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Gemeenteraadszitting van 26 november 2019 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

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

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

Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline Rovillard en Bram Massar, raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

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

 
Openbare zitting 

1.   Verslag gemeenteraadszitting 22 oktober 2019 – goedkeuring. 

2.   Aanpassing politiereglement inzake toelating tot plaatsen terrassen op 

      openbaar domein – goedkeuring. 

3.  Samenwerkingsovereenkomst met nv BAM over maatregelen ter bevordering van 

      verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de 

      Oosterweelverbinding – goedkeuring. 

4.  Goedkeuring huishoudelijk reglement GECORO – goedkeuring. 

5.  Vraag Hof Ter Welle dienst Bijzondere Jeugdzorg om het reeds terugbetaalde deel van de  

      renteloze lening opnieuw ter beschikking te krijgen onder de vorm van een bijkomende  

      renteloze lening – goedkeuring. 

6.  Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht 'verbindingsriolering  

      Melselestraat' – goedkeuring. 

7.  Bouwen van een nieuwe tribune voor de Freethiel en nieuwbouwproject langs de Klapperstraat  

      - goedkeuring. 

8.   Aanpassing ereloon ontwerper voor uitbreiding en verbouwing Gemeentelijk Technisch  

       Instituut – goedkeuring. 

9.   Recht van opstal KLJ Beveren – goedkeuring. 

10. Kosteloze grondafstand Brielstraat te Melsele – goedkeuring. 

11. Kosteloze grondafstand voortuinen Sportlaan te Vrasene – goedkeuring. 

12. Publieke verkoop projectgrond hoek Hof ter Wellelaan-Bosdamlaan te Beveren – goedkeuring. 

13. Aanwending lestijdenpakket Kunstacademie schooljaar 2019-2020 – goedkeuring. 
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14. Organogram en personeelsformatie EVI – goedkeuring. 

15. Aanpassing van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Erfpunt en  

       bekrachtiging beleidsplan – goedkeuring. 

16. Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders  

       Maatschappij Linkerscheldeoever op 11 december 2019 – goedkeuring. 

17. Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene vergadering Ibogem op  

      18 december 2019 – goedkeuring. 

18. Ten verzoeke van Beveren 2020: Feestzaal Scala – advies. 

19. Ten verzoeke van Groen: Projectoproep kindvriendelijke buurt: ruimte voor spel, groen en  

        beweging – advies. 

20. Ten verzoeke van Groen: Erfgoedelementen in Beveren beschermen bij afbraakwerken –  

       advies. 

21. Ten verzoeke van Groen: Bodemkwaliteit gemeente Beveren – advies. 

Besloten zitting 

22. Overdracht medewerker van gemeente naar OCMW – kennisneming. 

 

Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van 22 oktober 

2019 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019. 

 

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

 

Raadslid De Munck, Groen, wil een vraag stellen in verband met de komende commissie nu 

zaterdag. Hij vraagt of het mogelijk is om de verschillende stopplaatsen op voorhand mee te delen. 

Hij weet niet in hoeverre er al een mededeling is gebeurd. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat die in de mailbox van het raadslid zou moeten zitten. 
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Raadslid De Munck zegt dat dat goed is, omdat een aantal mensen vragen om eventueel te kunnen 

aansluiten op bepaalde punten. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de ambtenaar die de agenda heeft voorbereid deze heeft gemaild 

naar de mensen die zich hebben ingeschreven, alsook naar het raadslid in het bijzonder omdat hij 

het had gevraagd. 

 

Raadslid De Munck zal het nakijken. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft twee vragen. De eerste betreft het nieuwe rusthuis De Linde in 

Haasdonk. Hij heeft verontruste vragen gekregen over wat er aan de hand zou zijn. Er worden 

overal schoren geplaatst rond dat rusthuis. 

 

Schepen Van Esbroeck kan zijn collega gerust stellen. Dat is in het kader van de afwerking van het 

gebouw. Aannemer Theo Verplancke had daar eerst stellingen rond gezet. Die zijn verdwenen, 

maar nu moest er nog gewerkt worden op het dak. Daarom werden deze terug geplaatst. Het is de 

aannemer die deze stellingen daar gezet heeft en deze ook terug zal weghalen. 

 

Raadslid Buyl vraagt of er dus geen stabiliteitsproblemen zijn. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat dat totaal niet het geval is. Het zijn stellingen die er rond staan om 

op het dak te kunnen werken. 

 

Raadslid Buyl stelt zijn tweede vraag. De brandweerkazerne is er ongeveer een 26 jaar geleden 

gebouwd. Toen werd er een nooduitgang voorzien voor het geval er aan de oprit van de brandweer 

iets zou schelen. Bij de heraanleg is gebleken dat die nooduitgang voor camions nu verdwenen is. 

De beplanting loopt nu door. Zijn vraag is of dit een bewuste keuze is of een vergetelheid. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft er nog geen enkele opmerking rond gekregen van de officieren, 

noch van de postoverste noch van de zonecommandant. Indien dat eventueel een probleem zou 

zijn in het kader van de veiligheid, dan verwacht hij dat er toch wel een opmerking zal komen. Gans 

de werkzaamheden die uitgevoerd worden rond het gemeentehuis en het politiegebouw gebeuren 

in samenspraak. Hij wil het nog wel een keer natrekken, maar hij heeft er tot hiertoe nog niets over 

vernomen. Het zou hem zeer verwonderen dat, indien dat een probleem zou zijn, deze mensen hun 
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verantwoordelijkheid niet zouden nemen en hem of andere mensen er niet op attent zouden 

maken. 

 

Raadslid Buyl denkt dat de burgemeester nog wel een vraag gaat krijgen. Het is besproken op de 

vergadering nadat hij had gezegd dat de oprit is verdwenen. Hij is misschien te rap geweest, maar 

hij denkt dat de burgemeester de vraag wel gaat krijgen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit op de parking van de politie ook is verdwenen. Hij denk dat 

dit toch in een ruimer kader moet worden bekeken. Ook langs de kant van de Gravendreef zijn er 

twee in- of uitritten. Een aan de zuidkant en een aan de noordkant. Dan moet de Gravendreef al 

voor een groot stuk afgesloten zijn. Maar hij zal de vraag ook een keer stellen. Maar het zou hem 

zeer verwonderen indien dat niet samen bekeken is.  

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een vraag over de verlichting in de Vrasenestraat. Er 

werd in de zomer beloofd dat er tegen eind 2019 nieuwe verlichting zou zijn. Momenteel is die er 

nog niet geplaatst. Mensen hebben toch wel een redelijk onveiligheidsgevoel door losliggende 

tegels die er zijn en werken aan gebouwen. Nu zijn er nauwelijks vijf flauwe lampjes, dat geeft de 

winkelstraat van Beveren allesbehalve een aantrekkelijk imago. Ze vraagt tegen wanneer de 

nieuwe verlichting geplaatst zal worden. 

 

Schepen Kegels zegt dat er inderdaad al eens een debat over is gevoerd. Er is met Fluvius een 

akkoord dat dezelfde armaturen worden gebruikt als in Ciamberlani en Ijzerhand, die worden 

doorgetrokken. Dat is beslist en moet worden uitgevoerd, maar nu zijn er ondertussen heel veel 

werven in de Vrasenestraat. Vorige week zijn nog drie of vier verlichtingen tijdelijk vervangen. De 

gevels die er tijdelijk van tussen zijn, daar kan natuurlijk geen verlichting meer op de gevel 

gehangen worden. Er is vandaag en gisteren overleg geweest met de winkeliers van de 

Vrasenestraat. Zij zijn op de hoogte van de werken die nog moeten gebeuren. De kerstverlichting 

die binnen de komende weken wordt aangestoken, zal al voor extra verlichting zorgen. Er moet 

ook worden gekeken met de aannemers hoe dit probleem opgelost zal worden op de plaatsen 

waar nu werven zijn. De winkeliers zijn in elk geval op de hoogte van de werken die uitgevoerd 

worden. Binnen twee weken zal de straat al beter verlicht zijn met de feestverlichting. Dat is 

natuurlijk een tijdelijke maatregel. Maar de verlichting komt er wel degelijk zo snel mogelijk aan. 

 

Raadslid Van de Vyver vraagt wat zo snel mogelijk is. 
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Schepen Kegels zegt dat Fluvius de planning nog moet doorgeven. Het college zit daar heel kort 

op. Zij contacteren ook de winkeliers meerdere keren per maand om daar achter te zitten. De 

belofte is gemaakt. Maar Fluvius is op dit moment iets trager in uitvoering dan onder Eandis. Het 

zijn ook andere verantwoordelijken in deze regio. Er zijn vorige week ook mails vestuurd om het te 

bespoedigen en de problematiek zo snel mogelijk op te lossen. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, had hierover deze week al een schriftelijke vraag gesteld en een 

melding gedaan. Ze vraagt of het niet mogelijk is om aan de werven noodverlichting te hangen. Het 

is er op sommige plaatsen echt zeer donker. Er zitten putten in de weg en er staat ergens één 

lampje te knipperen. Ze is er juist nog gepasseerd en het is er echt zeer donker. Ze vraagt of er 

noodverlichting gehangen kan worden totdat de kerstverlichting brandt. 

Schepen Kegels zegt dat de werven in principe afgesloten moeten zijn. Werven die de openbare 

weg of fietspaden doorkruisen moeten altijd verlicht zijn. Normaal gezien staat dat ook altijd in de 

voorwaarden van de vergunning. Hij zal het nogmaals doorgeven. Hij heeft een tijdje geleden 

samengezeten met de technische diensten, de wijkwerken en ook met de politie die daar 

regelmatig controleert op camionnetjes die daar staan en of ze wel een vergunning hebben. Hij 

heeft er persoonlijk nog geen klachten over gekregen, maar als er effectief een gevaar is dan moet 

dat aangepakt worden. Hij geeft het door. 

 

Raadslid Van de Vyver heeft een tweede vraag. In juni vorig jaar heeft de fractie van Beveren 2020 al 

gevraagd naar de stand van zaken aangaande het opmaken van een armoedeplan. Er werd 

meermaals gezegd dat dat op komst is en dat de raad dat voor de zomer, ten laatste in 

september/oktober voorgesteld ging krijgen. Ze vraagt nu wanneer dat er gaat komen en wanneer 

dat voorgesteld zal worden.  

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat het voorzien is voor de gemeenteraad van januari en dat het 

in januari op de commissie besproken gaat worden.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil een vraag stellen die misschien niet meer zo actueel is, 

maar hij dacht toch van het college een woordje van verontschuldiging te krijgen. Eind vorige 

maand/ begin deze maand is er een infogids verdeeld over heel Beveren. Dat kost toch heel wat 

geld. Hij heeft nog maar enkele bladzijden doorgenomen. In het voorwoord van de burgemeester 

staat onmiddellijk op de tweede lijn een spelfout. Dat is toch wel spijtig. Maar als men dan bij de 
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politieke fracties gaat kijken, dan denkt hij dat de opmaak door iemand is gebeurd die geen 

voorliefde heeft voor de politiek. Vier of vijf van de zeven namen van de Beverse fracties zijn 

verkeerd geschreven. Dat vindt hij wel spijtig. Het kost toch wel veel geld. Zijn fractie heet in de 

gids Beveren 2020 en dus niet Doel 2020. De twee leden van sp.a behoren volgens de gids tot twee 

verschillende fracties. Hoofdletters worden kleine letters. Spaties worden tussen partijnamen 

gevoegd. Hij vraagt of dit bij het college zelf al was opgevallen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit het eerste is dat hij er van hoort. Maar hij twijfelt geen 

moment aan wat het raadslid zegt. Dat kan niet. Hij verwacht dat het wel door een ambtenaar 

wordt nagelezen. Als dat nu niet gebeurd is, dan zal dat geen tweede keer gebeuren. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat ook namen van raadsleden verkeerd worden geschreven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet betaamt voor een gemeente zoals Beveren dat dat zo 

klakkeloos wordt verspreid. Hij geeft het raadslid tweehonderd procent gelijk. Hij wil zich er 

namens de mensen die dat moeten controleren, dat is niet hijzelf noch het college, voor 

verontschuldigen.  

 

Raadslid Stevenheydens zegt een spelfout kan er uiteraard altijd insluipen. Maar als er flagrante 

fouten in staan, dan kan dat niet. Hij vermeldt de spelfouten ook om over het geheel duidelijk te 

maken dat men heel slordig is geweest. Beveren 2020 als Doel 2020 schrijven, dat zijn geen 

vergissingen meer. De namen van de fracties staan op internet, die zijn gekend. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt de verantwoordelijken die dit moeten nalezen er op te wijzen en 

te zeggen dat dat niet voor herhaling vatbaar is. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat het niet zijn bedoeling is om personeelsleden te viseren, maar er 

is normaal toch altijd wel ergens een controle. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat die heeft gefaald. Daar twijfelt hij niet aan. 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 
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02. De horecaterrassen die op het openbaar domein worden geplaatst, mogen in Beveren geplaatst 

worden gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode dienen de terrassen te 

worden verwijderd. Aangezien een terras enerzijds een uitbreiding van de verkoopoppervlakte 

inhoudt en anderzijds een onmiskenbare commerciële troef is, vragen Horeca Beveren en enkele 

individuele horeca-uitbaters of het terras niet het gehele jaar door mag opgesteld blijven. Op deze 

wijze is het voor de uitbaters mogelijk om bij goed weer en eventuele activiteiten (kermissen, 

festiviteiten, ...) gebruik te maken van het terras, zonder in overtreding te zijn. 

