingen toen hij nog niet politiek actief was. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de burgemeester zelf aangeeft dat de gemeente niet op de hoogte 

was. Dat is nu net zijn punt. Beveren is een gemeente die betrokken is bij deze materie. Het zou 

daarom niet slecht zijn dat de gemeente Beveren haar standpunt laat weten via deze motie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er vroeg of laat een beslissing genomen zal moeten worden 

over waar dat radioactief afval wordt opgeborgen. NIRAS probeert nu opnieuw de ganse 

discussie aan te zwengelen zodanig dat de federale regering een beslissing neemt. Het 

radioactieve afval in Doel is tijdelijk en dat zal vroeg of laat een definitieve berging moeten 

krijgen. De vraag over waar, hoe en wat is momenteel niet aan de orde. Het is niet omdat hier een 

kerncentrale staat dat Beveren meer betrokken is dan een andere gemeente. Het is het 

tegenovergestelde. Men zou ervoor moeten zorgen dat het hier zo snel mogelijk weg is. Als de 

besluitvorming in dit tempo verdergaat, dan gaat het hier nog vele jaren liggen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat ook de site vele jaren zal blijven staan. Die zal niet in de eerste jaren 

verdwijnen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de afbraak heel wat jaren zal duren. Als het raadslid tegen de 

berging is, dan is dat iets anders. Dit is een principiële discussie. 

 

Raadslid De Munck vraagt een stemming.  

 

Raadslid Benali, sp.a, merkt het volgende op bij de motie van Groen. Zeker het element om te 

vragen voor een verlenging van de openbare raadpleging, gezien de huidige situatie en dat het 

nu ook gebeurt bij andere openbare raadplegingen, vindt hij terecht. Daar had zijn fractie zich bij 

aan kunnen sluiten. Hij vindt het wel enigszins voorbarig om nu al te beslissen dat de gemeente 

zich gaat verzetten tegen de ondergrondse berging in deze gemeente. Hij denkt dat men 

inderdaad nog in een andere fase zit. Men moet ook nadenken wat er dan wel met het radioactief 

afval moet gebeuren. Ooit moet het ergens naartoe. Het gaat niet vanzelf verdwijnen. Hij vindt 

wel dat het gemeentebestuur proactief mag zijn met tussenkomen bij NIRAS en de betrokken 

overheden om te zeggen dat deze manier van werken niet goed is. De gemeente wordt niet 

betrokken terwijl er in de gemeente een nucleaire centrale staat. Hij denkt dus wel dat het 



gemeentebestuur een proactievere rol moet spelen en dat de openbare raadpleging verlengd 

zou moeten worden. Maar zijn fractie gaat zich met de andere twee punten nog niet akkoord 

verklaren. Daarover is eerst nog meer discussie en informatie nodig. Daarom zal hij zich niet 

aansluiten bij de motie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er momenteel geen locatie wordt voorgesteld en ook niet op 

welke manier. Het heeft niets te maken met het feit dat er in deze gemeente kerncentrales zijn. 

Iedere gemeente en iedere stad is evenzeer betrokken partij. Er zullen er een aantal zijn waar het 

totaal niet kan. In Beveren is het in het verleden wel onderzocht en toen waren de resultaten 

negatief. Maar in de tussentijd kan er voortschrijdend inzicht zijn en kan het misschien met 

andere technieken. Vele jaren geleden heeft hij eens de toelichting gehad dat de kleilagen in 

Beveren niet geschikt waren. Er ligt niets concreet voor. Het is gewoon een principebeslissing. Hij 

vraagt verder waarom het bestuur moet vragen om de ronde te verlengen. Als het morgen door 

een verdere beslissing concreet wordt, dan komt er een totaal andere discussie, indien de 

gemeente betrokken partij zou worden. Momenteel is dat niet het geval. Het college gaat de 

motie niet steunen. 

 

De voorzitter gaat over tot stemming.  

 

Met 26 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Beveren 2020, sp.a, Open Vld) bij 5 ja-stemmen (Groen, 

André Buyl, Dominique Tielens) bij 4 blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, 

Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh) wordt de motie van Groen tegen het ontwerpplan van 

NIRAS over de geologische berging van het hoogradioactief afval in België verworpen. 

 

51. Het punt van Open Vld inzake organiseren financiële commissie of een informeel overleg met 

doel kennis te nemen van impact coronacrisis en passende financiële maatregelen te kunnen 

nemen voor de gemeente Beveren werd behandeld, samen met punt 42. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

52. Volgend punt van Open VLD  wordt besproken: vraag om 2 maatregelen te nemen door middel 

van schenken cadeaubon en schrappen terrasbelasting en standgelden voor marktkramers. 

