
 

Gemeenteraadszitting van 22 oktober 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, 
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, 

Méline Rovillard en Bram Massar, raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

De raadsleden Jan Van de Perre en Kasper Dierckx waren afwezig en werden verontschuldigd. 
             

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

01.  Verslag gemeenteraadszitting 24 september 2019 - Goedkeuring 

02.  Bestuursakkoord 2019-2024 - Goedkeuring 

03.  Advies gemeenteraad inzake cameratoezicht aan fietsenstalling 

Stationsplein Beveren en nieuw politiegebouw 

04.  Principieel besluit tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

voor  
de site tussen Vesten, verkaveling Viergemeet en BPA Parein te 

Beveren - Goedkeuring 

05.  Wegtracé wegenis- en rioleringswerken A&L beheer bvba te 

Beveren - Goedkeuring 

06.  Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor uitbreiding 

en renovatie  school te Melsele  - Goedkeuring 

07.  Aanpassen van de raming voor het bouwen van een  

horecatrefpunt op  

domein Fort Liefkenshoek te Kallo - Goedkeuring 

08.  Vaststelling lastvoorwaarden voorbereidende werken voor het 
aanleggen van 2 sportvelden in de sportzone Glazenleeuw te 
Beveren - Goedkeuring 

09.  Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van een 
kunstgrasterrein voor FC Bosdam te Beveren - Goedkeuring 

10.  Kosteloze grondenruil ter realisatie buffer tussen Pareinpark en 

verkaveling A. Farnèselaan - Goedkeuring 

11.  Gebruik infrastructuur FC De Poldervrienden - Goedkeuring 

12.  Kosteloze grondenruil voor heraanleg Dijkstraat (N450) Melsele - 

Goedkeuring 

13.  Kosteloze grondenruil voor groepswoningbouwproject 



Haagstraat Vrasene - Goedkeuring 

14.  Publieke verkoop van projectgrond hoek Albert Panisstraat-
Bijlstraat te Beveren - Goedkeuring 

15.  Verkoop van projectgrond Congoken te Beveren - Goedkeuring 

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

17.  Verkoop perceel KMO-grond Doornpark te Beveren (lot 48B) – 
Goedkeuring 

18.  Verkoop van bouwgrond in de verkaveling Steenland te Kallo (lot 
57) – Goedkeuring 

19.  Verkoop van bouwgrond in de verkaveling Kastanjelaan te 
Kieldrecht (lot 65) – Goedkeuring 

20.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 voor 

gemeentelijke basisschool Beveren  - Goedkeuring 

21.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 voor 
gemeentelijke basisschool Haasdonk – Goedkeuring 

22.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 voor 
gemeentelijke basisschool Kallo/Lindenlaan  - Goedkeuring 

23.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 voor 

gemeentelijke basisschool Kieldrecht  - Goedkeuring 

24.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar  2019-2020 voor 

gemeentelijke basisschool Melsele  - Goedkeuring 

25.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 voor 

gemeentelijke basisschool Vrasene  - Goedkeuring 

26.  Aanwending lestijdenpakket schooljaar  2019-2020 voor het 
Gemeentelijk Technisch Instituut - Goedkeuring 

27.  Programmatie structuuronderdeel houttechnieken TSO graad 2 
binnen het Gemeentelijk Technisch Instituut  - Goedkeuring 

28.  Agenda en vertegenwoordiging buitengewone algemene 

vergadering Intergem op 16 december 2019 - Goedkeuring 

29.  Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering IGS 

Westlede op 3 december 2019 – Goedkeuring 

30.  Ten verzoeke van Groen: online registreren als orgaandonor - 

Advies 

 
31.  Ten verzoeke van Beveren 2020: stand van zaken nota’s funerair 

erfgoed en onderhoud oorlogsgraven - Advies  
 

32.  Ten verzoeke van Beveren 2020: 15e brandstichting te Doel - 

Advies 
 

33.  Ten verzoeke van Groen: toewijzen straatnamen te Beveren - 
Advies 



 

34.  Ten verzoeke van Groen: Strategie van het gemeentebestuur 
rond windmolens - Advies 

 

35.  Ten verzoeke van Groen: Toekomst Melsele-Zuid na vernietiging 
PRUP Glastuinbouwzone – Advies 
 

36.  Punt bij hoogdringendheid: Vervanging vertegenwoordiger in 

raad van bestuur Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting - 
Goedkeuring 
 
 

 

                Openbare zitting: 

 
De voorzitter wil nog eens benadrukken dat de vragen die gesteld worden actuele vragen moeten 

zijn. Dat wil zeggen, over iets dat tussen donderdag en vandaag is gebeurd. Hierover wordt geen 

debat gevoerd. In het huishoudelijke reglement staat ook dat de vragen bevoegdheid van de 

gemeente moeten betreffen en dat er dus geen discussies worden gevoerd over Vlaamse of 

federale materies. 

 

Raadslid De Munck, Groen, hoopt dat zijn vraag actueel genoeg is. Hij wil vragen naar de stand van 

zaken van de tweede fietscommissie. Er is er eentje georganiseerd geweest en een tweede werd 

aangekondigd, maar door omstandigheden is dat in de ruis van communicatie een beetje verloren 

gegaan. Het is nu ook tijd om deze commissie te organiseren bij iets minder goed en donkerder 

weer. 

 

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  

24 september 2019 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 24 september 2019. 

 

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



Schepen Van Roeyen bevestigt dat er een afspraak was die door omstandigheden is fout gelopen. 

In de tussentijd is er bij de dienst Mobiliteit nogal wat beweging geweest. De persoon die dat 

concreet opvolgde, werkt niet meer op de dienst Mobiliteit. Betrokkene werd  ondertussen 

vervangen en één van de voorliggende opdrachten is om te proberen nog in de loop van november 

deze commissie te organiseren.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat vorige week vrijdag op een voorpagina het actuele 

probleem aangehaald werd dat de polderdorpen verstoken blijven van medische spoedhulp. De  

Oosterweelwerken zorgen voor heel wat mobiliteitshinder en dat zal in de toekomst alleen nog 

toenemen. Ziekenwagens zullen daar binnen de termijnen die ze moeten halen niet op tijd kunnen 

geraken. Hij wil daarvoor een suggestie doen. In de gemeente Voeren, die nogal een uitzonderlijke 

ligging heeft in Limburg, is twee jaar geleden, in 2017, het first responders team bij de brandweer 

opgestart. Dat was een Belgische première waarbij de brandweer de nodige opleiding werd 

gegeven met een defibrillator. Dit was een extra opleiding die al bovenop de normale opleiding 

voor brandweermannen voorzien werd, zodat de brandweermannen de eerste hulp konden 

toedienen totdat een MUG arriveerde. Er is in Kieldrecht een brandweerpost die zeer snel in 