Bij akkoord dient het politiereglement in die zin te worden aangepast. Het retributiereglement 

betreffende inname openbaar domein hoeft niet te worden aangepast gezien dit reeds voorziet in 

een jaarlijkse ingebruikname. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord met de aanpassing van het politiereglement. 

In artikel 212,  § 4 van afdeling 4, hoofdstuk 3 van het algemeen politiereglement worden de 

woorden "van 1 april tot 1 oktober" geschrapt. 

De wijziging zal pas van kracht gaan vanaf 1 april 2020 om in tussentijd de nodige afspraken te 

maken met alle  betrokken handelaars en diensten 

 

03. De realisatie van de Oosterweelverbinding zal voor de gemeente Beveren ontegensprekelijk 

verkeershinder met zich mee brengen, in het bijzonder langere reistijden en een bijkomende druk 

op sluipverkeer tussen E17 en E34. 

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat er veel waardevolle zaken in het plan staan, maar hij heeft nog een 

aantal praktische vragen. Bij maatregel 2 uitvoering ANPR-cameraplan is in het verleden ook wat 

discussie geweest. Het argument van de burgemeester was vaak dat er een probleem was met de 

achterliggende databases en dat het dus moeilijk was om dit plan al uit te rollen. Hij vraagt of dat 

ondertussen volledig in orde is, of het allemaal proper geregistreerd kan worden en in uitvoering 

gebracht kan worden. Er staat een bedrag van 240.000 euro ingeschreven voor permanente 

monitoring. Hij vraagt of dit enkel gaat over de hardware, dus de camera’s die direct geplaatst 

worden of dat het ook gaat over de software en het beheer dat er achter zit. Hij vraagt of dit hierin al 

volledig uitgewerkt is. Hij vraagt wat de permanente monitoring wil zeggen en of dat gewoon 

software is die op de achtergrond draait en dat als er dan een nummerplaat voorbij rijdt die 

herkend wordt. Dan in verband met de fietsroute station Beveren naar de haven. Daarin wordt nu 

geïnvesteerd in de signalisatie richting de tijdelijke fietsbrug. Het is in het verleden ook al aan bod 

gekomen. Het is natuurlijk goed, maar tegelijkertijd blijft men wel met het feit zitten dat die 
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fietsbrug nogal ver van de reële fietsstromen ligt. Daar kan men wel heel veel signalisatie 

aanbrengen, maar men blijft daar wel zitten met het probleem dat die eigenlijk niet helemaal op de 

juiste plaats staat. Dan de heraanleg van het fiets- en wandelpad in de Gravendreef. Hij denkt dat 

dit dringend nodig is. Hij vraagt zich af hoe de fietsoversteek bijvoorbeeld vlak aan het oude 

politiegebouw dat juist afgebroken is, gaat opgelost worden. Hij denkt dat dat bijvoorbeeld een 

heel gevaarlijk punt is. Hij vraagt of er wat meer toelichting gegeven kan worden over hoe dat 

opgelost gaat worden. Dan nog de bijkomende parkeerplaatsen aan de stationsparking. Hij denkt 

dat het goed is dat er bijkomende parkeerplaatsen komen. Hij heeft daar ook al een paar keer naar 

gevraagd. Hij vraagt of daarin iets wordt voorzien voor aansluiting voor elektrische wagens, 

bijvoorbeeld een laadpunt. Dat staat in elk geval niet in het stuk. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil aansluiten bij de opmerkingen van collega Benali. Hij had ook wat 

vragen in verband met de drie ANPR-camera’s voor de oprijpunten rond Kallo. Door middel van die 

trajectcontrole wordt de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gecontroleerd in Kallo-centrum. 

Zijn vraag hierbij is of dat dan ook voor de Fabrieksstraat is. Zijn tweede vraag gaat ook over de 

heraanleg van de Gravendreef, de fietsroute station Beveren-centrum naar de haven. Er wordt 

gesproken over een heraanleg, maar het is hem niet helemaal duidelijk in hoeverre de heraanleg zal 

georganiseerd worden als het gaat over aansluiting kruispunt Stationsplein of aantakking 

fietspaden N70 en welke grote werken er aan vooraf zouden moeten gaan. Het is nogal een hobbel-

de-bobbel-pad, waar een bedrag van 262.500 euro wordt voorzien. Wat niet voorzien is in de 

subsidie maar waar hij wel een vraag over heeft, is het stuk fietspad van het station richting de 

Cortewalledreef. Hij vraagt of de gemeente daar, los van dit agendapunt, aandacht voor heeft om 

daar eventueel renovatiewerken aan uit te voeren. De laatste vraag is ook in verband met de 

parkeerplaatsen. Er wordt in het agendapunt gesproken over de heraanleg van de parking door 

NMBS. Hij vraagt of dat dan betekent dat de bestaande parking met de belijning en asfalt die er al is, 

deels voor de NMBS zal zijn en dat de gemeente gaat aansluiten met een extra parking, waar die 

dan precies gaat aansluiten en wie dan eigenlijk de eigenaar wordt van de parking. 

 

Schepen Van Roeyen wil het verhaal goed kaderen. Wat vandaag voorligt is een 

samenwerkingsovereenkomst die als voorwerp heeft extra middelen vanuit Lantis, voormalig BAM, 

om in die samenwerking een aantal projecten te realiseren die in de marge zitten van Oosterweel en 

die flankerende maatregelen vormen om precies weer duurzame verplaatsingsvormen te gaan 

stimuleren, openbaar vervoer, fietsen, enzovoort. Het is dus eigenlijk een brede doelstelling om in 
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de marge, of palend aan of samenhangend met het hele Oosterweelverhaal een aantal trajecten te 

lopen. Die zullen door de gemeente worden uitgevoerd met middelen die door Lantis ter 

beschikking worden gesteld. Wat vandaag voorligt zijn een aantal principes. Het is een heel 

gemengd verhaal. Wat de camera’s betreft, er is het grote plan ANPR-camera’s dat binnen de 

politiezone wordt ontwikkeld, maar waar de lokale besturen op hun terreinen een aantal dingen 

doen. Zo wordt dit deel, zijnde de doortocht van Kallo er uitgelicht en met deze middelen versneld 

aangelegd. Dus de financiering van de plaatsing van de camera’s zal gebeuren met de middelen die 

de gemeente bekomt van Lantis omdat dat ook kadert binnen een politiek van het weren van 

sluipverkeer door dorpen in de context van het havenverkeer. Het is dus voor het hele dorp Kallo 

dat het pakket ‘ANPR Kallo’ versneld geplaatst kan worden met deze middelen. Het is inderdaad de 

bedoeling om met snelheidscontroles gebaseerd op de 30km-zone de sluiperverkeerstromen af te 

knippen. In dat pakket zitten ook nog andere zaken. Er zijn een aantal projecten bij die het comfort 

van fietsers moeten verbeteren. Dat gaat over fietssuggestiestroken en oversteken. Het zijn heel 

veel kleinere dingen die daar inzitten. Een heel groot luik daarin is de aanpak van de 

stationsomgeving en de verbinding station - tijdelijke fietsbrug, om heel dat traject te gaan 

optimaliseren. Er zijn middelen om in de directe stationsomgeving het plaatsen van elektrische 

fietsen en het opladen, het inrichten van de infrastructuur en de omgeving te bewerkstelligen. De 

ontwikkeling van de verbinding station naar N70 die nu toch niet helemaal optimaal is. Daarvoor zal 

in eerste instantie een ontwerp worden gemaakt. Er is niet nu al een panklaar plan. De 

huisontwerper gaat voor heel het traject een ontwerp maken. Een van de heikele punten is 

inderdaad hoe wordt aangetakt aan de N70 en hoe het zit met de oversteekbeweging naar de 

bibliotheek en de zone van het cultureel centrum. Dat is dus een ontwerp dat dan met deze 

middelen, het is eigenlijk buiten de begroting van de gemeente Beveren, versneld zal kunnen 

aangelegd uitgevoerd. Het is dus een hele waslijst aan zaken. Het stationsplein en de parking is al 

uitgevoerd, maar wordt op die manier gerecupereerd. Het is voor de gemeente dus een pakket aan 

zeer veel middelen waar heel gericht, vooral rond openbaar vervoer en fietsen, diverse projecten 

sneller zullen worden uitgevoerd met deze middelen. Sommige zijn reeds uitgevoerd, andere zullen 

versneld kunnen worden uitgevoerd op die manier. 

 

Raadslid Benali zegt dat dat al een beetje verduidelijkt. Hij begrijpt dan dat op basis van deze 

samenwerkingsovereenkomst de verschillende voorstellen verder uitgewerkt gaan worden in de 

nabije toekomst. Het zou interessant zijn om er een commissie over te krijgen om per punt te kijken 

welke details er in opgenomen zitten. 
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Schepen Van Roeyen vindt het geven van een commissie evident. 

 

Raadslid Benali blijft nog met een punt zitten. Hij herinnert zich discussies over ANPR-camera’s en 

dat er een probleem was met de database en de informatie-uitwisseling. Hij vraagt of dat 

ondertussen is opgelost. Als dit versneld wordt uitgevoerd, dan brengt het uiteindelijk niet veel op 

als de gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan databases.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het hier gaat over trajectcontrole. Het gaat vooral over zwaar 

vervoer en om het tonnageverbod te controleren. Op federaal niveau is er een akkoord met twee of 

drie landen. Indien er buitenlandse chauffeurs hier worden geverbaliseerd moet er een 

samenwerkingsakkoord zijn, wil je die kunnen verplichten de boete te betalen.  

Dan moet men ze bij wijze van spreken de volgende keer dat ze in België komen, op heterdaad 

kunnen betrappen om te zeggen dat ze hier de boete moeten betalen en anders wordt de wagen 

aan de kant gezet. Maar het gaat hier over trajectcontrole en dan is dat niet het geval. Omdat er nu 

op vrijwillige basis politiezones aan uitwisseling doen en de computers met elkaar verbinden, zijn 

zij op de vingers getikt dat dat wettelijk niet zou mogen. Dat is wel de weg naar beneden in plaats 

van stappen vooruit te zetten. Dat moet geregeld worden op wettelijke basis. Er moet gewacht 

worden op de nieuwe regering. 

 

Raadslid De Munck had nog graag kort een antwoord gekregen op de vraag over de heraanleg van 

de parking door NMBS. Hij vraagt of die al is uitgevoerd of nog uitgevoerd moet worden. Hij vraagt 

of de realisatie van de bijkomende parkeerplaatsen tegelijkertijd loopt met het project van de 

NMBS.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het gaat over die parking waar de gemeente de investering voor de 

uitbreiding van de parking terugbetaald krijgt. Anderzijds is er de bredere inrichting van de 

stationsomgeving in functie van voorzieningen. Daar zijn stallingen voor elektrische fietsen, 

laadpunten, dat soort zaken en zaken op het gebied van openbaar vervoer. Er komt normaal gezien 

ook een buslijn station Beveren richting Kallo en de waterbus via de sluis. Al die zaken zullen 

geclusterd worden, maar daar zijn de besprekingen nu over lopende. Bij de uitgebreide parking 

gaat het eigenlijk over een financiële tegemoetkoming voor wat al is gedaan of in uitvoering is. 
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Raadslid De Munck vraagt nogmaals naar het stukje fietspad vanaf het station naar Cortewalle. Hij 

vraagt of dat ergens in een plan van aanpak zit. Dat is eigenlijk in dezelfde uitvoering van het 

fietspad van het station richting centrum. Uiteindelijk eindigt dat ook aan akkerland, waar men zich 

met de fiets op de Cortewalledreef moet begeven. Hij vraagt of daar een kijk op is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dat niet zit in de projecten die met BAM zijn bekeken. Het gaat om de 

duidelijke connectie van station via fietsbrug naar haven voor woon-werkverkeer, schoolverkeer en 

dergelijke. Het fietspad Cortewalledreef is een van de plaatsen in Beveren waar op termijn wel iets 

mee moet gebeuren. Men zal binnen de middelen die voorhanden zijn de komende dagen en weken 

vanuit de diensten een aantal zaken voorstellen aan het college dat dan beslissingen zal nemen 

over diverse projecten waarin ook wel een heel pak fietsverbindingen in zitten. Dat is ook wel een 

afweging naar prioriteiten enzovoort. Maar dat zit niet in dit pakket. 

 

Raadslid De Munck zegt tenslotte dat het een hele schone tegemoetkoming is richting Beveren van 

920.000 euro. Hij vraagt naar de verhouding van andere gemeenten die met dat 

Oosterweelprobleem te maken hebben en in hoeverre de gemeente Beveren een deel van de koek 

toegewezen heeft gekregen dat in de lijn van de verwachting ligt in vergelijking met wat andere 

gemeenten krijgen. 

 

Schepen Van Roeyen weet het niet. Hij heeft zelf gesprekken gehad met BAM-Lantis die al heel lang 

lopen over diverse flankerende maatregelen, duurzaamheid, modal shift, enzovoort. Vanuit hun 

kant kunnen nu een aantal middelen versneld ter beschikking worden gesteld. Hij weet wat Beveren 

heeft gekregen. Hij heeft geen flauw benul wat andere gemeenten hebben gekregen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het bij andere gemeenten in een andere vorm is. Er zullen ook 

al een aantal maatregelen genomen zijn in de stad Antwerpen en ook in Zwijndrecht. Er is 

bijvoorbeeld dat scherm waar de gemeente enorm belang aan heeft gehecht. Dat is op een andere 

manier. Hij denkt niet dat het zo is dat er een grote pot is waarop een verdeelsleutel is toegepast. 