 



Raadslid Schelfhout, Open VLD, roept op om de lokale middenstander in Beveren-Waas een hart 

onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Ze vraagt het gemeentebestuur concreet om 

twee maatregelen te nemen die ook in andere buurgemeenten genomen worden. Ten eerste 

stelt ze voor om een coronacadeaubon te geven aan alle Beverse gezinnen die men na de crisis 

kan uitgeven bij de lokale handelaars. In Kruibeke gaat het om een bedrag van 15 euro dat 

gegeven wordt. Deze is uiteraard te besteden bij de lokale middenstander. Iedereen krijgt daarbij 

de mogelijkheid om een extra cadeaubon van 35 euro aan te kopen, eveneens te besteden bij de 

plaatselijke handelaar, waarvan de gemeente 10 euro voor haar rekening zal nemen. Die 10 euro 

moet wel verplicht worden uitgegeven bij de lokale horecazaken om ook hen te ondersteunen. 

Het bedrag kan uiteraard het beste gekozen worden op basis van de financiële draagkracht van 

de gemeente. Stekene kiest voor een waardebon van 10 euro. Oudenaarde kiest voor een bon 

van 25 euro. Een noodzakelijke vereiste die ze voorop stelt, is dat de bon ingewisseld kan worden 

in alle deelgemeenten. Ten tweede stelt ze voor om, zoals ze in het verleden al reeds heeft 

gevraagd, bepaalde belastingen voor lokale handelaars te schrappen. Ze vraagt het college om 

de terrasbelastingen, de standgelden voor marktkramers voor minstens de komende twee jaar te 

schrappen. Deze twee maatregelen ziet zij als noodzakelijk om de Beverse economie te 

stimuleren en de Beverse middenstand te ondersteunen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de discussie over het laatste punt al eens is gevoerd. Hij 

heeft al gezegd dat het college heeft besloten om dit in september te bekijken. Voor dit jaar is er 

nog niets gevraagd. Als de coronaperikelen voorbij zijn, dan ziet hij niet in waarom dat ook voor 

2021 verlengd moet worden. Daar gaat het college dus niet op in. Voor 2020 is er nog niets 

aangerekend. De marktkramers hebben het teruggekregen. In september wordt bekeken of dit 

nog voor een aantal maanden zal worden geïnd of dat het voor gans 2020 kwijtgescholden zal 

worden. Een paar gemeenten hebben een cadeaubon ingevoerd. Het raadslid noemde ze al. In 

andere gemeenten gebeurt het naar zijn weten niet. Men kan al lang cadeaubonnen kopen voor 

het Beverse winkelgebied. Die mogelijkheid bestaat niet in andere gemeenten, maar wel in 

Beveren. De gemeente is niet van plan om mee te gaan met het voorstel van het raadslid. Het 

college probeert de lokale middenstand en handelaars op een andere manier te ondersteunen. 

Als het ter stemming wordt gelegd, dan zal de meerderheid het niet goedkeuren. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, vraagt hoe het college dan denkt de lokale handelaar te 

ondersteunen. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij net een aantal dingen heeft opgenoemd. De belastingen 

zijn ook geen echte belastingen, maar bedoeld als regulering. De terrasbelasting is bijvoorbeeld 

bedoeld om te voorkomen dat er wildgroei komt. Als dat morgen wordt afgeschaft dan gaat 

iedereen een terras neerzetten. Tijdens een eerdere gemeenteraad heeft hij eens toegelicht dat 

het om kleine bedragen gaat. Dus het is om regulerend te werken zodat de mensen weten dat het 

niet zomaar losgelaten wordt. Hij hoort ook nog wel wat kritiek op de cadeaubonnen die in 

bepaalde gemeenten worden toegekend. Veel mensen gaan die spenderen in een groot 

warenhuis bij de grote keten. Dat was ook niet direct de bedoeling. Als de gemeente dit morgen 

zou doen en de helft wordt gespendeerd in de Action of in de Albert Heijn, dan schiet men het 

doel voorbij. Dat is dan niet de bedoeling, maar die kan men moeilijk uitsluiten. Men kan moeilijk 

zeggen dat het daar niet gespendeerd mag worden. Hij heeft er kritiek op gehoord omdat het 

vooral in die winkels gespendeerd werd. 