Kieldrecht, in Verrebroek, in Doel en in andere deelgemeenten kan toekomen. Dit first responders 

team bestaat zowel in Voeren als in Nederland, waar het van een proefproject ook een blijvend 

project is geworden. Hij vraagt of bekeken kan worden of dit ook in het werkingsgebied van deze 

gemeente van toepassing kan zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft het artikel niet gelezen. De problematiek is hem niet vreemd, 

maar hij wil het toch wel nuanceren. Het probleem zit bij de ziekenwagens. De gemeente Beveren 

beschikt over een ziekenwagen binnen de zone Waasland op de post Melsele. Die wordt permanent 

bemand door beroepsambulanciers. De ziekenwagen in de post Beveren wordt door vrijwilligers 

bemand. Die heeft een zekere tijd buiten dienst gestaan omdat er onvoldoende vrijwilligers waren, 

vooral tijdens de kantooruren. Vandaar dat er ambulanciers zijn aangeworven. Men is er dus al vele 

stappen op vooruitgegaan. Het probleem is de MUG. Als de MUG ter plaatse moet komen in het 

noorden van de gemeente, dan duurt dat veel te lang, los van het feit van de werkzaamheden rond 

Oosterweel. Maar gewoon dus door het feit dat die streek te ver afgelegen is en het al lang duurt, 

zeker als de MUG met de wagen komt. Met de helikopter is het natuurlijk een stukje sneller. De 

beschikbaarheid van de MUG in het noorden van de gemeente is een probleem. Vandaar dat de 

gemeente al lang vragende partij is voor de tussenstap tussen de gewone ziekenwagen, de MUG en 

het PIT. Het PIT wordt uitgerust met een ambulancier en een verpleger die daar een speciale 



opleiding voor gekregen hebben. De PIT moet verbonden zijn aan een ziekenhuis. Het AZ is 

vragende partij. Die willen de verplegers ter beschikking stellen. Natuurlijk is daar een kostprijs aan 

verbonden. Vandaar dat zij de vraag hebben gesteld naar financiële ondersteuning. Die ligt dus nu 

ter bespreking voor binnen de zone. Hij heeft die vraag ook al een keer op de raad van bestuur van 

Interwaas gebracht. Er is ook al een keer binnen de Maatschappij over gesproken. Er wordt gezocht 

naar financiering. Er zijn een jaar of vijf tot zes geleden extra PIT’s toegewezen. Het was onder 

minister De Block na de vorige verkiezingen. Beveren had een sterk dossier, maar uiteindelijk zijn 

twee PIT’s ergens anders toegewezen. Men blijft echter vragende partij en er wordt gezocht naar 

financiering voor een extra PIT. Daar zit het probleem. 

 

Raadslid Stevenheydens is op de hoogte van de PIT. Dat komt terug in de beleidsnota die ook 

afgelopen week is besproken. Het first responders team zal er voor een stuk ook aan 

tegemoetkomen. Dan is de burgemeester minder afhankelijk van de minister. Hij mag hier geen 

debat voeren, dat heeft de voorzitter duidelijk gesteld. Hij zal zijn informatie aan de burgemeester 

toezenden. Dan kan hij het bekijken en een antwoord geven. 

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 

 

02. De voorzitter geeft toelichting bij het voorgelegd bestuursakkoord 2019-2024. 

 

De voorzitter stelt voor dat er geen vragen meer worden gesteld. Deze hebben de raadsleden 

kunnen stellen tijdens de commissies. Ze hoort wel graag opmerkingen en bemerkingen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zal het eerste deel brengen en daarna zullen zijn collega’s aanvullen. 

 

De voorzitter geeft aan dat ze liever had gehad dat de vragen door één persoon in de fractie 

gebundeld zouden zijn. Er kunnen vanuit een persoon gemeenschappelijk bemerkingen namens 

de fractie worden gemaakt. 

 

Raadslid De Munck veronderstelt dat dat kan, maar hij vraagt toch of de mogelijkheid bestaat om 

het met drie te doen.  

In het bestuursakkoord dat aan de raad werd voorgelegd, zijn een aantal stappen te zien die het 

gemeentebestuur wenst uit te rollen. Er staan ook een aantal zaken in waarover bij hen ook 



eensgezindheid teruggevonden kan worden. Hij geeft een aantal voorbeelden. De voorstelling 

van het armoedeplan, de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind, activering via werklift 

Levanto, vernieuwen van de gemeentelijke website, opstart van het vrijwilligersplatform, 

verlagen van de leningslast, de evaluatie van gemeenteraadscommissies enzovoort. Ook heeft hij 

een aantal standpunten kunnen terugvinden die zijn fractie zelf op de agenda heeft kunnen 

zetten gedurende de afgelopen legislatuur en die nu door het gemeentebestuur worden 

opgepikt. Ofwel om te implementeren deels volledig, ofwel om te onderzoeken en uitrollen 

gedurende de volgende vijf jaar. Bijvoorbeeld een buurtrestaurant, de kangoeroewoning, 

doorstart van uitbouw en opbouw van de milieuraad, een aanvullend alternatief 

muziekprogramma naast het straattheaterfestival, een deelfietssysteem, autodelen, een 

handhavingsambtenaar waar zijn fractie al heel lang achter vraagt, de belasting op opslag van 

nucleair afval. Hij is blij dat die verzameling van punten wordt meegenomen en een eventuele 

uitrol kan krijgen in de gemeente. Zijn fractie zal daar de nodige aandacht aan blijven geven, 

opvolgen en indien nodig uiteraard steun geven.  

Sommige actiepunten blijven eerder vaag omschreven. Daarmee kan je alle kanten uit. 

Bijvoorbeeld het woonbeleid dat is omschreven in het beleidsakkoord, de sociale huisvesting 

met een wachtlijst van ongeveer zeven jaar.  

Maar zijn fractie blijft ook op zijn honger zitten. Het plan mist een aantal ambities om grote 

uitdagingen in deze 21ste eeuw aan te gaan. Er is een andere kijk op dossiers vanuit zijn fractie en 

ook naar de uitwerking ervan, onder andere grote dossiers rond mobiliteit, fietsveiligheid, het 

thema fijnstof en buffering van dorpskernen, het gemeentelijk klimaatplan dat verder mag gaan 

dan de aanpassing van straatverlichting en toch grote financiële lasten dragen van om en bij de 

11 miljoen euro. Er is een interessante suggestie gegeven om eventuele amendementen toe te 

voegen aan dit bestuursakkoord. Dat gaat zijn fractie uiteraard niet doen, maar hij wenst wel een 

aantal verschillen toe te lichten. 

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat zijn fractie de ruimtelijke uitvoeringsplannen die in de pijplijn 

zitten extra wil benadrukken. Net zoals bij de afgekeurde woonbehoeftestudie had zijn fractie 

deze willen aangrijpen om de open ruimte in Beveren en Melsele nog meer te beschermen. 