Hij denkt dat is gekeken wat de verschillende problematieken zijn in de steden en gemeenten die 

erbij betrokken zijn en dat men op die manier die maatregelen heeft genomen, op basis van de 

gesprekken die er met de gemeentebesturen ook geweest zijn in het verleden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat in de gesprekken waarin de gemeente minderende maatregelen eiste,  
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onder andere het versneld uitvoeren ervan naar voren gekomen is en dat de gemeente zich net 

heeft geëngageerd om een deel van de taken op eigen grondgebied op te nemen met de 

terreinkennis en de goede diensten die er bij de gemeente zijn zodat een aantal deelaspecten van 

die trajecten versneld uitgevoerd konden worden. Daar komt het op neer. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het getuigt van het feit dat er door het gemeentebestuur goed 

is gelobbyd en dat het gemeentebestuur de mensen van Lantis heeft kunnen overtuigen dat er 

maatregelen genomen moesten worden. Er is dikwijls in gesprekken op gehamerd.  

 

Raadslid De Munck zegt dat de lijst lang was. Hij vraagt of die volledig tot zijn recht is gekomen 

binnen de subsidiëring en of men tevreden is met hetgeen nu gesubsidieerd wordt.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het zou getuigen van veel hoogmoed om slecht te spreken over een 

gift van 900.000 euro. Dit is een heel aanzienlijk bedrag wat de gemeente toelaat om een aantal 

dingen te doen. Hij moet zeggen dat in dat pakket heel wat dingen zitten die Lantis ook zelf doet. Hij 

geeft als voorbeeld de tijdelijke fietsbrug. Die wordt door hen geplaatst voor de bereikbaarheid en 

aanrijzones die versneld aangelegd gaan worden. Het is een heel breed netwerk en hij denkt toch 

dat het wel meer dan ok is. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil honderd procent zeker zijn dat hij de uitleg van de burgemeester goed 

begrepen heeft. In de tekst staat dat de doelstelling van de ANPR-camera’s meervoudig is. Naast 

dataverzameling over trafieken en intensiteiten zijn de camera’s bedoeld als instrument voor de 

controle op snelheid, criminaliteit en zwaar vervoer. De burgemeester zegt eigenlijk dat het met de 

snelheid en criminaliteit wel gaat lukken, maar voor het zwaar vervoer zijn de databases nodig. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij dat goed heeft begrepen. Het zijn vooral buitenlanders die 

over het wegennet van de gemeente dikwijls de sluipwegen nemen op basis van GPS. 

 

Door middel van een samenwerkingsovereenkomst zullen de gemeente en de nv BAM (Lantis) 

trachten deze verkeershinder te beperken door een aantal flankerende maatregelen in te voeren. 

Met flankerende maatregelen wordt een pakket aan maatregelen bedoeld ter bevordering van 

duurzame mobiliteit tussen de gemeente Beveren en de Antwerpse stads- en havenregio met tot 

doel enerzijds een modal shift te realiseren ten voordele van het fietsverkeer en het openbaar 
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vervoer, dit met zowel harde infrastructurele als zachte maatregelen, en anderzijds sluipverkeer te 

weren. 

Deze maatregelen omvatten ondermeer het aankopen van ANPR-camera's, fietssuggestiestroken 

aanbrengen, fietspaden heraanleggen, blue-bikes deelfietsen plaatsen en bijkomende 

parkeerplaatsen voorzien aan het treinstation te Beveren. 

Deze maatregelen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Beveren. In ruil voorziet Lantis 

een éénmalige toelage van 918 778 EUR. 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst 

met BAM nv ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het 

kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding. 

 

04. In zitting van 29 oktober 2019 heeft de GECORO het huishoudelijk reglement gewijzigd.  

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat zijn fractie het zeker gaat goedkeuren. Zijn fractie was zelf 

vragende partij om de plaatsvervangers te voorzien voor de politieke vertegenwoordigers. Het 

tweede punt was dat er meer digitaal gewerkt ging worden en minder op papier. Dat is ook prima. 

Gisteren had hij tijdens GECORO de suggestie gedaan om de GECORO-leden beperkte toegang te 

geven tot Green Valley, het eigen onlinesysteem, om het daar de GECORO-leden na verloop van tijd 

nog gemakkelijker te maken om alles digitaal te kunnen opvolgen. Hij wil zeker ook nog een pluim 

geven aan de dienst die het huishoudelijk reglement heeft gemaakt. Dat is net dat dat de 

raadsleden graag zien. Hetgeen er wordt gewijzigd staat in fluo en wat wordt geschrapt, wordt 

geschrapt. Hetgeen er is bijgekomen staat in fluo-groen. Zo zou het moeten. 

 

De algemeen directeur zegt dat de toegang tot Green Valley onderzocht kan worden. 

 

Dit moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

Gezien de werklast werd voorgesteld aan de GECORO om de uitnodiging enkel nog per e-mail te 

bezorgen. Tijdens de zitting is er een discussie ontstaan en is er als concensus beslist om alle 

documenten digitaal per e-mail te bezorgen en slechts nog een gedeelte per post, namelijk: 

 de agenda 

 bij RUP's: 

o een samenvatting van het RUP en de ingekomen adviezen 

o het grafisch plan 
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Voor het overige zijn slechts kleine wijzigingen aangebracht en enkele onjuistheden weggewerkt. 

Met algemeenheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement van de GECORO goedgekeurd. 

 

05. Met oog op de realisatie van een nieuwbouw op de site Don Bosco te Sint-Niklaas besliste de 

gemeenteraad in zitting van 27 juli 2010 om aan vzw Hof ter Welle een renteloze lening van 337 500 

EUR toe te staan met terugbetalingsmodaliteiten over een periode van 30 jaar. 

Einde 2018 had de vzw 8 terugbetalingen verricht voor een totaalbedrag van 90 000 EUR. 

Met een schrijven van 6 juni 2019 vraagt de vzw of het reeds terugbetaalde bedrag van  

90 000 EUR opnieuw ter beschikking kan gesteld worden via een renteloze lening. 

Door diverse omstandigheden (enkele jaren geen VIPA toelagen, geen inschrijvingen voor 

ruwbouwgedeelte, ...) liep dit bouwdossier ernstige vertraging op. Ondertussen werd de aanneming 

gegund en wordt er einde augustus/begin september gestart. 

De vzw stelt voor om de bijkomende renteloze lening te laten samenvallen met de oorspronkelijke 

einddatum van de initiële renteloze lening, met name 2040 en ter beschikking te stellen in 2020. 

Naast de huidige renteloze lening en de vraag tot een bijkomende renteloze lening voor een bedrag 

van 90 000 EUR, heeft vzw Hof ter Welle ook een toezegging voor een rentetoelage voor de lening 

die de vzw zelf heeft afgesloten bij een financiële instelling voor hetzelfde bouwproject (2 000 

EUR/jaar voor een periode van 20 jaar). 

De raad stemt algemeen in met de vraag van vzw Hof ter Welle betreffende een bijkomende 

renteloze lening voor een bedrag van 90 000 EUR met het oog op de realisatie van een nieuwbouw 

op de site Don Bosco te Sint-Niklaas. 

 

06. In het kader van de opdracht 'Verbindingsriolering Melselestraat' werd door Studiebureau Jouret 

uit Sint-Niklaas een bestek opgesteld. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat in de toelichting van het agendapunt onder andere staat dat het 

regenwater plaatselijk kan worden opgevangen in de langsgrachten. Dit gaat over delen van de 

Botermelkstraat, de Heirbaan, Kruibeeksesteenweg, Melselestraat en Perstraat. Het is al op de 

agenda gekomen en in oktober 2018 was er een grondenruil. In de akte van ruil stond dat het 

geschiedt voor het openbaar nut. In januari 2019 heeft zijn fractie een agendapunt ingediend over 

dat grondenruildispuut waarin werd gezegd dat het overtollige water zou opgevangen worden in 

een soort spaarbekken en gerealiseerd in de Melselestraat. Gans dat idee staat nu niet in dit 

agendapunt. Hij vraagt of kort toegelicht kan worden waarom dat niet zo geformuleerd wordt. Hij 



15 
 

leest dat het plaatselijke regenwater langs langsgrachten wordt opgevangen. Hij vraagt zich af 

waarom dat bufferbekken dan nog nodig is. 

 

Burgemeester Van de Vijver moet nakijken waarom dat nu niet opgenomen is in het dossier. Er is 

een bouwvergunning goedgekeurd die achteraf is vernietigd. Het was de bedoeling om op de 

Heirbaan een bufferbekken aan te leggen. Maar de betrokken landbouwer en eigenaar van de 

gronden is er tegen in beroep gegaan en de bouwvergunning is vernietigd. Omdat het ook op 

voorhand zeer moeilijk was om met die man een akkoord te krijgen in der minne. Daarom moest de 

gemeente wel kiezen voor een gerechtelijke procedure, maar dat kon dus jaren duren, met het 

gevolg dat het dossier op de lange baan werd geschoven. Er is op een gegeven moment een 

opportuniteit gekomen. Het is geen discutabel dossier, het is een correct dossier, om het 

bufferbekken dat oorspronkelijk op de Heirbaan was voorzien in de Melselestraat te leggen. Hij 

weet niet waarom het niet opgenomen is. Misschien wordt het door Aquafin zelf gerealiseerd. Maar 

het gaat in elk geval gerealiseerd worden. Het is ook de bedoeling geweest dat de gemeente die 

gronden zou verwerven. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het expliciet gaat over de vorming van een waterbufferbekken in de 

Melselestraat. Dat is geen onbelangrijk dossier. Men heeft veel belang aan die discussie gehecht. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ook een vereiste is van Aquafin. Als dat niet wordt 

gerealiseerd, kan ook de subsidiëring die eraan verbonden is niet worden verkregen. Het is een van 

de condities sine qua non. Er is de opportuniteit geweest om dat te kunnen verleggen naar de 

Melselestraat. Anders zou het kunnen zijn dat het dossier van de Melselestraat en de Heirbaan nog 

jaren achteruit werd geschoven. Zonder bufferbekken krijgt de gemeente de subsidiëring niet om 

het dossier te realiseren. Nu zal het in de Melselestraat zeker en vast gebeuren. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er een tweede aspect aan zit. Men weet wat de gevolgen ervan zijn 

geweest dat de landbouwer de zaak heeft geblokkeerd. Er zijn een aantal technische oplossingen 

door bepaalde afwateringsdelen naar een andere richting te laten gaan.  In overleg met Aquafin 

heeft men dat kunnen herschikken zodat op die specifieke plek die ingrepen die daar voorzien 

waren niet nodig waren. Dus op die manier is het dossier volledig in balans. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het aansluiten van overtollig water op dat bufferbekken ooit nog eens 

moet verschijnen op de gemeenteraad. 
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Burgemeester Van de Vijver zegt toe het na te trekken. 

 

De werken omvatten de aanleg van het nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Keizerstraat, deel 

Heirbaan, deel Melselestraat. Vanaf de Melselestraat gaat de riolering via de achterliggende 

weilanden verder en wordt het water afgevoerd. Het regenwater wordt via de geherprofileerde 

grachten verder afgevoerd, het vuilwater doorheen een nieuwe collector die aansluit op de 

bestaande riolering. 

In de meer afgelegen gebieden wordt er geen gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, maar wordt 

het vuilwater opgevangen in een drukriool. Het regenwater kan plaatselijk worden opgevangen in 

de langsgrachten. Dit gaat over delen van de Botermelkstraat, Heirbaan, Kruibekesteenweg, 

Melselestraat en Perstraat. 

De opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van Aquafin NV en voor 

een deel ten laste is van de gemeente Beveren en een deel ten laste van Lokaal pact. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden 

voor de opdracht 'Verbindingsriolering Melselestraat' en dit volgens opgemaakt ontwerp door het 

aangesteld studiebureau. 

Elke instantie staat in voor de betaling van haar deel van de werken. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5 807 751,84 EUR inclusief btw waarvan 2 466 

333,53 EUR inclusief btw ten laste van de gemeente Beveren en  

3 341 418,31 EUR inclusief btw ten laste van Aquafin waarin de prefinanciering van het Lokaal Pact 

is opgenomen. 

De aanbestedende dienst is Aquafin NV uit Aartselaar. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

07. De gemeenteraad besliste in zitting van 27 maart 2018 principieel tot de ontwikkeling van een 

nieuwe tribune voor de Freethiel + nieuwbouwproject langs de Klapperstraat. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat op de afgelopen commissie rond de nieuwe tribune voor 

Waasland-Beveren heel snel duidelijk werd dat het gemeentebestuur niet zo duidelijk wenste te 

zijn. De nieuwe tribune zal de gemeente wel degelijk centen kosten. Eerder is gezegd dat dat niet zo 

ging zijn. De tribune zal betaald worden met gemeentelijk belastingsgeld. De totale aankoop van de 

panden om het project te realiseren bedraagt 2,5 miljoen euro. Kosten die weliswaar reeds zijn 
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gemaakt in een vorige legislatuur en daar dan ook wel ergens ingeboekt staan. De verkoop van 

grond moet minstens 1,2 miljoen euro opbrengen. Een eenvoudige berekening leert dat 1,3 miljoen 

euro nodig zal zijn voor de tribune, geld dat Waasland-Beveren er niet aan zal besteden en wel de 

gemeente. Dus de gemeente zal daar wel degelijk financieel een prijs voor betalen. Waasland-

Beveren levert al vele jaren op rij een strijd voor behoud in de Eerste Klasse van het voetbal en 

betaalt als commercieel bedrijf slechts 1 euro huur voor zijn plein en zijn infrastructuur. Het is al 

meerdere keren gevraagd en het college blijft bij het standpunt dat het die prijs niet wenst aan te 

passen. Zelfs met een vierde tribune erbij denkt hij dat de aanvaardbare marktprijs toch 

gerealiseerd moet kunnen worden. In Oostende betaalt men 1,4 miljoen euro per jaar. Waasland-

Beveren is eigenlijk een commercieel bedrijf en op zijn jaarlijkse begroting van 14 miljoen, dat was 

ook op een van de afgelopen commissies te horen kan het een winst genereren van 150.000 euro. 