 

Raadslid Schelfhout wil dat er nagedacht wordt vooral over de kleine handelaren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het is besproken in het college. Daar heeft men bekeken wat 

men kan ontwikkelen om een stuk ondersteuning te geven en om te vermijden dat het naar de 

grote ketens gaat. Die ketens hebben overigens wel een waarde. Hij moet er niet aan denken dat 

de Albert Heijn morgen zou sluiten. Dat zou niet goed zijn voor de Warande. Maar het is niet de 

bedoeling om die op die manier te ondersteunen. Die hebben het niet echt nodig. Als de grote 

ketens toch in de problemen komen, dan zullen ze met deze ondersteuning niet recht gehouden 

worden. Het raadslid zal zelf ook wel hebben opgevangen dat er in die gemeenten wat kritiek 

kwam omdat het veel naar de grote ketens ging. Maar het is in het college besproken en de dienst 

economie is aan het kijken of een stuk ondersteuning gegeven kan worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

53. Ten verzoeke van Open Vld wordt het laatste punt van deze zitting “vrijstelling belasting op 

drijfkracht n.a.v. coronacrisis” besproken. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, vraagt terug een uitzonderlijke vrijstelling belasting op 

drijfkracht naar aanleiding van de coronacrisis. Heel wat bedrijven en KMO’s hebben als gevolg 



van de coronacrisis hun bedrijvigheden of een deel daarvan voor een tijd moeten stilleggen. Dit 

heeft uiteraard een negatieve impact op het bedrijfsinkomen en de jobzekerheid van de 

werknemers. In de regio Waasland-Antwerpen hebben van de 37 gemeenten 16 gemeenten 

belastingen op drijfkracht. Deze belasting houdt geen rekening met de draagkracht van de 

bedrijven. Van deze zestien gemeenten beslisten reeds veertien gemeenten om de bedrijven die 

hun activiteiten moesten stilleggen omwille van corona, een korting te geven op de  

drijfkrachtbelasting. Antwerpen besliste zelfs om deze korting vervroegd toe te staan en te laten 

verrekenen in 2019 in plaats van 2020. Beveren is een van de gemeenten die ook in een belasting 

op drijfkracht voorziet, maar heeft tot nu toe geen korting toegestaan aan de getroffen bedrijven. 

Open VLD moet vaststellen dat in de reglementen van Beveren er geen vrijstelling op inactieve 

motoren is voorzien. Ze wil voorstellen om in deze uitzonderlijke situatie een eventuele 

vervroegde belastingvermindering voor inactieve activiteiten in te voeren voor de lokale 

bedrijven en KMO’s via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Een bewijs van onvrijwillige 

inactiviteit is daarbij wel noodzakelijk. Enkel als een bedrijf heeft stilgelegen kan er een beroep 

gedaan worden op deze maatregel. Deze ondersteuning voor de bedrijven en KMO’s is dringend 

nodig om de continuïteit van ondernemingen en jobzekerheid te voorkomen. Er moet nu 

dringend ingegrepen worden om jobs en bedrijven te redden. Open VLD pleit daarom nogmaals 

om naast bestaande voorgestelde korting ook de lokale bedrijfsbelastingen te herzien of zelfs af 

te schaffen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat men een probleem zou hebben als de drijfkrachtbelasting 

wordt afgeschaft. De gemeente heeft gisteren een afrekening gekregen voor 2019 van de 

kerncentrale. Het gaat om 3 miljoen. Dat zou de gemeente niet krijgen via financiën, het gaat dan 

om onroerende voorheffing, vanwege het feit dat ze toen hebben stilgelegen. Ze hebben dat 

afgedwongen via de rechtbank. Alle KMO-bedrijven, op een paar uitzonderingen na, betalen 

praktisch geen drijfkrachtbelasting. Er is constant een vrijstelling van 50 kilowatt. Het zijn dus de 

grotere bedrijven die alleen drijfkrachtbelasting betalen. Het zou een enorm gat slaan in de 

begroting met alle gevolgen van dien. De gemeente moet altijd maar belastingen afschaffen en 

moet aan de andere kant investeren. Dan zou ook het investeringsprogramma van de 

meerjarenplanning voor de komende zes jaar aangepast moeten worden. Hij denkt dat het 

belangrijk is dat openbare besturen en vooral ook gemeenten blijven investeren naar de 

toekomst toe. Dat is voor de economie van cruciaal belang. Alles kwijtschelden zou in het geval 

van Beveren voor een deel ten goede komen aan buitenlandse aandeelhouders. Er zijn nogal wat 



bedrijven die in handen zijn van buitenlandse aandeelhouders. Die bedrijven zijn belangrijk voor 

de tewerkstelling, maar als er meer winst wordt gemaakt dan komt dat bij andere mensen 

terecht. Hij denkt dat de drijfkrachtbelasting voor Beveren een uitzonderlijke situatie is.  

 

Raadslid Schelfhout heeft het over kleine bedrijven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat die een vrijstelling hebben voor 50 kilowatt. Een kleine 80% 

is vrijgesteld. Die krijgen geen aanslagbiljet want die vallen eronder. Er zijn een aantal ook 

Beverse bedrijven bij die over motoren beschikken, maar de meeste zitten in de haven. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering van de gemeenteraad. Ze vraagt aan de raadsleden thuis om te 

stemmen voor 12 uur morgenmiddag. 

   

    Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

    Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 26 mei  2020 en nodigt  

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni 2020 te 

19.30 uur. 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