Gebieden die in de woonbehoeftestudie als excentrisch werden benoemd in 2006, grenzend aan 

het buitengebied, worden nu toch geactiveerd in de laatste woonbehoeftestudie. Het leest ook 

een beetje raar, op pagina 41, dat er bijgevolg geen bijkomende grootschalige woonzones 

worden ontwikkeld. Zijn fractie vertrekt vanaf de basis zoals die nu is. Dus niet alle kleuren op het 



gewestplan erbij en, dat wil hij meteen als consequentie zeggen, een gemeente die de open 

ruimte wil beschermen moet de woonuitbreidingsgebieden deels durven bevriezen. Hij steunt de 

schepen om de grootst mogelijke bescherming van Meersen-Noord te realiseren, al gaat het hem 

om ook nog andere gebieden dan alleen Meersen-Noord. Hij weet heel goed dat dit financiële 

consequenties heeft, maar dat is nu eenmaal een beleidskeuze. Dan moeten er uiteraard ergens 

anders zaken weg. Dat beseft zijn fractie zeer goed, maar die keuze wil zij wel maken.  

Hij blijft van oordeel dat er in een evenredige ondersteuning van de sportclubs moet worden 

voorzien. Hij hoorde donderdag op de gemeenteraadscommissie een hoerastemming rond de 

extra tribune voor Waasland-Beveren, maar zijn fractie deelt die niet.  

Zijn fractie blijft er een andere visie op nahouden om de buffering en leefbaarheid van de 

polderdorpen niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Hij hoorde eerder dat de 

gemeente terug in gesprek is met Natuurpunt en vooral ANB over de bomen op de dijken. Hij ziet 

de bomenrij echter niet als een eindpunt, maar als een deel van de versteviging van de buffers 

voor die polderdorpen.  

Gisteren kon men ook officieel vernemen, hij heeft het ook in het beleidsplan gelezen, dat de 

gemeente van plan is de overname te proberen regelen van het Vlaams Gewest van hun aandelen 

in de Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat is een piste die zijn fractie goedgezind is. Het 

standpunt van de gemeente rond de extra containercapaciteit rond Antwerpen deelt zijn fractie 

echter niet. Zij betwist de economische noodzaak om de verdere uitbreiding in de haven van 

Antwerpen te organiseren. Hij denkt dat daar een fundamenteel verschil zit. Het meest 

performante containerdok van de Antwerpse haven, op rechteroever weliswaar, was daags na 

het vertrek van MSC naar linkeroever plots niet meer goed genoeg voor het lossen van 

containers. Dus het verhaal van grotere containerschepen die daar niet meer door kunnen, lijkt 

hem helemaal niet te kloppen. Het is niet dat ineens geen enkel containerschip meer door de 

Berendrecht- en Zandvlietsluis zal willen/kunnen komen. De activering van dat containerdok zal 

dus perfect de druk kunnen wegnemen, om nog maar te zwijgen van Zeebrugge waar er twee 

containerdokken leeg liggen. Hij vindt dit niet terug in de visie van dit bestuur.  

Zijn fractie blijft ook op haar honger zitten rond het beeldkwaliteitsplan. Hij heeft gisteren wel 

vernomen van de schepen dat het volop in voorbereiding zou zijn, maar er zijn natuurlijk wel al 

zes jaar verloren gegaan en de visuele vervuiling moet zeker in dat plan aangepakt worden. Zijn 

collega De Munck is al verschillende keren tussengekomen rond het opstellen van het 

asbestplan. Wat hem betreft mag dat ambitieuzer. Voorlopig zijn alleen gemeentelijke gebouwen 

opgenomen, maar burgers actief sensibiliseren en aanmoedigen om het asbest te laten 



verdwijnen, is evenzeer nodig.  

Hij moet even een pluim geven voor de financiën van de gemeente. De gemeente is op de goede 

weg. De gemeente en het bestuur toont ambitie om de schuldgraad verder te doen dalen. Toch 

wil zijn fractie ook verder kijken en wil hij ook weten hoeveel eigen middelen er naar die 

projecten gaan. Dus niet alleen naar de schuldgraad kijken zoals wel eens daarvoor werd gedaan. 

Hij wil verder kijken dan dat en zeker ook aandacht hebben voor het bewaren van de in het 

verleden opgebouwde buffers om de pensioengolf en het sluiten van de kerncentrales op te 

vangen. Hij is zeer tevreden dat het onderzoek tot het invoeren van een belasting op nucleair 

afval al ver gevorderd is. Leuk om te lezen dat de suggesties van zijn fractie opnieuw worden 

opgenomen door het bestuur.  

Het bestuursakkoord vermeldt geen verdere inspraak van de bevolking bij grote projecten. Hij 

verwijst naar een mooi voorbeeld van schepen Vlegels rond de buurtcafés die werden 

georganiseerd voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Ouden Doel en Prosperpolder. Dat zijn mooie 

voorbeelden van hoe het ook kan worden aangepakt bij heraanleg van straten, grote projecten 

waar burgers direct bij betrokken worden. Hij ziet schepen Van Roeyen een mooi gebaar maken, 

dus hij reageert meteen. Burgers bij plannen betrekken is naar burgers toestappen met een wit 

blad. Niet zozeer met een uitgeschreven plan om dan naar hun mening over te vragen. Daarin zit 

een verschil.  

Hij ziet ook graag de evaluatie van de commissies tegemoet, zoals beloofd. Zijn fractie heeft al 

een aantal voorstellen. Spijtig dat er niet onderzocht werd om een livestream van de 

gemeenteraad mogelijk te maken. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat het gemeentebestuur op vlak van sociale huisvesting spreekt van 

een ambitieuze doelstelling om de sociale huisvesting minstens volledig in te vullen. Iedereen zal 

het er wel over eens zijn dat de wachtlijsten drastisch moeten ingekort worden. Hij had graag in 

het beleidsplan een streefcijfer gezien, een daling van een aantal maanden of jaren voor de 

langstdurende aanvragen. Dat zou ambitieus zijn.  

In het mobiliteitsverhaal worden stevige stappen vooruit gezet. De lijst met concrete acties is 

best omvangrijk. Hij wacht af of alle projecten ook de nodige financiering krijgen in de 

meerjarenplanning en de begroting. Zijn fractie blijft evenwel ook voorstander van een 

fietsambtenaar, zoals deze week nog gezegd. Een overkoepelende ambtenaar zou een 

coördinerende rol hebben als deel van zijn takenpakket. Ook op het vlak van personeelsbeleid 

rond mobiliteit liggen er nog heel veel kansen en mogelijkheden om meer te sensibiliseren tot 



het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto.  