Hij denkt dat het heel weinig financiële middelen heeft om een verdere afwerking te realiseren, 

zowel van de tribune als de toegangswegen die casco wordt aangeleverd. De bouw van een vierde 

tribune is niet levensnoodzakelijk voor de club, in tegenstelling tot wat het verhaal is geweest een 

tiental jaar geleden waar de strijd Eerste – Tweede Klasse misschien wel een tribune nodig had. 

Waasland-Beveren heeft andere invalshoeken nodig met het oog op het verschalen, vergroten en op 

zoek gaan naar andere financiële middelen om hun doelstellingen te realiseren. De fractie Groen 

kan dit agendapunt onmogelijk goedkeuren. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, had dezelfde berekening gemaakt en dat de gemeente dus 1,3 

miljoen euro wil investeren in de tribune. Dat terwijl vorig jaar heel duidelijk is gezegd door de 

burgemeester dat in het dossier staat dat er niks zal bijgedragen worden aan de nieuwe tribune. Het 

is zelfs zo dat aan de gemeente een opleg betaald moet worden van 1,2 miljoen euro voor het 

verkopen van de grond en het bouwen van de tribune. Dat wordt nu ook herhaald. Bij Waasland-

Beveren valt haar ook wel op dat het in het verleden al dikwijls is gesteund op cruciale momenten. 

Maar bij topsport draait het meer en meer om geld. Ze willen graag groot zijn als ze klein moeten 

zijn en klein zijn als ze groot zouden moeten zijn. Als er investeringen en geld nodig zijn kijken ze 

naar de gemeente, want ze zijn toch dat klein ploegske. Maar als ze groot zouden moeten zijn en 

spelers een aantrekkelijke opleiding geven, zich willen profileren naar de jeugd, dan willen ze een 

grote ploeg zijn. Maar voor de gewestelijke spelers hebben ze eigenlijk geen ruimte. Nu hebben ze 

de voorbije jaren al sterk afgebouwd en eerst verbannen naar Sint-Niklaas en momenteel zijn er nog 

drie gewestelijke ploegen. Een ploeg die toch trots is dat ze een gemeentelijke ploeg willen zijn, dan 

mag er ook worden verwacht dat ze open staan voor de eigen jeugd en die een kans geven. Dus niet 
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alleen kijken naar de nationale reeksen. Tenslotte is het ook niet de taak van een gemeente om 

grote ploegen zoals Waasland-Beveren financieel te onderhouden. 1,3 miljoen euro extra investeren 

in één voetbalploeg vindt zij niet verantwoord. Er zijn belangrijkere en meer noodzakelijke 

projecten waaraan het geld kan besteed worden. Ook met de huurbijdrage gaan wij de collega’s van 

Groen  volledig bijtreden. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, sluit zich aan bij de kritieken die al gegeven zijn. Zij wil nog wel 

tussenkomen om te zeggen dat haar fractie zich op dit punt gaat onthouden. Het is op zich een 

goed project want de tribune en de huizen in de Klapperstraat zijn inderdaad verloederd. Het is ook 

goed dat Waasland-Beveren het financieel beter doet, hetgeen in het verleden niet zo was. Maar ze 

wil wel wat voorzichtigheid aan de dag leggen. Het is inderdaad een hele grote investering voor de 

gemeente. Qua timing stelt ze zich echt wel de vraag of dat nu wel prioritair is en of dat wel te 

verantwoorden is terwijl er toch andere projecten zijn die ook investering nodig hebben. Ze kan nu 

alleen maar hopen dat de tribune in de Eerste Klasse gebruikt zal kunnen worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver hoort een duidelijk verschil in nuance tussen de drie sprekers en zeker 

tussen de twee eerste en de laatste waar eerder een positieve ondertoon is. De ganse discussie van 

de commissie wordt niet overgedaan. Het cijfer is duidelijk meegegeven. Er is geen geheim rond 

gemaakt. Het heeft 2,5 miljoen euro gekost om de woningen aan te kopen en gans dat stuk te 

fatsoeneren om op termijn de mogelijkheid te bieden dat de nieuwe tribune werd gebouwd. Dat 

was het verleden. Hij heeft duidelijk gezegd dat er geen impact is op de meerjarenplanning en de 

begroting 2019 en 2020. De eerste keer dat het project werd gerealiseerd was trouwens zelfs in 

2018. Er moet inderdaad 1,2 miljoen euro opgelegd worden. Dat is een engagement, het is geen 

minimum of maximum. De speler die nu nog in de running is, heeft zich geëngageerd. Die zal nu 

opnieuw moeten beslissen of hij op basis van het lastenboek, dat hopelijk vandaag door de raad 

wordt goedgekeurd, het engagement verder zal zetten. Dat is geen verplichting. Dat is ook duidelijk 

toegelicht in de commissie. De speler zal op basis van wat hem nu wordt opgelegd die beslissing 

moeten nemen. Verder is het een gedeeld project over drie partijen. De private partner zal moeten 

investeren, de gemeente maar ook de club zal mee moeten investeren. Er is duidelijk gezegd dat er 

casco een tribune wordt afgeleverd. De afwerking en de inrichting zal dus moeten gebeuren door 

Waasland-Beveren zelf. Hier wordt verwezen naar Oostende, maar men zou ook in andere 

gemeenten waar de politieke samenstelling anders is moeten kijken hoe het daar aan toe gaat en 

waar ook wel serieuze engagementen zijn genomen. Maar de nieuwe tribune wordt integraal 
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terugbetaald door Waasland-Beveren. Dus als men enerzijds de tribune moet terugbetalen en ook 

nog huur moet betalen, anderzijds heeft men er belang bij dat zij hun werking financieel rond 

krijgen. Het is een club met het laagste budget in de Eerste Klasse. Ze zitten op ongeveer 10 miljoen 

en de volgende is ongeveer 15 miljoen. De sportieve resultaten zijn niet denderend, maar er zijn er 

die nog slechter zijn. Als men stelt dat er vergroot moet worden en dan vraagt of de tribune 

levensnoodzakelijk is, dan denkt hij dat het belangrijk is dat de club meer mogelijkheden krijgt om 

een boost te krijgen en op die manier ook naar de toekomst financieel gezond te blijven. Maar hij 

heeft geen glazen bol, dus hij hoopt dat de club voor de komende jaren in de Eerste Klasse blijft. Er 

zijn clubs die momenteel in de Tweede Klasse verzeild geraakt zijn. Beveren heeft dat ook een keer 

meegemaakt en het heeft lange tijd geduurd eer zij teruggekomen zijn in de Eerste. Toen is ook 

Waasland-Beveren op een gegeven moment geboren. Anders was dat nooit gebeurd. Vandaar dat 

men er alle belang bij heeft dat zij in de Eerste blijven en dat zij de mogelijkheden hebben om ook 

sportief kwaliteit op het veld te zetten en dat zij de komende jaren in de Eerste blijven en dat zij de 

engagementen die zij hebben met de gemeente op een correcte manier kunnen aflossen. Als zij in 

Tweede klasse verzeild raken dan wordt het zeer moeilijk. Als het goedgekeurd wordt, zullen er 

gesprekken worden aangeknoopt met de ene private partner die nog over is. Hopelijk kan dan 

worden overgegaan tot hetgeen uitvoerig in de commissie besproken is. Hij gaat dat niet allemaal 

meer uitleggen.  

 

Raadslid De Munck, Groen, wil er nog een klein antwoord op teruggeven. De burgemeester zegt dat 

er drie partners zijn die in het verhaal meedoen: privaat, gemeente en club. Hij denkt te begrijpen 

dat de private partner eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in zijn eigen deel, namelijk het 

realiseren van woningen. Dus niet zozeer in de club en wat de gemeente daar mee wil doen. De 

gemeente zelf heeft jarenlang financieel al een hele grote participatie en een inspanning geleverd. 

Ten derde hoopt de club dat dit gerealiseerd wordt. Zij heeft geen financiële middelen. Tijdens de 

commissie is duidelijk aangetoond dat er op een begroting van 14 miljoen 150.000 euro winst werd 

gemaakt. Dat lijken hem geen overtuigende cijfers voor zo’n verhaal. Ten andere, de burgemeester 

heeft zojuist gezegd dat de tribune wordt terugbetaald door Waasland-Beveren. Hij heeft die uitleg 

niet gehoord op de commissie. Hij vraagt met welke financiële middelen de club dat gaat doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gaat over de bestaande tribune. 

 

Raadslid De Munck zegt dat als er dan een vierde tribune bijkomt, dan wil hij weten over welke 
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termijn en over hoeveel centen zij gaan beschikken. Er zullen andere oplossingen nodig zijn om 

Waasland-Beveren meer mogelijkheden te geven in de Eerste Klasse. Het zijn ook tijden van 

financiële schaarste, ook voor de gemeente. Hij blijft erbij dat dit geen goed plan is. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat daarover nog lang kan worden geredetwist. Hij heeft nog niet 

vernomen van een ander plan. Maar voor alle duidelijkheid, hij heeft niet gezegd dat deze tribune 

moet terugbetaald worden door Waasland-Beveren. Het gaat om de tribune die er al gezet is. Hij 

hoopt dat er geen mist wordt gecreëerd naar de publieke opinie door te vragen of ze dat wel 

terugbetalen. Het is correct, want anders wordt er geen licentie afgegeven. De gemeente Beveren 

moet twee keer tekenen, zowel de financiële directeur als hijzelf. Er worden geen documenten 

getekend die niet correct zijn. Maar de private partner is niet alleen geïnteresseerd in de woningen. 

Er is duidelijk een engagement wat hier vandaag wordt goedgekeurd in de gemeenteraad, dus aan 

welke voorwaarden de tribune die hij moet bouwen moet voldoen. Er is tijdens de commissie 

duidelijk uitgelegd welke controlemechanismen er zullen zijn. Op een gegeven moment was er 

discussie over wanneer er gecontroleerd moet worden. De advocaat die de gemeente bijstaat in het 

dossier heeft aangegeven dat het niet kan tijdens de werken. Om juridisch een aantal zaken niet in 

verwarring te brengen zal dat na de werken zijn. De tribune zal moeten voldoen aan het lastenboek 

dat de gemeenteraad vandaag goedkeurt. De private partner zal dus op die manier de tribune 

moeten zetten. Daar is geen discussie over. Of de private partner daar nu in is geïnteresseerd of niet, 

het is een totaalpakket. Hij mag pas de woningen beginnen bouwen nadat de tribune is gebouwd. 

Hij kan ook niet anders. De tribune staat binnen en hij moet van binnen naar buiten bouwen. Anders 

zet hij zichzelf volledig klem. In die zin zijn er voldoende garanties.  

 

In zitting van 29 mei 2018 keurde de gemeenteraad de selectieleidraad goed. 

Als procedure werd de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen. 

Na het voeren van de procedure werd één kandidaat geselecteerd. 

Er wordt nu het definitief lastenboek voorgelegd met daarin de minimum eisen voor het project. 

Aangezien de kost voor het oprichten van een nieuwe tribune lager zal zijn dan de waarde van de 

grond met woningen, dient er minimaal een opleg te gebeuren van  

1 200 000,00 EUR. 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020) en 3 

onthoudingen (sp.a, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan het definitief bestek voor het 

bouwen van een nieuwe tribune voor de Freethiel en nieuwbouwproject langs de Klapperstraat te 
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Beveren. 

 

08. Frans De Soomer is aangesteld als ontwerper voor de uitbreidings- en verbouwingswerken aan het 

Gemeentelijk Technisch Instituut (masterplan GTI). 

Eind vorig jaar vond de aanbesteding plaats van het volledige project: 

- saneren oude klassenblok, 

- bouw nieuwe klassenblok, 

- bouw turnzaal op de werkplaatsen, 

- saneren van de werkplaatsen, 

- verbouwen van de oude turnzaal tot vier klassen. 

Omwille van de te hoge aanbestedingsprijzen besliste het schepencollege in zitting van 25 februari 

2019 om de opdracht niet te gunnen. 

Voor het dossier masterplan GTI komen we in aanmerking voor een toelage van Agion, dit volgens 

de standaardprocedure. 

Er kunnen nu echter ook toelagen bekomen worden in het kader van de "capaciteitsproblematiek" 

(creëren van 180 extra plaatsen). 

In het kader van de werken voor het GTI komt de bouw van de klassenblok in aanmerking voor deze 

aparte toelage.  

Het subsidiebedrag bedraagt 1 072 458,00 EUR. Dit dossier moet wel uit het masterplan GTI worden 

gelicht, want dit moet worden ingediend uiterlijk 1 december 2019. 

Dit brengt voor de ontwerper aanzienlijk extra werk met zich mee: 

- het aparte dossier capaciteitsuitbreiding volledig opmaken binnen de strikte termijn 

  om de extra toelage te bekomen, 

- het resterende dossier masterplan volledig herwerken en aanbestedingsklaar maken  

  om ook voor dit dossier binnen de voorziene termijnen de betoelaging te bekomen. 

- bepaalde technische dossiers (HVAC en sanitair) zullen extra gescreend worden. 

Het ereloon van de ontwerper bedraagt nu 4,73%, wat laag is in vergelijking met andere dossiers. 

De ontwerper vraagt een uitbreiding van 25% op zijn huidig ereloon, wat zeer billijk is.  

De raad gaat algemeen akkoord met de uitbreiding van 25% van het ereloon van de ontwerper voor 

de uitbreiding en verbouwing van het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

Zijn ereloon bedraagt dan 5,91%. 
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09. KLJ Beveren organiseert reeds jaren hun werking in hun lokalen gelegen aan de achterkant van 't 

Schuurken in Beveren. Deze locatie is stilaan te krap voor deze jeugdbeweging met ongeveer 100 

leden. Vermits het renoveren en brandveilig maken behoorlijk wat geld zou kosten en dit de krappe 

huisvesting niet zou oplossen, besliste de KLJ de piste van een nieuwbouw op een andere locatie te 

onderzoeken. In samenspraak met het gemeentebestuur werd een nieuwe plek gevonden, met 

name ter hoogte van de Bosdamlaan/Lesseliersdreef waar voorheen een lokaal van het VNJ stond. 

Voor deze nieuwbouw werd reeds de nodige financiering voorzien via het gemeentelijk 

subsidiereglement en een renteloze lening. Daarnaast dient KLJ Beveren te beschikken over een 

opstalrecht met betrekking tot voormelde locatie om hun eigendomsrecht met betrekking tot hun 

nieuw lokaal te kunnen garanderen. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt, naar analogie 

met gelijkaardige dossiers uit het verleden, met volgende modaliteiten: 

1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om de 

opstalhouder na deze termijn het genot te laten behouden van de opstallen maar dat 

hiervoor een nieuwe overeenkomst zal opgemaakt worden op dat moment volgens de 

noden en gebruiken die dan gelden. 

2. Het recht wordt kosteloos verleend. 

3. Inplanting verplicht conform bijgevoegd inplantingsplan. 

4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder. 

5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van het 

opstalrecht. 

6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen over 

aan de gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden. 

7. Indien er notariële kosten zijn (bv renteloze lening) zijn deze ten laste van de opstalhouder. 

8. Het opstalrecht is beperkt tot de te bouwen opstallen en omvat geen bijkomend terrein. Wel 

engageert de gemeente zich ertoe om steeds voldoende speelterrein te voorzien in de 

onmiddellijke omgeving. 

9. Indien de opstalhouder / jeugdbeweging ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, zal 

het recht van opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de opstalgever 

op basis van een waarde die alsdan tussen de opstalhouder en de opstalverlener zal worden 

overeengekomen of bij gebreke aan akkoord zal worden vastgesteld door een deskundige 

aan te stellen door de vrederechter. Deze waardebepaling zal rekening houden met alle 

door de opstalhouder toegekende voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, renteloze 

lening, …). 
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Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerp van opstalrecht aan 

KLJ-Beveren voor de bouw van een nieuw jeugdheem op de hoek van de 

Bosdamlaan/Lesseliersdreef te Beveren. 

 

10. Het college ging in zitting van 9 oktober 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van 

de onderhoudsstrook rechts van waterloop S.001 in de Brielstraat Melsele aan de Polder van het 

Land van Waas.  

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat zijn fractie een aantal vragen had bij het lezen van het dossier. Hij 

heeft de vragen per mail laat doorgestuurd naar de betrokken dienst. Daarom is het geen enkel 

probleem dat er nog geen antwoord op is gekomen. Daarom wil hij de vragen hier stellen zodat er 

een antwoord kan komen op de vragen. Hij ziet dat de gemeente de gronden heeft gekregen 

tientallen jaren terug. Nu worden die overgedragen aan de Polder Land van Waas. Hij merkt dat er 

een onderhoudszone op zit die van vijf meter wordt ingekort naar twee meter. Het vindt het raar dat 

dat gebeurt. Hij vraagt wat er met de resterende drie meter gaat gebeuren en wat Polder Land van 

Waas daarmee gaat doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een deel is dat is verkocht en een deel dat overgedragen 

wordt. Het deel van de grond dat verkocht is, staat op het plan in geel. Dat is de twee meter. Die is 

verkocht aan de aanpalende eigenaar. Die ligt aan de overkant. Vanuit de Dijkstraat ligt die aan de 

overkant van de beek. De gemeente kon met die grond niets meer doen. Die is verkocht en dat is al 

op het college geweest in oktober 2017. Maar aan de polder blijft wel degelijk, dat is ook wettelijk 

bepaald, vijf meter onderhoudsstrook. Die wordt dus overgedragen aan de Polder. Die ligt aan de 

oostkant en die moet benut worden door de Polder. Een verkavelingsplan om die gronden te 

verkopen zal op een van de volgende gemeenteraden voorgelegd worden. Er waren eerst drie 

bouwgronden, nu twee. Er is dan een buurtparking aangelegd waardoor een bouwgrond is 

ingenomen. Maar het is dus in het kader van de verkaveling die is gerealiseerd, maar ook in het 

kader van het onderhoud van de beek die enorm belangrijk is voor Melsele. Vijf meter 

onderhoudsstrook is de wettelijke afmeting die gerespecteerd moet worden. 

 

Raadslid Massar vindt de uitleg van de burgemeester beter dan die die in het dossier staat. Hij 

vraagt of het onderhoud van de waterloop dan wel degelijk in handen is van de Polder Land van 

Waas. 
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Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit. 

 

De Polder van het Land van Waas ging akkoord om de onderhoudszone aan de rechterkant, deel 

uitmakend van de gemeentelijke verkaveling hoek Brielstraat-Melseledijk te verminderen van 5 

naar 2 meter. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de overdracht van de onderhoudszone, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 797R en met een oppervlakte van 294,49 m² aan de 

Polder van het Land van Waas. 

Vervolgens gaat de raad akkoord met het voorstel van de Polder van het Land van Waas om de 

onderhoudszone aan de rechterkant, deel uitmakend van de gemeentelijke verkaveling hoek 

Brielstraat-Melseledijk te verminderen van 5 naar 2 meter. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

11. Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van de 

voortuinen in de Sportlaan Vrasene voor wat de huurhuizen betreft aan de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting. 

De raad hecht algemeen goedkeuring aan het voorstel om de grond, kadastraal gekend 4de 

afdeling, sectie B zonder nummer en met een totale oppervlakte van 2 499,75 m² kosteloos over te 

dragen aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

12. Het college ging in zitting van 17 juni 2019 principieel akkoord met publieke verkoop van de 

projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en Bosdamlaan in Beveren. 

 

Raadslid Maes, Groen, was verontwaardigd te lezen dat deze grond publiekelijk zal verkocht 

worden. Hij ging ervan uit dat de resterende grond eerder zou gebruikt worden voor sociale 

huisvesting. Na wat opzoekwerk kwam hij bij een persartikel van mei 2016 ter gelegenheid van de 

eerste bewoners in Residentie Hof Ter Welle. In dit artikel valt duidelijk te lezen dat na het afhaken 

van Interwaas de huisvestingsmaatschappij de rest van het voormalig voetbalveld zal verkavelen. 

Collega Ann Cools heeft in dat interview gesproken over het uitschrijven van een 

architectuurwedstrijd, net zoals bij de eerste fase. Hij begrijpt niet goed dat het bestuur nu een 

andere beslissing neemt, ondanks de lange wachtlijst voor sociale woningen. Hij wil een 



25 
 

amendement ter stemming brengen om de gronden alsnog te verkopen aan de gewestelijke 

huisvestingsmaatschappij. Als dat niet kan, dan zal zijn fractie dit punt niet goedkeuren. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft dezelfde opmerking als collega Maes. In het bestuursakkoord staat 

enige ambitie van het nieuwe bestuur op het vlak van sociale huisvesting. Hij denkt dat dit toch wel 

een gelegenheid is en dat de grond zeker wel gebruikt kan worden om sociale huisvesting op te 

voorzien. Er zijn in het centrum van Beveren niet veel gronden meer die zo goed gelegen zijn en die 

in eigen handen zijn van de gemeente. Zijn fractie begrijpt niet waarom dit niet ontwikkeld wordt 

voor sociale huisvesting. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er nog veel gronden in de portefeuille van de gewestelijke 

maatschappij voor huisvesting zitten die nog gerealiseerd kunnen worden de komende jaren en 

zullen gerealiseerd worden. In het verleden heeft de gemeente bij vele verkavelingen opgelegd aan 

de verkavelaar, dat er 50 % moest overgedragen worden. 25% via kleine bescheiden kavels en 25% 

die door de gewestelijke maatschappij voor huisvesting werd gerealiseerd. Hij is er niet in mee, 

zoals raadslid Maes zegt, dat bij deze gronden Interwaas betrokken was. Hij denkt niet dat dat klopt 

dat Interwaas er bij betrokken is geweest. De gemeente heeft destijds de helft verkocht aan de 

gewestelijke maatschappij voor huisvesting. Als hij niet mis is, zijn dat allemaal huurappartementen 

daar. Toen was er wat druk van de buurtbewoners. Het college heeft gemeend dat de druk van 

huurappartementen daar te groot zou worden. Dat is de reden dat het college beslist heeft om deze 

gronden publiek te verkopen. Dat wil niet zeggen dat het engagement van de gemeente om de 

gewestelijke maatschappij voor huisvesting mogelijkheden te geven minder zal worden. De 

gemeente heeft in het verleden al veel inspanningen geleverd. Er zijn ook nog veel gronden die nog 

ontwikkeld moeten worden. De wetgeving en de ondersteuning vanuit Vlaanderen is ook niet meer 

wat ze zijn geweest. De mogelijkheden voor huisvesting zijn op dat vlak ook wel een stuk ingekort 

ten opzichte van vroeger. Daar beslist de gemeente niet over, maar dat wordt in Brussel beslist. Dat 

is dus de reden waarom deze gronden publiek te koop worden aangeboden.  

 

Raadslid Maes vraagt of het voor dit project de bedoeling is om een gemengd project te voorzien. 

 

De burgemeester zegt dat er  indien er te veel huur is geconcentreerd op één plaats men een aantal 

andere maatschappelijke problemen krijgt. Soms is een gezonde mix heel belangrijk voor de 

leefbaarheid van de buurt. Dat is de reden dat hier is beslist tot een soort gemengd project. 
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Raadslid Maes vraagt hoe de voorzitter van de maatschappij er naar kijkt.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil op de laatste vraag van raadslid Maes ook een antwoord 

hebben. Beveren heeft een vertegenwoordiger in de maatschappij voor huisvesting. Het is voor dit 

debat belangrijk om te weten hoe de maatschappij voor huisvesting er zelf over denkt. De buurt 

heeft niet een probleem met dat er veel huurders wonen, maar wel met het concept van het blok 

dat er destijds is gezet. Hij vindt het persoonlijk ook niet de mooiste creatie die in het centrum van 

Beveren terug is te vinden, maar met deze beslissing weet men ook niet wat er in de toekomst kan 

komen. Als men het bezwaar van de buurt wil wegnemen, dan heeft het niet zozeer met sociale 

huisvesting te maken maar wel met op welke manier men de plek invult. Hij weet dat door de 

maatschappij in het verleden ook dikwijls koopwoningen werden aangeboden. Dat zou ook deel uit 

kunnen maken van een sociaal huisvestingsproject en een gezonde mix. Het bestuursakkoord 

spreekt erover dat ervoor moet worden gezorgd dat er voor de inwoners voldoende woningen zijn. 

Nu geeft men iets uit handen waardoor de doelstellingen van het bestuursakkoord misschien niet 

gerealiseerd kunnen worden. Met een project met sociale huur en sociale koopwoningen kan men 

de sociale mix wel bevorderen. Zelfs met sociale koopwoningen komt er een ander soort publiek 

dan met sociale huurwoningen. Als er in die zin gewerkt wordt kan hij het amendement van de 

collega’s wel begrijpen. Hij vindt dat het college niet de goede argumenten heeft voor de opstelling. 

 

Schepen Vlegels denkt dat koopwoningen niet een taak zijn voor de maatschappij van huisvesting. 

In eerste plaats moet het gaan over het bouwen van huurwoningen. Maar er is vooral gekozen voor 

een menging van privé en sociaal daar. Hij denkt dat dat perfect kan. Men heeft ervaring met andere 

grote projecten en hij denkt dat een grote concentratie huur toch niet ideaal is. Er zijn nog 

voldoende werven bezig. 

Schepen Vlegels zegt dat dat zo is, maar de koopwoningen worden minder gesubsidieerd op dit 

moment. Er lopen nu heel wat projecten van de maatschappij voor huisvesting. En er zijn ook nog 

heel wat gronden in hun bezit. 

 

Raadslid Stevenheydens wil de schepen niet tegenspreken, maar hij heeft gehoord van de voorzitter 

van de maatschappij dat er echt wel koopprojecten worden gerealiseerd. Als hij kijkt naar grote 

realisaties uit het verleden zoals de Melkaderlaan, dan is het juist zo dat er een aantal 

koopprojecten zijn geweest en dat dat ook wel beter was voor de wijk. Dus ook in een sociaal 
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project is het een goede mix als er voldoende koopwoningen zijn. Dus hij volgt het argument van 

het college niet. 

 

De voorzitter brengt het amendement van Groen in stemming. Dit wordt als volgt geformuleerd: wij 

reserveren deze grond voor de sociale huisvestingsmaatschappij.  