Zijn fractie zal de komende vijf jaar dit bestuursakkoord nauwgezet opvolgen en bijsturen tijdens 

de gemeenteraden waar het kan. Daarom vraagt hij een stemming over dit bestuursakkoord. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dat zijn fractie dit punt niet gaat goedkeuren. Vooral 

voor Doel had hij andere ambities. Er wordt niet verder gekeken naar de mogelijkheden die er nu 

zijn om daar meer bewoning te voorzien. Louter recreatief gaat voor hem niet ver genoeg. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, dankt voor de organisatie van de commissies. Zowel 

vorige week donderdagavond als gisteren waren twee boeiende avonden. Het was ook goed om 

zo gericht vragen te kunnen stellen. Hij vermoedt dat dat in december op dezelfde manier zal 

gebeuren wanneer het budget zal worden besproken. Ten eerste, de beleidsnota is een politiek 

document. Hij heeft afgelopen jaar regelmatig gevraagd naar de stand van zaken. Hij heeft via 

persverklaringen mogen vernemen dat de reden dat het zo lang duurde is dat er een 

verderzetting is van deze coalitie. Terwijl je zou verwachten dat het juist moeilijker zou zijn om 

een beleidsnota samen te stellen als er een nieuwe coalitie zou zijn. Wat hij toch wel een 

belangrijk punt vindt – daarmee gaat hij herhalen wat zijn fractie tijdens de commissie heeft 

gezegd – is dat men in de inleiding suggereert dat de verkiezingen een bevestiging waren van het 

gevoerde beleid. Hij vindt het wel belangrijk om eerst naar de realiteit te kijken. In geen enkele 

van de omliggende gemeenten is er zo’n zware achteruitgang geweest van de zittende 

meerderheid. In totaal heeft men een 4 500 kiezers verloren en heeft men meer dan 14% van de 

stemmen verloren. Dat mag zich toch ook wel vertalen in deze beleidsnota. Men mag eigenlijk 

wel rekening houden met de kiezers die een andere stem hebben uitgebracht om inhoudelijke 

redenen. Hij vindt dat een belangrijk punt. Men kan zeggen dat men de oppositie niet wil 

betrekken bij de beleidsnota. Dat is een uitgangspunt, maar als men meer dan 14% van de 

kiezers verliest, dan vindt hij dat toch wel reden om de hand eens in eigen boezem te steken en 

de standpunten eens tegen het licht te houden. Hij heeft tijdens de commissies herhaaldelijk 

aangebracht dat er heel wat gekopieerd is uit de vorige beleidsnota. Voor een stuk is dat logisch, 

maar voor een stuk is dat ook onlogisch over zaken die ondertussen al verder gevorderd zijn en 

waar dat uit de beleidsnota niet blijkt. Hij wil twee opvallende punten nog eens aanbrengen. 

Enerzijds is dat de vraag waar men met deze gemeente naar toe wil op het gebied van ruimtelijke 

ordening, op het gebied van wonen en op het gebied van leefbaarheid. Er staat in de beleidsnota 

dat de komende 10 à 15 jaar 4 000 nieuwe woningen verwacht mogen worden. 4 000 nieuwe 



woningen omwille van de gezingsverdunning. Hij las weinig visie omtrent kangoeroewonen, 

omtrent co-housing, omtrent nieuwe vormen van wonen om de belasting op de open ruimte te 

minderen. Hij las ook weinig visie, eerder tegenwerking, omtrent de mogelijkheden om met 

behoud van de site Doel veel meer te doen dan enkel maar wat wonen tussen aanhalingstekens, 

maar zeker geen nieuw woondorp. Het zou eigenlijk goed zijn dat er, net zoals in het buitenland, 

een nieuw woondorp komt vlak bij de haven om juist de mobiliteitsproblemen van heel wat 

werknemers naar de haven te vermijden. Het bestuur zou de kansen die aangeboden worden, 

moeten aangrijpen in plaats van op de rem te staan. Men probeert in sommige alinea’s 

onverzoenbare zaken te verzoenen, zoals de 4 000 woningen en de leefbaarheid en mobiliteit. 

Maar sommige zaken zijn niet te verzoenen. De komende jaren zou de prioriteit de leefbaarheid, 

de mobiliteit moeten zijn. Men maakt het elke dag mee dat, zowel omwille van zeer lokale 

redenen, maar ook omwille van bovenlokale redenen, de mobiliteit in Beveren vastloopt. Met  

4 000 extra woningen gaat men wel een hel tegemoet. Ook de luchtkwaliteit wordt wel eens 

aangehaald, maar hij vindt het toch wel een spijtige zaak dat in heel deze beleidsnota met geen 

letter wordt verwezen naar het CurieuzeNeuzen-rapport van vorig jaar waarin toch voor Beveren 

een aantal opvallende slechte scores stonden, zowel door bovenlokale redenen als door de 

haven, maar ook door lokale redenen. Hij wil er een aanbrengen. De Van Craenenbroeckstraat 

kreeg een bijzonder slechte score op het gebied van luchtkwaliteit. Dat is iets wat de gemeente 

zelf en alleen moet oplossen. Daar ziet hij momenteel nog geen oplossing voor. Ook zijn er 

opvallende dubbelzinnigheden, zoals rond de Waaslandhaven. Nog steeds ademt deze 

beleidsnota de sfeer uit dat de meerderheid, net zoals het was toen het nog een volstrekte CVP-

meerderheid was, voorstander is van een verder gefaseerde havenuitbreiding die eigenlijk haaks 

staat op de leefbaarheid van de polderdorpen. Men brengt in deze beleidsnota enkel Ouden Doel 

en Prosperpolder ter sprake terwijl men zes jaar geleden ook de andere gehuchten mee aan bod 

bracht in de beleidsnota en in standpunten. Hij verwijst bijvoorbeeld naar Rapenburg. Dan is er 

ook de dubbelzinnigheid rond Doel waar men niet goed weet welk standpunt men wil innemen 

en waar men ook op de rem staat bij de Werkgroep Doel omdat die of die persoon van de 

organisatie deel zou uitmaken. Men gaat vandaag ook besluiten dat men toch gaat aandringen 

om de waterbus tot in Doel te laten varen, maar dat men bij elke kans die men heeft om dat punt 

sterk te maken bij het havenbedrijf en bij de Maatschappij Linkerscheldeoever juist het 

tegenovergestelde doet. Dus toch heel wat gemiste kansen. Communicatie is voor zowel een 

bedrijf als een gemeentebestuur van zeer groot belang. Op het gebied van communicatie laat 

men door heel wat dubbelzinnigheden een aantal steken vallen. 



 

Raadslid Benali, sp.a, wil eerst en vooral zeggen dat er een aantal goede zaken in het 

bestuursakkoord staan. Die gelijken zeer sterk op een aantal zaken die in het 

verkiezingsprogramma van de sp.a stonden. Hij denkt aan het feit dat het Sociaal Huis proactief 

op zoek wil gaan naar mensen in armoede, wat toch wel aansluit bij de rechtenverkenners die 

zijn partij heeft voorgesteld. Hij denkt aan de oprichting van een wijkgezondheidscentrum dat 

onderzocht zal worden. Het engagement om alle personen met een zorgvraag te ondersteunen 

en waarbij hij zich wel wat zorgen maakt over de ligdagprijzen. Maar dat weet de schepen van 

sociale zaken ondertussen ook. De uitrol van de Uitpas die hij een paar jaar geleden heeft 

voorgesteld. Het feit dat er eindelijk een kerkenbeleidsplan gaat komen. Dat er geïnvesteerd gaat 

worden in kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur. Hij denkt dat er een aantal goede 

elementen in zitten, maar dat die wel kritisch zullen moeten worden opgevolgd.  