 

Het voorgelegd amendement van Groen “wij reserveren deze grond voor de sociale 

huisvestingsmaatschappij” wordt verworpen met 27 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) 

tegen 8 ja-stemmen (Groen, Beveren 2020, Open Vld en sp.a). 

 

De raad gaat met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 8 neen-stemmen (Groen, 

Beveren 2020, Open Vld en sp.a) akkoord om de projectgrond, kadastraal gekend 2de afdeling, 

sectie D deel van nummer 560N en met een oppervlakte van  3 485,17 m² publiek te verkopen. 

Op basis van het opgemaakt schattingsverslag kan het perceel publiek te koop worden gesteld voor 

een minimumbedrag van 1 500 000 EUR. 

Het perceel is gelegen in woongebied waar geen BPA/RUP op van toepassing is. 

De nodige publiciteit hiervoor mag gevoerd worden. 

 

13. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de kunstacademie Beveren voor het schooljaar 2019/2020. 

 

14. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “organogram en personeelsformatie EVI”. 

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat er twee weken geleden een gemeenteraadscommissie over is 

geweest. Hij dankt voor de zeer duidelijke uitleg. Hij kan de initiatieven die de gemeente neemt 

absoluut ondersteunen. Op het moment van de commissie was wel het advies van de vakbond er 

nog niet. Het was daarna dat er overleg was. Hij heeft het met veel belangstelling gelezen aangezien 

het voor hem een soort graadmeter is hoe het personeel ten opzichte van die maatregelen kan 

aankijken of alleszins de vakbondsvertegenwoordiging van het personeel. Samenvattend heeft hij 

nog één vraag rond het telewerken. Daarover hebben de vakbonden wat vragen gesteld. Ondanks 

het feit dat in heel het verslag de vragen van de vakbonden heel duidelijk werden beantwoord door 

het college, vond zijn fractie dat bij het telewerken net niet terug. Dus alle vragen waren 

beantwoord behalve bij het hoofdstukje over telewerken. Vandaar zijn vraag of de antwoorden nu 
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gegeven kunnen worden, zodanig dat de raad weet wat het college op die vragen van de vakbonden 

antwoordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een aantal functies zijn waar telewerk niet mogelijk is. 

Bijvoorbeeld mensen aan de balie en de technische dienst. Men stelt nu een aantal functies wel 

open, maar er is duidelijk gezegd dat er binnen een half jaar of een jaar geëvalueerd wordt. Het 

staat nog in de kinderschoenen. Het zal naar de toekomst verder uitgebreid worden en het zal 

bijgestuurd worden op basis van de ervaringen die momenteel worden opgedaan. 

 

De directeur heeft ook het verslag gelezen en het verwonderde hem ook dat die antwoorden er niet 

bij stonden in dat stuk. Hij denkt dat dat een vergetelheid is. Op de meeste van de vragen is tijdens 

het vakbondsoverleg positief gereageerd. De vraag rond de 60% aanwezigheid op de werkvloer, om 

dat te gaan verduidelijken. Het al dan niet respecteren van de stamtijden. Een ziektedag in de week 

die terug ingeruild kan worden. Daar is positief op gereageerd. Het is spijtig dat het niet in het 

verslag staat. Er was geen discussie over. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het nog in de kinderschoenen staat, maar dat het wel de 

toekomst is. 

 

Raadslid Massar dankt voor de antwoorden. Als hij kijkt naar het gesprek met de vakbonden dan 

heeft hij nog een suggestie. Er kwam naar voren dat het occasioneel telewerk en het structureel 

telewerk, dat daar een probleem in zat voor de vakbonden. Men vroeg zich af hoe men dat moest 

zien, ten opzichte van het personeel. Hij wil daar de suggestie doen om het gewoon als telewerk te 

beschouwen. Dus niet structureel of occasioneel, maar gewoon telewerk. Als iemand wil 

thuiswerken, laat die persoon dan het formulier ondertekenen. Daarmee is de kous dan af. Dan is er 

geen sprake van structurele of occasionele principes. Dat gaat veel gemakkelijker zijn voor 

iedereen. Dat is een suggestie die hij vanuit ervaring sprekende graag doet. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil de praktijk het een en ander laten uitwijzen. Hij heeft nog een 

andere discussie meegemaakt met de vakbonden over telewerk. Dat was bij de brandweer. Dat liep 

nog veel moeizamer. Daar was het probleem dat de computers eventueel thuis kunnen ontploffen. 

Maar dat is op een gegeven moment ook uitgeklaard. Hij vraagt het een kans te geven. Het zal 

worden bekeken en geëvalueerd op basis van de ervaringen, zowel van de personeelsleden zelf 
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want dat zijn de eerst betrokkenen die zelf zullen zeggen wat er kan en niet kan. De gemeente is de 

vragende partij als werkgever. Hij wil graag op basis van ervaringen bijsturen waar het nodig is. 

 

Ingevolge een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de context van ons lokaal bestuur (o.a. de 

inkanteling van OCMW in gemeente, de oprichting van het Zorgpunt Waasland, ...) moeten het 

personeelsbehoeftenplan, -formatie en organogram herzien worden. 

Het MAT heeft een ontwerpversie voorbereid bestaande uit: 

* personeelsbehoeftenplan: overzicht van alle afdelingen/diensten gemeente/OCMW    

   met AS IS-kader, TO BE-kader en huidige bezetting; 

* personeelskader: overzicht van alle functies die opgenomen zijn in het nieuwe  

   personeelskader; 

* personeelswijzigingen: overzicht per dienst van de voorgestelde wijzigingen 

Met algemeenheid van stemmen keurt de gemeenteraad het ontwerp van organogram en 

personeelsformatie EVI goed. 

 

15. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Erfpunt met als onderwerp 'goedkeuring 

aanpassing van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Erfpunt'. 

Op 30 januari 2019 keurde de raad van bestuur van Erfpunt de toetreding van Moerbeke tot Erfpunt 

voorwaardelijk goed. 

Vervolgens stemden alle aangesloten gemeenten in met de uitbreiding van het werkingsgebied. De 

gemeente Beveren keurde de toetreding van Moerbeke tot Erfpunt goed tijdens de 

gemeenteraadszitting van 26 februari 2019. 

Naar aanleiding van de toetreding van Moerbeke dient Erfpunt, om erkend te blijven als 

intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, via vereenvoudigde procedure een aanpassing van zijn 

erkenning bij Agentschap Onroerend Erfgoed in te dienen en dit voor 15 januari 2020.  

De gemeenteraad hecht algemeen goedkeuring aan de vraag van Erfpunt om akkoord te gaan met 

het indienen van een aanpassing van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 

Erfpunt bij Agentschap Onroerend Erfgoed.  

Ook wordt het beleidsplan van 2016/2020 van Erfpunt opnieuw bekrachtigd. 

Tevens vraagt Erfpunt het beleidsplan van 2016-2020 opnieuw te bekrachtigen.  

 

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

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 11 
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december 2019 om 18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27in Kallo. 

De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1.  Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2020 

2.  Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2020 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering der aandeelhouders van de Maatschappij Scheldeoever d.d. 11 december 2019.   

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

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever 

d.d. 11 december 2019 wordt vastgesteld. Alsook wordt het mandaat van Jan Van de Perre als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor voormelde vergadering vastgesteld. 

 

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

vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van 

Ibogem, Schaarbeekstraat 27 in Melsele. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil in de rand van dit agendapunt vragen naar de stand van zaken. 

Ibogem had een avond georganiseerd om verenigingen uit te nodigen om te komen luisteren naar 

de verschillende plannen van Ibogem rond hun duurzame activiteiten, onder andere rond de inzet 

van herbruikbare bekers vanaf 1 januari 2020 dat verplicht wordt. En hoe Ibogem feesten kan 

ondersteunen voor die verenigingen. Kruibeke en Zwijndrecht waren ruimschoots 

vertegenwoordigd, maar er waren heel weinig verenigingen van Beveren. Dat werd ook vastgesteld 

op de commissie. In de rand van de vergadering is ook gesteld dat het contactpunt in Beveren 

alsnog moest aangesproken worden of geactiveerd worden om al die verenigingen in Beveren 

alsnog uit te nodigen en hen in te lichten over de plannen van Ibogem. Hij vraagt of de gemeente dit 

al in orde heeft kunnen brengen. 

 

Raadslid Heirwegh weet dat er een ambtenaar is die dit normaal zou moeten doen, maar hij weet 

niet of er ondertussen al met die man een aantal afspraken zijn gemaakt. Het is doorgespeeld naar 

de dienst. De informatie die hij heeft gekregen is dat wel de dienstraden gecontacteerd zijn, maar 

dat vandaar een aantal verdere contacten die in andere gemeenten misschien wel genomen zijn, 

dat die niet genomen zijn. Die zijn wel degelijk doorgespeeld naar de adviesraden, maar blijkbaar is 

er een communicatieprobleem geweest waardoor het niet verder doorgestroomd is. 
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De voorzitter zegt dat zal worden nagekeken hoe het naar de adviesraden gecommuniceerd is. 

 

Raadslid De Munck wil ook dat het nog eens teruggekoppeld wordt naar de mensen van Ibogem. 

 

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

   1.  Samenstelling van het bureau 

   2.  Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2019 

   3.  Budget en tarieven 

   4.  Goedkeuring beleidsplan 2020 

   5.  Varia. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de berstuurder. Alsook wordt 

akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem d.d. 18 

december 2019. De raad stelt het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem d.d. 18 december 

2019 vast. Alsook wordt het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor voormelde vergadering vastgesteld. 

 

18. Ten verzoeke van Beveren 2020  werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting ‘Feestzaal Scala’. 

Raadslid Bruno Stevenheydens geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft via de pers vernomen dat feestzaal Scala in de 

Stationsstraat verdwijnt en afgebroken zal worden om plaats te maken voor appartementen. De 

zaal heeft een geschiedenis van een eeuw en is zowel aan de buitenkant als binnenin een uniek 

gebouw. Destijds was het een bioscoop en theater, later werd het een feestzaal. De bekendmaking 

dat de zaal zal verdwijnen wordt door heel wat inwoners betreurd. Hij vraagt of dit onderwerp 

besproken is geweest op het college en of er een dossier is over de afspraak. Hij vraagt ook welke 

erfgoedwaarde het gebouw heeft en sinds wanneer het verdwijnen van het gebouw bekend is. Hij 

vraagt ook of er pistes zijn besproken in ruimer verband om dit gebouw te behouden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hij het in de pers heeft vernomen, maar hij denkt dat het niet aan de 

gemeente is om bekend te maken wanneer het te koop staat. Hij denkt dat het ook niet aan de 
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dienst of het college is om te communiceren wanneer een eigenaar verkennende gesprekken voert 

met de dienst. Dat kan pas op het moment dat de bouwaanvraag binnen is en die is nog niet binnen. 

Bij de eerste contacten met de promotor, architect en eigenaar wordt steeds door de diensten kort 

een analyse gemaakt. Dat heeft iets te maken met het onderzoek waarnaar het raadslid verwijst. 

Dus over de vraag hoe de realisatie zal gebeuren, of dat als verkaveling is of dat het deel uitmaakt 

van een RUP en of er inderdaad erfeigenschappen zijn, is het niet aan de gemeente om te 

communiceren. Ook wordt alles getoetst aan de stedenbouwkundige verordening. Over het erfgoed 

van gebouwen zijn in het verleden een aantal gesprekken geweest met de dienst Erfgoed van de 

provincie. Daar is duidelijk gesteld dat elementen uit een gebouw terug in de nieuwbouw steken 

niet tot tevredenheid leidt bij de ambtenaren. Men stelt voor in een nieuw gebouw niet te veel 

elementen te steken die naar de historie verwijzen. In die zin is dat ook een antwoord op de vraag 

die straks komt. Dat is een duidelijk standpunt van Erfgoed. Er is een zeer duidelijk voorbeeld 

binnen de gemeente Beveren waar Erfgoed op gewezen is hoe het beter niet kan. Er is een deur 

opgenomen in een nieuw gebouw. Men vindt dat men dat beter in een stijl had gelaten en er niet 

stijlen aan had toegevoegd. Er is daarom achteraf ook niet meer op aangedrongen omdat Erfgoed 

dat niet belangrijk vindt. Concreet is het zo dat er weinig middelen zijn om te zeggen dat er niet 

gebouwd mag worden als het niet op de inventarislijst van bouwkundig waardevol erfgoed staat. 

Op de lijst zijn er een aantal zaken die niet verhinderen dat er dingen afgebroken worden, als er een 

goede erfgoednota is en als de dienst van de provincie zegt dat het inderdaad al te veel is veranderd 

ten opzichte van de oorspronkelijke staat, dan kan dat wel gebeuren. Maar in dit geval staat het op 

geen van de twee lijsten. Hij denkt dat de persoon in kwestie liever nog lange tijd verder gedaan had 

met de feestzaal. Maar in de pers heeft hij ook gezegd wat daar de problematiek rond is en dat hij 

het kapitaal waar hij zijn ganse leven voor heeft gewerkt op die manier niet kan verzilveren. Het is 

niet de taak van de gemeente, zeker aangezien het op geen enkele van de lijsten staat, om in te 

grijpen bij deze verkoop. Er zijn ook nog een aantal familiale omstandigheden bij. Het is niet aan de 

gemeente om iemand te gijzelen zodat die niet kan verder werken met de verkoop van zijn gebouw.  