Hij is wel bezorgd over de concrete uitwerking en timing. Er zijn ook een aantal zaken waar nog 

niet echt een concreet zicht op is en die in de vorige legislatuur al aangekondigd werden. Hij 

denkt concreet aan het armoedeplan. Hij denkt dat daar echt wel een prioriteit ligt voor dit 

bestuur. Ze heeft het engagement meer dan een jaar geleden al genomen om een armoedeplan 

op te maken, voor een stuk op insteek van collega Stevenheydens. Hij denkt dat er nu echt 

dringend werk gemaakt moet worden van de concrete invulling van dat armoedeplan. Daar kan 

niet meer mee gewacht worden.  

Daarentegen vindt zijn fractie het bestuursakkoord op een aantal punten echt wel te zwak 

geformuleerd. Hij heeft gisteren ook zijn kritiek gegeven over de Waaslandhaven, dat daar te 

weinig naar voren wordt geschoven en dat Beveren een grotere rol in het havenbestuur moet 

krijgen en dat het ook wel wat assertiever mag op het vlak van mobiliteit en dergelijke meer. Ook 

over de bescherming van klimaat en milieu. Er staan wel een aantal algemene zaken in, maar 

echt concrete doelstellingen na 2020 staan er eigenlijk niet in.  

Wat hij ook belangrijk vindt en dat er in staat, is de integratie van nieuwe inwoners met extra 

aandacht voor mensen met een vreemde afkomst. Maar ook daar krijgt hij het antwoord van de 

schepen van sociale zaken dat er al veel wordt gedaan en dat er niet echt iets meer gedaan zal 

worden. Dus daar vindt hij dat er wat meer engagement mag zijn.  

Het is zojuist al gezegd, de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting gaat zijn aanbod 

uitbreiden, maar men krijgt er geen concrete doelstellingen. Het is toch wel belangrijk dat er 

concreet gezegd wordt hoeveel appartementen en hoeveel woningen erbij zullen komen en wat 

dat dan zal doen met de wachtlijsten. Er zijn ook een aantal zaken die als nieuw worden 



voorgesteld. Zijn fractie heeft niet over ieder punt dat in het bestuursakkoord staat 

doorgevraagd, maar als hij gisteren vraagt naar het stimuleren van groendaken en dat het er in 

staat als een nieuw accent, dan blijkt eigenlijk dat er niks fundamenteels gaat veranderen voor 

de groendaken. Hij vraagt zich dan of hoe het zit met een aantal andere nieuwe accenten 

waarover zijn fractie niet heeft doorgevraagd.  

Er zijn ook een aantal sociale zaken die hij belangrijk vindt en die er niet in staan. Er is 

bijvoorbeeld nog altijd geen echte mantelzorgpremie. De onderhoudsplicht wordt niet 

afgeschaft. Geen herinvoering van de kindcheque of geboortepremie die de vorige legislatuur zijn 

afgeschaft in het besparingsplan. Het schoolparticipatiefonds wordt momenteel nog niet 

versterkt voor het middelbaar. Misschien gebeurt dat na de evaluatie wel. Gisteren was er ook 

een kleine verrassing toen bleek dat er nog altijd geen concrete plannen zijn voor de 

Sterretjesweide. Er zijn een aantal zaken waarvan zijn fractie vindt dat die de gemeente socialer 

kunnen maken, maar die er nog altijd niet in staan.  

Ten slotte zijn er een aantal zaken waar hij zich zorgen over maakt. Bijvoorbeeld de verdere uitrol 

van de ondergrondse sorteerstraat. Hij vindt dat de sorteerstraten eerst geëvalueerd moeten 

worden en vooral dan wat de impact voor oudere bewoners betreft. Hij maakt zich ook zorgen 

over het statutair personeel en het pensioenfonds, maar hij heeft begrepen dat de burgemeester 

al op dezelfde golflengte zit. Hij vindt dat er rond participatie toch wel dringend werk gemaakt 

mag worden van een duidelijk reglement dat een half jaar geleden al beloofd is geweest op deze 

gemeenteraad. Dat is er nog altijd niet.  

Ten slotte vindt hij het ook zeer raar dat er opnieuw een heel citymarketingplan gemaakt gaat 

worden terwijl het logo en de baseline een paar jaar geleden al veranderd zijn. Dat lijkt hem een 

zeer rare manier van werken.  

Dus de conclusie is dat er een aantal positieve zaken in zitten. Zijn fractie zal de komende jaren 

kritisch bekijken of ze ook gerealiseerd worden en op welke manier. Maar zijn fractie is toch niet 

voldoende overtuigd van het geheel van dit bestuursakkoord, omdat een aantal zaken nog te 

vroeg zijn en een aantal zaken er niet in zitten. Hij maakt zich toch wel zorgen over een aantal 

andere initiatieven. Hij vraagt dus ook een stemming. 

 

Raadslid De Wael, N-VA, hoort heel wat positieve elementen bij de oppositie. Laat men verder 

gaan op dit elan. Hij ziet dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt aan het bestuursakkoord. 

Het akkoord is in zijn ogen een afspiegeling van de goede samenwerking en de ambitie van deze 

bestuursploeg. De ingeslagen weg naar een nog mooier en nog beter Beveren die de vorige 



legislatuur is ingezet, wordt verder gezet. Hij is tevreden met de keuzes die de meerderheid heeft 

gemaakt. Verdere inzet op kwalitatief en betaalbaar wonen, sterke aandacht voor verbetering 

van de mobiliteit, inzet op duurzaamheid en open ruimte zijn maar een paar kernpunten. Hij kan 

een heel stuk verder gaan, maar dat heeft geen zin. Het staat heel mooi uitgeschreven in het 

bestuursakkoord. Never change a winning team. Met continuïteit van het bestuur wordt er verder 

gewerkt aan een gemeente met aandacht voor alle leeftijden, waar iedereen kansen krijgt en 

waar het aangenaam wonen is. Hij wil de schepenen en burgemeester de appreciatie namens de 

fractie toelichten en benadrukken dat zij zich met volle overtuiging achter dit akkoord zal 

scharen. 

 

Raadslid Weekers, CD&V, wil zich graag aansluiten bij de reactie van collega De Wael. Er is de 

afgelopen maanden inderdaad heel hard gewerkt met veel mensen uit haar partij aan deze tekst. 

Ze is blij met het resultaat dat er nu ligt. De tekst geeft inderdaad de ambitie weer van wat deze 

ploeg wil bereiken de komende jaren. Er staan veel concrete dingen in, krachtlijnen. Sommige 

dingen moeten nog verder uitgewerkt worden. Ze vindt het belangrijk dat deze ploeg er samen 

voor wil gaan om van Beveren nog meer en nog verder te bouwen aan een gemeente waar het 

goed is om te wonen voor iedereen. Ze kan ook zeggen dat de CD&V-fractie voor 100% achter de 

gemaakte keuzes staat en dus ook achter het bestuursakkoord. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt niet dat het de bedoeling is om op alle punten terug in 

discussie te gaan. In veel andere gemeenten wordt het bestuursakkoord gewoon ter 

kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd en niet ter goedkeuring. Het college heeft 

ervoor gekozen om tekst en uitleg te geven. Het college heeft niets te verbergen. Het is inderdaad 

een ambitieus programma dat niet volledig is uitgeschreven. Dat was ook niet de bedoeling. Het 

zou moeilijk zijn om nu, aan het begin van de legislatuur, alle zaken die men wil realiseren als 

puntjes uit te schrijven. Er is wel zes jaar om dat te realiseren. Met andere woorden, de 

gemeenteraad moet de komende jaren tot en met 2024 ook nog gestoffeerd worden. Er zal werk 

genoeg zijn, zowel voor de diensten als voor de schepenen en de raadsleden, om gans het 

bestuursakkoord tot een goed einde te brengen en het in deze zes jaar volledig uit te voeren.  

De volgende vuurproef zal de meerjarenplanning zijn. Dat zal al meer concreet zijn. Vooral op het 

vlak van investeringen zullen daar een aantal klemtonen worden gelegd en gaat men concreet op 

basis van de cijfers zien waar deze meerderheid de komende jaren in wil investeren. Trouwens, 

ook in het werkingsbudget zal men dat zien.  



Hij wil er geen discussie over beginnen, maar er zijn veel gemeenten die worden geleid door een 

meerderheid van een zetel en die dus net iets meer dan 50% van de stemmen hebben. Hij denkt 

dat deze meerderheid met meer dan 50% van de stemmen, 23 van de 35 zetels, beschikt over een 

ruime meerderheid.  

Over wachtlijsten voor huisvesting wil hij zeggen dat het utopisch zou zijn om alle problemen op 

te lossen. Er zullen tijdens de legislatuur ook nieuwe problemen opduiken. Op een gegeven 

moment zal er dus bijgestuurd moeten worden.  

De pensioenbuffer is bestemd geld en dat kan dus niet gebruikt worden voor andere dingen. Dat 

kan alleen om de sociale bijdrage te betalen.  

Hij wil niet negatief eindigen, maar het volgende moet hem wel van het hart. Er is enorm veel 

kritiek gegeven door de oppositie door aan te geven wat allemaal niet goed is of niet voldoende. 

Hij stelt voor dan een eigen visie te ontwikkelen. Hij kijkt er naar uit. Over eventuele alternatieve 

plannen kan worden gediscussieerd, maar ze moeten wel worden gefinancierd. De rekening 

moet natuurlijk wel kloppen. Men moet daar consequent zijn.  

Voor de rest had hij de indruk dat het zowel donderdag als gisteren een goed debat was. Dat is 

een goede start voor de komende legislatuur. Hij wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage aan 

die twee dagen. De voorzitter heeft het ook heel goed gedaan.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij nog een ding moet rechtzetten in verband met het 

kerkplein in Melsele. Hij is niet zeker, maar hij dacht dat het gaat over de woningen die het OCMW 

een aantal maanden geleden heeft verkocht en die is ingeschreven als grond omdat de toestand 

van de woning niet van dien aard is. Toen zijn de grondwaarden ingeschreven. Het is al verkocht. 

Dat is dus in de tussentijd ook opgelost. 

 

Met de voorstelling van het bestuursakkoord wenst het bestuur de lijnen uit te zetten voor de 

komende zes jaar. Het bestuur zal dit akkoord als basis nemen voor de opmaak van het 

meerjarenplan 2020-2025. 

 

Met 22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 7 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020, sp.a) bij 4 

onthoudingen (Vlaams Belang) wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd bestuursakkoord 

2019-2024. 

Gezien de goedkeuring van dit punt wordt akkoord gegaan om dit bestuursakkoord te nemen als 

basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 



 

03. Het college besliste op 26 november 2018 om cameratoezicht te laten voorzien in de 

fietsenstalling aan het Stationsplein te Beveren.  

 

De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad dit moet vaststellen omdat het opgenomen moet 

worden in het nationaal cameraregister. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, vindt het goed dat de camera’s er komen, maar ze heeft toch een aantal 

vragen. Eerst en vooral of de beelden live worden bekeken of dat dat enkel achteraf is. Ten 

tweede of er wel voldoende capaciteit is, voldoende agenten zijn om die beelden te bekijken. Ten 

derde, op de commissie rond het asielcentrum werd toch gezegd dat die camera’s ook mee 

daarvoor ingezet zouden worden. Ze vraagt of dat concreet ook de bedoeling is. 

Raadslid Rovillard vraagt tot slot naar de camera’s aan de terminus van de tram en of daar al 

concrete plannen voor zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat geen enkele van de camera’s die in het centrum zijn 

geplaatst de afgelopen jaren permanent worden bekeken. Daar zijn ook de manschappen niet 

voor. Dat is praktisch niet doenbaar. Als er iets gebeurt, worden die bekeken. Op basis daarvan 

worden soms zaken opgelost. Aan het station moeten de camera’s nog geplaatst worden. Er is 

ook voorzien om een camera bij te plaatsen in het kader van het asielcentrum. Dus mochten er 

eventueel problemen zijn, dan kan men zien of en op welke manier men kan bijsturen mocht dat 

eventueel nodig zijn. Wat de terminus betreft, dat plan is volledig ontwikkeld. Als dat nog niet in 

uitvoering is, dan zal het wel eerstdaags gebeuren. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er op dit moment onderhandelingen zijn met De Lijn. Die zijn 

eigenlijk rond. De akkoorden zijn getekend. 

 

Voor dit dossier werd een studiebureau ingeschakeld om het ontwerp te maken en de plaatsing 

te begeleiden. Op 20 mei 2019 keurde het college de aankoop van de camera's goed. Door te 

wachten tot na de effectieve verhuis van de lokale politie werden ook extra kosten voor het 

opnieuw programmeren van de camera's vermeden. Op 7 oktober 2019 keurde het college de 

aankoop van een extra beweegbare overzichtscamera voor aan de fietsenstalling goed. 

Ook aan het nieuwe politiegebouw worden camera's geplaatst. Een deel daarvan zal een niet-



besloten plaats in beeld kunnen nemen, zijnde de omgeving van het gebouw. 

Vooraleer de camera's effectief in gebruik genomen kunnen worden, moet volgens de camerawet 

van 2007, zoals gewijzigd in 2018, de gemeenteraad een positief advies geven. 

Met eenparigheid van stemmen verleent de raad positief advies voor onbepaalde duur voor de 

plaatsing en in gebruikname van cameratoezicht aan de fietsenstalling aan het Stationsplein te 

Beveren en aan het nieuwe politiegebouw. Het gaat volgens de camerawet om vaste camera's in 

een niet-besloten plaats. De verwerkingsverantwoordelijke kan enkel een openbare overheid 

zijn, in casu de politiezone Waasland-Noord. Vooraleer de politiezone de camera's in gebruik kan 

nemen, dienen deze net als alle andere camera's digitaal geregistreerd te worden  in het 

nationale cameraregister.  

 

 

04. De heer Brosens en mevrouw De Block vragen of het gemeentebestuur principieel akkoord kan 

gaan tot het inrichten van een padelclub in een leegstaande loods, Vesten 43 te Beveren en 

voormalig bedrijf  houthandel Van Acker.  