 

Raadslid Stevenheydens heeft gezegd dat hij het via de pers heeft vernomen om het punt te 

kaderen. Hij heeft dat niet als kritiek geuit dat hij het anders had willen zien. Hij begrijpt dat de 

schepen zegt dat hij de eigenaar er niet mee wil gijzelen, maar aan de andere kant denkt hij toch dat 

de schepen moet toegeven dat er wel een bijzonder monument verdwijnt. Hij vermoedt dat het 

college officieus al een tijdje op de hoogte is. Hij ziet in andere gemeenten ook gebeuren dat 

dergelijke zaken verdwijnen of soms toch via creatieve pistes behouden worden. Hij vraagt of 
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daarover gesproken is geweest. Heel wat inwoners spreken er over. Dus ook al is het officieel nog 

niet op de tafel van het college terechtgekomen, want als het op de tafel van het college 

terechtkomt is het al heel ver gevorderd. Hij begrijpt hoe moeilijk het is, maar hij vraagt toch of er 

over nagedacht is of helemaal niet. 

 

Schepen Vlegels hoedt zich voor uitspraken namens de eigenaar, maar hij denkt dat die beseft dat 

hij een waardevol gebouw heeft. Maar het staat niet op de lijst of de inventaris van erfgoed. Het valt 

niet om te bouwen naar andere mogelijkheden. Men zit daar met een zaal achteraan en de zaal is 

een van de zaken die het meest opvalt. De gevel is minder. Als er iemand is die de zaak wil kopen en 

in alle eer wil herstellen, dan zal de eigenaar daar niet over twijfelen als hij dezelfde bedragen krijgt 

die hij nu voorgeschoteld krijgt. Hij wil niet voor hem spreken. Maar er zijn geen mogelijkheden en 

als iemand er iets anders mee wil doen, uit noodzaak misschien, dan kan de gemeente de eigenaar 

niet gijzelen. Zeker niet omdat het op geen enkele lijst staat en ook niet geklasseerd is. Klasseren is 

niet eenvoudig en duurt een hele tijd. Dat duurt een aantal jaren. De gemeente is op het moment 

bezig met de inventarisatie van de lijst van waardevolle gebouwen. Die wordt op dit moment 

gescreend door de diensten samen met Erfpunt en met de kring in Beveren die met erfgoed bezig is. 

De screening zal nog een jaar in beslag nemen. Het gaat om een 300 à 400 gebouwen. Daarna kan 

men per gemeente een tiental nieuwe voorstellen doen om opgenomen te worden op de 

inventarislijst. Die zal een nieuwe procedure moeten doorlopen worden om door het Vlaams 

Gewest te worden bekrachtigd. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

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

‘Projectoproep kindvriendelijke buurt: ruimte voor spel, groen en beweging’. 

Raadslid Bram Massar geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat Kind en Samenleving met steun van de Vlaamse Overheid in twee 

steden of gemeenten een inspraaktraject met kinderen aanbiedt. Dit traject zal de basis vormen om 

de gekozen buurt kindvriendelijker te maken. Het mondt uit in aanbevelingen en concrete 

beleidsvoorstellen waarmee het gemeentebestuur verder aan de slag kan. Hij heeft het artikel met 

veel goesting gelezen. Volgens zijn fractie is het een uitgelezen kans om eens anders met een 

bouwdossier aan de slag te gaan. Medewerkers en beleidsmakers zullen mogelijk meegezogen 



34 
 

worden in dit enthousiaste project dat start vanuit de basis bij de kinderen zelf. Bovendien is het 

een uitgelezen kans om als gemeente, die toch zwaar onder druk staat als het gaat over 

bouwtrajecten, eens op een andere manier in beeld te komen. Hij kan niet anders dan dit 

fantastische project aanbevelen bij het gemeentebestuur. Hij is ervan overtuigd dat zulke trajecten 

ook binnen de verschillende diensten mogelijk voor veel enthousiasme en overkoepelende 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende diensten kunnen zorgen. In de bijlage zat ook 

heel het formulier van het traject. 

 

Schepen Claus heeft de oproep ook met veel goesting gelezen. Een drietal weken geleden is dit 

binnengekomen. Ze heeft het onmiddellijk doorgestuurd naar de jeugddienst omdat ze toch wel 

dacht dat er een aantal interessante projecten in de gemeente voor in aanmerking kunnen komen. 

Door het tijdelijke wegvallen van het diensthoofd is hier morgen pas overleg over. Ze kan dus nog 

niet meedelen welke projecten er eventueel ingediend zullen worden. Het moet uiteraard ook eerst 

op het schepencollege worden goedgekeurd. Maar het college zal met veel plezier een aanvraag 

doen. Ze vindt het wel jammer dat er maar twee projecten worden geselecteerd over heel 

Vlaanderen. De kans is redelijk klein dat Beveren het zal halen. Ze wil er wel op wijzen dat men 

ondertussen ook bezig is met de actualisering van het speelruimteplan. Daar liggen ook nog heel 

wat kansen om trajecten te doorlopen. De gemeente is ook bezig met het behalen van het label 

kindvriendelijke gemeente. Dat is ook een hele uitdaging. Daar komen eigenlijk dezelfde 

doelstellingen naar voren als bij deze projectoproep. Ze zal er zeker en vast nog eens een commissie 

over geven, maar ze moet wachten tot het diensthoofd terug is. Dan zal ze de twee projecten 

toelichten en zal duidelijk zijn dat er nog heel wat uitdagingen zijn. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

20. Alsook ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting 

‘Erfgoedelementen in Beveren beschermen bij afbraakwerken’. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het punt benadert wat collega Stevenheydens al voor een stuk 

heeft aangehaald in verband met het beschermen van erfgoed. Waardevolle erfgoedelementen van 

gebouwen die gesloopt worden krijgen een tweede leven. Inwoners van Beveren kunnen oude 

gevelstenen komen ophalen op voorwaarde dat ze in Beveren blijven en opnieuw zichtbaar worden 

in de openbare ruimte, zodat iedereen er weer van kan genieten. Vaak bijzondere stenen, 
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ornamenten, lijsten en bijvoorbeeld kolommen kunnen een prachtige toevoeging zijn aan 

bijvoorbeeld een nieuwbouwproject. In Beveren zijn de afgelopen decennia heel wat historisch 

waardevolle panden gesloopt. Historische panden en ornamenten zijn definitief verloren gegaan. Er 

staan opnieuw wat panden in Beveren op de afbraaklijst. Panden die stuk voor stuk opgenomen zijn 

en beschreven staan op de lijst van onroerend erfgoed Vlaanderen. Het Agentschap Onroerend 

Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijk instelling van de Vlaamse Overheid. Ze zijn bevoegd 

voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Ze geven Vlaanderen nu en 

straks meer vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te 

maken. Als voorbeeld neemt hij de Willem van Doornikstraat nummer 19 in Haasdonk, de Oude 

Dorpsstraat 45-49 in Vrasene en de Vrasenestraat 18 in Beveren. Deze panden zullen binnen enkele 

maanden definitief verdwijnen na afbraakwerken om plaats te maken voor 

nieuwbouwappartementen. Alle drie de panden hebben zichtbare erfgoedelementen en zijn in 

kaart gebracht door het agentschap. Het inventariseren of in kaart brengen van erfgoed is een 

eerste stap in het naar waarde schatten en beheren ervan. Het agentschap onderzoekt en 

inventariseert onroerend erfgoed dat voor Vlaanderen van belang is en begeleidt lokale besturen bij 

deze rol. Elk object wordt wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. Voldoet 

een object dan wordt het opgenomen in de wetenschappelijke inventaris en spreekt men over 

geïnventariseerd erfgoed. Wanneer het onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke 

inventaris dan betekent dat enkel dat het goed beschreven en gedocumenteerd is. Er zijn geen 

rechten of plichten aan verbonden. Geïnventariseerd erfgoed heeft geen juridische gevolgen. De 

gemeente kan dus een rol spelen om erfgoedelementen te vrijwaren van verlies door een 

gemeentelijk reglement op te stellen. Zo kan ze via dit reglement eigenaars vragen het 

erfgoedelement te scheiden van het puin en dit element te integreren in het nieuwbouwproject of 

het ter beschikking te stellen van de gemeente. De beste bewaarplaats van te verdwijnen 

ornamenten is de gemeente zelf. Het plaatsen van historisch erfgoedbouwfragmenten is een vorm 

van monumentenzorg. De gemeente kan de rol opnemen van doorgeefluik via het te maken 

reglement. Om de erfgoedelementen ter beschikking te stellen aan de inwoners van Beveren die 

interesse hebben om het te integreren in hun bouwproject in Beveren zelf. Zo draagt men bij aan 

het behoud van erfgoed in de eigen gemeente. De gemeente kan zelf als opdrachtgever van 

afbraakwerken, waarbij het pand als erfgoedelement is beschreven zoals in Haasdonk, het goede 

voorbeeld geven en het element na afbraak behouden en zelf integreren in haar eigen 

nieuwbouwprojecten. Bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum, een rusthuis, een school, enzoverder. 

Hierbij heeft hij twee vragen. Hij vraagt of het gemeentebestuur wil onderzoeken om een 
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gemeentelijk reglement uit te werken waarbij in afbraakdossiers op haar grondgebied bestaande 

erfgoedelementen zoals beschreven in de inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen via het 

gemeentelijk reglement te beschermen tegen vernieling en definitief verdwijnen uit het straatbeeld 

van de gemeente. Ten tweede vraagt hij of het gemeentebestuur de mogelijkheid wil onderzoeken 

om bij eigen afbraakopdrachten de aanwezige erfgoedelementen die ook beschreven staan in de 

inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen te bewaren en daarna een plaats te geven in een eigen 

nieuwbouw of renovatieproject, of om op te treden als doorgeefluik via het reglement waarbij het 

erfgoedelement wordt aangeboden aan inwoners van Beveren met een bouwdossier in Beveren. 

 

Schepen Vlegels vindt het een zeer eigenaardige vraag om verschillende redenen. Ten eerste vraagt 

het raadslid aan het college om bij afbraak te vragen dat de aannemer eerst alles aan de gemeente 

geeft zoals deuromlijstingen, ornamenten, balken, oude stenen en dergelijke meer. En dat de 

gemeente die dan ergens opslaat en doorverkoopt of doorgeeft aan mensen die gaan bouwen om 

het in een nieuwbouw te verwerken. Hij weet niet of het raadslid weet hoe de sector werkt en of 

degene die afbreken op de hoogte zijn van de zaken die zij afbreken. Ze gaan ook selecteren, oude 

stenen gaan ze niet terug vermalen, maar die gaan ze kuisen en terug verkopen. Als ze elementen 

vinden die waardevol zijn, gaan ze die ook bijhouden en aan de desbetreffende firma’s geven om te 

verkopen en dergelijke meer. Die waardevolle zaken komen ongetwijfeld terecht bij mensen die er 

iets mee gaan doen. Er zijn een aantal gesprekken geweest met erfgoed, los van het dossier want 

dat was al veel langer geleden, waar men zegt dat dat niet moet worden geforceerd om elementen 

te gaan verankeren in een nieuwe woning of nieuwbouw of dergelijke meer. Hij heeft zojuist een 

voorbeeld genoemd waarbij men heeft gezegd dat men dat niet goed vindt. Er was daar een deur 

met ornamenten gemonteerd in nieuwbouw. Men heeft gezegd dat erfgoed daarmee geen goed 

wordt gedaan, want dat is niet de bedoeling. Erfgoed heeft liever een gebouw dat één stijl heeft en 

niet dat er een aantal elementen aan worden toegevoegd die er helemaal niet bij horen. Laat staan 

dat men de elementen op andere plaatsen in verschillende woningen gaat verwerken. Dat is niet de 

bedoeling van Erfgoed. Men gaat daar helemaal niet mee akkoord. Daarom vindt hij het een 

eigenaardige vraag. Het raadslid kan zelf navragen bij Erfgoed wat ze er van denken. Er komen dan 

ornamenten in een huis dat er historisch helemaal niets mee te maken heeft, ook architectonisch 

niet. Zij zijn daar geen voorstander van, dus hij kan wel zeggen dat hij het gaat onderzoeken maar 

hij gelooft er ook zelf niet in dat dat waarde heeft. Dus het blijft een eigenaardige vraag. 

 

Raadslid De Munck hoort de schepen zeggen dat het een eigenaardige vraag is. Maar hem 
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verwondert de uitleg van de schepen. Er is niet gesteld dat hij wil dat alle ornamenten na een 

afbraak opzij worden gelegd. Hij gaf drie voorbeelden van panden in de gemeente die duidelijk 

beschreven staan met elementen. Die elementen staan in de inventaris. Daarover gaat de vraag. Hij 

vraagt of de interesse bestaat om net die accenten te willen bewaren voor een definitieve afbraak. 