Daarvoor is een afwijking nodig op de gewestplanbestemming tot gebied voor ambachtelijke 

bedrijven en kmo.  

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning voor 

recreatie toe te staan van zodra de gemeenteraad besloten heeft om daar een Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan voor op te maken.  

Algemeen wordt principieel akkoord gegaan tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

voor de site tussen Vesten, verkaveling Viergemeet en BPA Parein te Beveren en het Bijzonder 

Plan van Aanleg.  De nodige financiële middelen worden voorzien. 

 

 

05. A&L beheer bvba heeft een aanvraag ingediend voor een project met 2 meergezinswoningen met 

26 appartementen, na het slopen van 1 eengezinswoning met bijgebouwen in het binnengebied 

tussen de reeds vergunde projecten in de Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 en Prosper Van 

Raemdonckstraat 99-101. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft niet zozeer een aanmerking op het agendapunt. Zijn fractie zal 

dit goedkeuren. Hij heeft een vraag over de beekvallei en of de beek er ligt. Die snijdt het ganse 

gebied door. Zijn punt gaat over het noorden van dat plan. De vraag is of de gemeente daar al 



enigszins een plan mee heeft om daar een soort natuurpunt van te maken. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat met betrekking tot dit project een paar maanden geleden nog een 

punt op de gemeenteraad is geweest. Hij heeft toen de kritiek geuit dat dit gaat zorgen voor extra 

verkeer in de Van Raemdonckstraat en dat dit ook gaat zorgen voor extra parkeerdruk. Zijn 

fractie heeft toen tegen het punt gestemd en gaat ook hier nog altijd tegenstemmen omdat het 

nog altijd geen goed idee is. Het zal te veel verkeersdruk met zich meebrengen in de Van 

Raemdonckstraat. 

 

Schepen Vlegels kan alleen maar zeggen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. De mensen aan 

de Van Raemdonckstraat krijgen de kans om achteraan langs de ontsluitingsweg een garage te 

plaatsen. Op die manier worden er meer mogelijkheden gegeven dan er nu zijn wat parkeren 

betreft. Er zal meer verkeer komen, maar de parkeerdruk is wel degelijk opgelost. Dat is ook al 

gezegd in het verleden. 

 

Raadslid De Munck herhaalt zijn vraag. Het gaat niet zozeer over de beek die herlegd wordt, maar 

er is ook nog een beek ten noorden van het ganse ontwikkelingsgebied. Ten zuiden daarvan 

moet er allemaal nog ontwikkeld worden. Dat ligt ook tegen de scholencluster van KA. 

Daartussen loopt een heel grote beek. De vraag is of de gemeente er al over nagedacht heeft om 

in de toekomst mee te nemen dat deze niet verdwijnt in een of andere kanalisering. 

 

Schepen Vlegels denkt dat daar altijd aandacht voor zal zijn. Er wordt zo weinig mogelijk 

ingebuisd. Als het niet moet, dan zal deze niet worden ingebuisd. Voor de rest is natuurlijk een 

goede afwatering van belang. Daar wordt altijd in elke verkavelingsaanvraag veel aandacht aan 

besteed. De diensten die daarvoor instaan zijn er ook altijd bij. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de gelegenheid er nu is om daar extra aandacht aan te geven. Vroeg 

of laat zal men ook ten zuiden van dat deel een verkavelingsaanvraag krijgen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat bij elke verkavelingsaanvraag de waterhuishouding een belangrijk punt 

is en ook verderop natuurlijk. Er wordt ook overlegd. Telkens zit men weer op hogere normen 

dan de provincie aan de gemeente vraagt voor de verzorging van water en de afwatering. Dat is 

altijd een sterk punt dat goed onderbouwd wordt in de verkaveling. 



 

De ontsluiting van het bouwproject takt aan op de bestaande aanzetten ter hoogte van de 

Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 en de Prosper Van Raemdonckstraat 101. Gelet op de 

overkapping en overbouwing van de Donkvijverbeek onder oude woningen en de ruimte die er 

binnen dit project voorhanden is, wordt de Donkvijverbeek gedeeltelijk verlegd. De huidige 

loop blijft daardoor deels bestaan als een "bypass". De wegenis voor gemotoriseerd verkeer 

wordt tot het minimum beperkt. Voor zachte weggebruikers worden verbindingen voorzien met 

de beide aanpalende projecten. 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 mei 2019 tot 22 juni 2019. 

Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot één opmerking, die handelt over het behoud van de 

bestaande aansluitingen aan de zuidgrens van de percelen met adres Prosper Van 

Raemdonckstraat 79, 81, 83 en 85 en de aansluiting ervan op de nieuwe riolering.  

De plannen werden in die zin aangepast.  

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 7 oktober 2019 voor om het wegtracé 

goed te keuren op voorwaarde daarbij als voorwaarde op te leggen dat er een achterontsluiting 

moet mogelijk gemaakt worden voor de percelen aan de noordelijke zijde en dat de groenstrook 

daar in die zin wordt aangepast. De overgang van achterontsluiting naar voet- en fietsverbinding 

moet op de gebruikelijke wijze worden aangeduid met een middeneiland. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang) tegen 2 neen-stemmen (sp.a) bij 2 

onthoudingen (Beveren 2020) wordt goedkeuring gehecht aan de aanvraag van A&L Beheer bvba 

voor wegtracé met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend van de 

nieuwe wegenisproject met 2 meergezinswoningen met 26 appartementen in het binnengebied 

tussen de reeds vergunde projecten in de Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 en Prosper Van 

Raemdonckstraat 99-101. 

De raad neemt kennis van de ingediende opmerking naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek. 

Als voorwaarde wordt opgelegd dat er een achterontsluiting moet mogelijk gemaakt worden 

voor de percelen aan de noordelijke zijde,  dat de groenstrook daar in die zin wordt aangepast en 

dat de overgangen van achterontsluiting naar voet- en fietsverbinding op de gebruikelijke wijze 

worden aangeduid met een middeneiland met bord D1d. 

 

 

 



06. De ontwerpopdracht voor de opdracht “uitbreiding en renovatie van de school Melsele” werd 

gegund aan 3D-architecten bvba uit Melsele. 

Het architectenbureau heeft nu het definitief ontwerp ingediend voor een gedeeltelijke 

nieuwbouw en renovatie. 

De oude turnzaal, de aanpalende refter en voormalige kapperszaak, die nu reeds als klas wordt 

gebruikt, worden gesloopt en op deze locatie wordt een volledig nieuwbouwcomplex voorzien.  

De nieuwbouw telt 3 bouwlagen en voorziet in speelplaatsen op hoogte. 

In de nieuwbouw zal het volgende worden voorzien: 

- 10 nieuwe klaslokalen 

- een aparte muziekklas 

- een mediaklas en een open leercentrum 

- een nieuw secretariaat en bijhorende administratie 

- een nieuwe turnzaal met bergingen rondom en een polyzaal 

   De turnzaal komt boven op deze polyvalente zaal te staan, welke voornamelijk als  

   refter gebruikt zal worden. 