Als het gemeentelijk reglement zou kunnen stipuleren dat als de afbraak de elementen kan laten 

scheiden en dat de firma daarachter er nog mee kan doen wat het wil, is een eerste zaak. Maar een 

tweede zaak is dat ze gevrijwaard kunnen worden van een definitieve vernietiging. Hij spreekt niet 

over het bijhouden van oude stenen of over oude balken. Het gaat over de elementen die 

opgenomen zijn als accent. De drie voorbeelden die hij heeft gegeven spreken nu specifiek over een 

deurlijst. Het gaat er over dat men dat er kan uithalen. Als de schepen zegt dat er gesprekken zijn 

geweest en dat de mensen zeggen dat het niet geforceerd moet worden, dan hoort hij ze ook 

zeggen dat ze het niet verbieden. Wat de gemeente bijvoorbeeld ook gedaan heeft in de Pastoor 

Steenssensstraat; de klompendroogschuur kan gevrijwaard worden van volledige afbraak. Dan gaat 

het over een volledig gebouw. Hem gaat het erom dat men de accenten ergens kan bewaren. Ofwel 

is de keuze definitief verdwijnen ofwel ergens een opening laten binnen een reglement dat die wel 

gevrijwaard kunnen worden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het niet praktisch werkt en dat de ornamenten, als die enige waarde 

hebben, voor de afbraak moeten worden beschreven. Die moeten een nota binnen brengen voor de 

afbraak. De aannemer en de eigenaar weten perfect dat daar nog geld van te maken is. Die gaan dat 

niet aan de gemeente geven. De erfnota moet gemaakt worden voor de afbraak. Hij ziet het niet 

zitten dat de gemeente die moet gaan stockeren en er handel mee moet gaan drijven. Ornamenten 

zullen in gebouwen wel meegenomen worden. Die worden verkocht want die zijn waardevol. Maar 

de erfgoedwaarde verdwijnt voor een deel als het van de huizen wordt gehaald, wat niet wil zeggen 

dat ze niet mooi kunnen zijn om ergens anders te verwerken. Dat is ook de redenering van erfgoed. 

 

Raadslid De Munck zegt dat men in een reglement meer afdwingbaar kan stellen dat het wordt 

afgescheiden van het puin. Nu is het regelrecht voor de afbraak.  

 

Schepen Vlegels zegt dat dat niet waar is. 

 

Raadslid De Munck is ervan overtuigd. Er zijn genoeg voorbeelden van geweest. 
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Schepen Vlegels kent er verschillende handelaars in. Die kopen oude ornamenten en stenen, die 

kuisen die en onderhouden die. Dat is een deel van de aanbestedingsprijs dat ze denken in een 

gebouw iets te kunnen recupereren. Hij vindt het nog belangrijker dat Erfgoed zegt dat 

erfgoedwaarde verloren gaat op het moment dat het er vanaf wordt gehaald. Dan kan het nog altijd 

een mooi product zijn dat ergens anders wordt verwerkt. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er bij de drie plannen waarover hij spreekt 0,0 erfwaarde zal overblijven. 

Ze worden allemaal volledig afgebroken tot op de grond. Daar is een keuze die de gemeente kan 

maken. Maar het is duidelijk, ofwel wil de schepen daarin meegaan om dat te onderzoeken of niet. 

Schepen Vlegels raadt het raadslid aan om eens met de specialisten van Erfgoed contact op te 

nemen en te vragen wat zij er van denken. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft bijna dertig jaar bij een firma gewerkt waarbij bijna de helft van 

het werk afbraak was. Hij kan zeggen dat als er iets waardevols was dat dat niet kapot gemaakt 

werd. Dat werd opzijgelegd en verkocht aan iemand die er in geïnteresseerd was. Geen enkele 

aannemer gaat dat wegsmijten. Trouwens, als er een schuur was die bestond uit paapsteen of 

klampsteen dan was dat 13 frank voor een steen. Hij kan zeggen dat de baas niet stond te springen 

als er een deel werd weggewerkt. 

 

Raadslid De Munck wil nog een kleine nuance maken. Het gaat heel duidelijk over de panden die 

beschreven staan in de inventaris van onroerend erfgoed. Het gaat niet zomaar over een of ander 

gebouw en een of andere schuur. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

21. Tevens ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting ‘ Bodemkwaliteit gemeente Beveren’. 

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat begin november OVAM met de website ‘De grote grondvraag’ start. 

Hij gaat altijd kijken want hij vindt het zeer interessant om eventueel zijn eigen grond op te zoeken 

en dergelijke meer. Groot was zijn verbazing dat Beveren er niet bijstond. Het is nog een blinde vlek, 

terwijl alle andere omliggende Waasse gemeenten er wel op actief zijn. Daarvoor kan men op 

straatniveau en grondniveau gaan kijken of grond vervuild is. De website werkt heel visueel. Er 
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wordt in vier kleuren aangegeven wat het risico is. Bij het grootste risico kleurt de grond rood in. Bij 

een behandeling door OVAM is die in het oranje. Reeds gekende grond bij OVAM staat in het geel. Als 

er geen nieuws is van vervuiling staat die in het groen. Groot was zijn verbazing dat hij zijn eigen 

grond niet kon terugvinden. Heel de gemeente Beveren staat volledig blank. Hij vraagt wanneer de 

gemeente Beveren actief gaat worden op de website en of het zich al heeft aangemeld bij OVAM. 

Het zou kunnen dat OVAM niet aan het volgen is en niet genoeg mensen heeft om alle data op de 

website te plaatsen. Ten derde een gedetailleerde vraag waarvoor het college hem de details ook 

per mail mag bezorgen. Hij vraagt naar de grote getallen van de black points, de bewuste punten 

van vervuiling die al, waarschijnlijk ook historisch, vervuilde gronden zijn. Hij vraagt hoe het daar 

mee staat en wat de strategie is van OVAM voor de gemeente, mochten die in het bezit zijn van de 

gemeente. 

 

Schepen Kegels geeft aan dat de gemeente ondertussen wel aangemeld is bij OVAM om het traject 

te doorlopen. Het is zo dat de kaart opgeladen wordt. De dienst is op dit moment bezig om die kaart 

te controleren op bijzondere fouten die er in zouden staan op basis van de informatie die de 

gemeente heeft. Als dat werk achter de rug is, gaat het werk eerst naar het college. Het college zal er 

dan kennis van nemen en zal al dan niet de keuze krijgen om die publiek te maken, kenbaar te 

maken en online te zetten. De kaart kan ook afgeschermd worden en is dan alleen voor gebruik van 

de diensten. Dat was in het verleden zo. Dan ging het vooral om de informatie die notarissen 

opvragen bij verkoop van gronden en van woningen. Dat zijn er ongeveer 1600 per jaar. De kaart op 

de website is gelijk aan de discussie die er is geweest over de betonstop een paar jaar geleden over 

het aantal ingenomen vierkante meter beton in Beveren. Dat was ook een foute kaart want de 

haven moet meegerekend worden. In dit geval moet er ook naar worden gekeken om de fouten er 

uit te halen. Als de kaart beschikbaar wordt gemaakt voor de inwoners moet die ook correct zijn. 

Dus op dat gebied zal het college de eerste keuze krijgen om dit te bekijken. Dan kan die erna nog 

eventueel vrijgegeven worden. Als er veel opmerkelijke fouten in staan gaan er natuurlijk veel 

vragen komen van ondernemers en van burgers. Dat wil het college vermijden, dus die moet echt 

wel gecontroleerd worden via de dienst. Daarmee heeft hij ook de tweede vraag beantwoord. Men is 

nog bezig, maar de kaart is ondertussen al opgeladen. Die is aanwezig op de dienst en het 

diensthoofd heeft gezegd dat ze er mee bezig zijn om de fouten er uit te halen, zodat het een 

correcte weergave is van de feiten en de gemeente er niet morgen honderd vragen over krijgt die 

niet noodzakelijk juist zijn.  

Dan de derde vraag wat betreft de black points. Er zijn eigenlijk geen grote verontreinigde zones in 
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de gemeente Beveren. Als het gaat over mogelijke verontreinigingen dan gaat het vooral over oude 

bedrijfssites, historische vervuiling of vervuiling door oude tanks die lekten. Dan gaat het daarna 

uiteraard over een sanering. Iedereen weet dat bij aankoop of verkoop van een woning het 

document aanwezig moet zijn bij de akte. Wat wel kan worden beschouwd als black points zijn de 

oude stortplaatsen die overal in de gemeente wel aanwezig waren. Maar die zijn in het verleden 

voor een groot deel of volledig opgeruimd. Er zullen er nog wel zijn die niet bekend zijn. Het is toen 

ook niet aangeduid waar die allemaal waren. Er zullen er wellicht nog wel zijn, maar die zijn niet 

allemaal bekend. Op dit moment kan ook niet worden gezegd dat die verder worden ontruimd want 

die zijn niet allemaal in kaart gebracht of niet allemaal bekend bij de diensten. 

 

Raadslid Massar volgt de schepen volledig dat als zo’n kaart wordt opgeladen en visueel 

beschikbaar maakt voor iedereen, dat dan de gegevens correct moeten zijn. Hij vraagt zich dan 

alleen af waarom Sint-Niklaas er wel op staat. Men moet niet ver zoeken waar daar de vervuilde 

zones zouden liggen. Hij heeft het dan uiteraard over Scheerders Van Kerckhoven. Qua oppervlakte 

is Beveren vele malen groter, maar hij kan zich voorstellen dat dat traject al veel eerder doorlopen 

had moeten geweest zijn. Hij vraagt zich af of er op een bepaald moment iets naar achteren is 

geschoven en of het een kwestie van prioriteit was. Er staan heel veel gemeenten al wel op, dus die 

hebben de oefening wel al gedaan. Hij vermoedt dat die dezelfde bezorgdheden hebben, namelijk 

dat de gegevens er correct op moeten staan. Dus die hebben dat traject dan toch al doorlopen. Hij 

vraagt zich af of het ergens is verschoven in prioriteit. Daarnaast heeft hij rond de black points niet 

een volledig antwoord gekregen. Hij vraagt of de schepen een aantal heeft van black points dat er 

nu nog is en waarover de gemeente contact heeft met OVAM om actief naar sanering te gaan. Hij 

kan ook al een aantal oude sites van huisvuilstort geven die er nog altijd wel zijn zoals de Fortstraat 

in Melsele bijvoorbeeld. 

 

Schepen Kegels zegt dat er uiteraard heel veel contact is met OVAM aangezien de gemeente een 

havengebied heeft. Dus de OVAM is zeer veel aanwezig. Die contacten zijn er wel degelijk en de 

gemeente is wel degelijk op de hoogte van wat er gebeurt op het grondgebied. Maar er moet een 

nuance worden gemaakt. Er zijn ook bepaalde tijdelijke stortplaatsen in het havengebied die er nog 

altijd zijn. Die worden dan terug ontruimd. Als die allemaal in kaart worden gebracht en aangeduid 

worden als een stortplaats, dan is de aanduiding van een stortplaats ongenuanceerd. Dat wil men 

voorkomen en ook daarom moet de kaart goed gecontroleerd worden zodat er duidelijkheid in is en 

dat men morgen niet wordt overvallen door paniek die er eigenlijk niet moet zijn. Hij denk dat zijn 
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antwoord op dat gebied zeer duidelijk en correct was. Men is wel degelijk op de hoogte van wat er 

op het grondgebied gebeurt en wat er aanwezig is. Maar de gemeente wil de oefening maken om de 

kaart zeer grondig te bestuderen en de nuances er uit te halen zodat de kaart correct is voor elke 

burger. Als de burger die raadpleegt, moet die volledig correct zijn. Honderd procent correct zal het 

nooit zijn, maar het gaat er om dat de grote fouten eruit zijn gehaald. Op dit moment wordt gekeken 

welke zaken ze er in zien die niet correct zijn. Dat wordt teruggekoppeld naar OVAM. Ze vragen de 

gemeenten ook om dat zelf na te kijken zodat men geen ongenuanceerd verhaal brengt. Men kan 

morgen die kaart opladen en online zetten, maar dan wordt morgen de dienst overspoeld met 

overbodige vragen. Dat wil men voorkomen, maar dat komt wel. Hij wil er ook wel een commissie 

over geven zodat er uitvoerig vragen over gesteld kunnen worden. 

Wat betreft vraag twee weet hij ook wel waar oude stortplaatsen liggen. Gezien zijn achtergrond 

weet hij ze bijna allemaal liggen. Destijds vroegen de gemeentebesturen zelf om de putten te 

komen vullen. Ondertussen zijn veel van die zaken verteerd. In de geulen vooraan komen elk jaar 

bepaalde zaken naar boven tussen het gras. Dat wordt elk jaar opgeruimd. Dat zijn geen grote black 

points. Zware verontreinigingen die er zijn gaan over huishoudelijk afval, niet over oliën of 

dergelijke zaken. Daarom kunnen op dat gebied niet alle zaken worden ontruimd. Het is niet 

honderd procent bekend waar ze zijn. Daarom zal het onbegonnen werk zijn om het allemaal aan te 

pakken. Mocht het zeer verontreinigd zijn dan uiteraard wel want dan is het een andere kwestie. 

 

Raadslid Massar vraagt om een timing wanneer het te zien is op de website. 

 

Schepen Kegels geeft de dienst de tijd om het werk goed te doen. Daarna zal het college zich er op 

beraden. Als het college ermee akkoord gaat zal die online beschikbaar zijn. Er zal zo snel mogelijk 

worden gehandeld. De schepen zal het raadslid de timing mailen. Hij moet eerst aan de dienst 

vragen hoe ver het staat. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

Geheime zitting: 

22. In het kader van de oprichting van het Zorgpunt en de overdracht van de Technische dienst (regie 

der werken) van het OCMW Beveren wordt aan de raad gevraagd om de overdracht van een 

medewerker gemeente naar het OCMW Beveren goed te keuren. 
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Door de raad wordt algemeen kennis genomen van de overdracht van de heer Danny De Witte, 

voltijds contractueel vakman gebouwen per 01 december 2019 naar het OCMW Beveren. 

  

 

 
 
 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 26 november 2019 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 17 december 

2019 om 19.30 uur. 

 

 

 
 
 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur,                                        de voorzitter, 

 
 
 

 

 Jan Noppe         Veerle Vincke 