- voldoende sanitair 

- lift 

- speelplaatsen (al dan niet overdekt). 

Op de speelplaats zal er ook plaats gegeven worden aan een nieuwe fietsenstalling voor 160 

fietsen. 

Er zullen ook enkele renovatiewerken worden uitgevoerd: 

-    de oude daken worden voorzien van een onderdak 

-    isolatie van daken en zolders 

-    herstellen gevelbepleistering 

-    vernieuwing dakgoten 

-    oplossen vochtproblemen bij de funderingsaanzet van gebouwen. 

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

lastvoorwaarden voor de uitbreiding en renovatie van de gemeentelijke basisschool te Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 7 019 415,79 EUR exclusief 

btw of 7 440 580,74 EUR inclusief 6% btw. 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door AGION uit Brussel. 

Deze bedraagt 70% van het subsidiabel gedeelte. Het subsidieerbaar bedrag is het bedrag van de 

nieuwbouw inclusief eerste uitrusting. 



Het subsidiebedrag wordt geraamd op 4 619 210,88 EUR inclusief 6% btw en 10% algemene 

onkosten. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake de bouw van een horecatrefpunt op het 

domein Fort Liefkenshoek te Kallo. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het niet de eerste keer is dat dit  hier op de agenda wordt 

gezet. Hij heeft de raming en de offerte naast elkaar gelegd. Het is toch weer verrassend om vast 

te stellen dat er 500 000 EUR wordt bijgerekend. Alleen daarom al zou hij kunnen zeggen dat zijn 

fractie het agendapunt niet goedkeurt. Daarnaast werd het overzicht van de kosten van gans het 

project van Fort Liefkenshoek ook al meerdere keren gevraagd. Misschien zou het niet slecht zijn 

als dat toch nog verschijnt in een of andere nota naar de gemeenteraadsleden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat het zo is dat hij dit al enkele jaren aanhaalt telkens als een 

aanpassing van de raming naar de raad komt. Een aantal maanden nadien komt men met een 

andere raming. Dan is er altijd dezelfde uitleg dat de offertes die binnengekomen zijn meer dan 

10% hoger zijn dan de raming. Hij vraagt wie de ramingen en prijzen bepaalt. Hij gaat ervan uit 

dat dat van een architectenbureau komt. Die zijn toch op de hoogte van de prijzen van de 

materialen. Men kan er 10 000 EUR naast zitten, maar geen 500 000 EUR. Daar is gewoon met de 

klak naar gesmeten. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat los van het grote verschil tussen de raming die 

men hier vandaag te zien krijgt, hij het nog eens wil hebben over het punt zelf. Eind vorig jaar 

heeft zijn fractie tegen het project gestemd omwille van de overaandacht voor Fort Liefkenshoek. 

Het is een heel mooi fort, daar niet van. Het heeft veel faciliteiten en troeven, maar een 

horecapunt van meer dan een  miljoen EUR is toch veel te duur. Hij weet nog dat er in het budget 

van 2013 een half miljoen werd ingeschreven. Hij wil zijn visie hierover nog eens herhalen. Men 

heeft daar momenteel een museum dat al een tijd meegaat. Het is een bijzonder museum, maar 

elk museum is na een bepaalde tijd verouderd. Het zou veel unieker zijn om het horecapunt 

omwille van de kostprijs af te blazen en te zoeken naar de mogelijkheden om een deel van het 

horecapunt onder te brengen in een van de kazematten. Dat doet men in andere forten ook. Op 



welke manier men dat moet doen, kan nog eens bekeken worden, ook met een stuk behoud van 

het huidige horecapunt. Dat gaat kleinschaliger zijn, meer op maat van het fort. Hij wil anderzijds 

nog wel eens de bezoekerscijfers die hij voor zich heeft onder de aandacht brengen. De laatste 

cijfers die hij heeft van het ganse jaar zijn 17 138 bezoekers. Daarbij zijn de verplichte 

schoolbezoeken aan het fort inbegrepen. Dat is minder dan Doel op een zomerse dag krijgt, 

zonder schoolbezoeken, dus zonder dat er iemand verplicht wordt daar op bezoek te gaan. Hij 

wil toch eens pleiten voor geen concurrentie en een grote samenhorigheid te brengen in het 

erfgoed in de polder. Dan vindt hij het spijtig dat er nu al 1,6 miljoen EUR aan een duur 

horecapunt gaat besteed worden. Het half miljoen dat men hier extra uitgeeft gaat men ergens 

anders meer kunnen uitgeven. Dan is er toch wel geen sprake van een verbindend beleid naar de 

rest van het toerisme en het erfgoed in de rest van de polder. Dus zijn fractie gaat het punt niet 

goedkeuren. 

 

Raadslid Benali, sp.a, kan zich alleen maar aansluiten bij de collega’s. Er wordt hier weer een 

probleem vastgesteld met een raming. Hij denkt dat het op de vorige gemeenteraad was dat 

bleek dat er een verkeerde raming was inzake de ontwerpen voor het nieuwe 

ontmoetingscentrum in Haasdonk. Het is tegenwoordig bijna iedere maand op de gemeenteraad 

dat blijkt dat er zaken verkeerd geraamd of ingeschat zijn. Hij wil toch vragen aan het bestuur om 

eens een analyse te maken intern van hoe de ramingen gebeuren en hoe dit soort fouten 

vermeden kunnen worden en kijken of er bijvoorbeeld een systematische fout in zit. Wat de  

geschiedenis van dit project betreft: op 18 december 2018 zijn de lastvoorwaarden goedgekeurd 

door de meerderheid. Zijn fractie was geen voorstander omdat zij het een miljoen euro te veel 

vonden. Op 29 januari wordt er dan plots gewag gemaakt van een parking die ook aangelegd 

moet worden en waarvoor een ontwerper aangesteld moet worden. Op 30 april moet er plots een 

drinkwaterinstallatie geïnstalleerd worden. Dan nu blijkt opeens dat de raming verkeerd is en dat 

de basisprijs alleen al 1,6 miljoen EUR is. Hij vond de oorspronkelijke prijs al zeer hoog met al 

hetgeen er achteraf nog bijgekomen is. Het was niet op voorhand gezegd dat er een nieuwe 

parking nodig was en zo verder. En dan nu afkomen met het feit dat er nog eens een half miljoen 

euro bij moet komen, dat vindt zijn fractie onaanvaardbaar en daarom zal zij sowieso tegen dit 

punt stemmen. 

 

Schepen Brocken begrijpt dat dit een dossier is waar ook al een aantal jaren overgegaan is. Dat 

het voor een aantal mensen niet evident is qua kostprijs, dat begrijpt het college. Het is spijtig 



dat de raming op deze manier uitgevoerd is. De technische aspecten zijn door de diensten 

gecheckt. Het financiële onderdeel moet inderdaad door een architect worden ingeschat. 

Waaraan is dat nu te wijten? In de eerste plaats is er momenteel in de bouw een 

hoogconjunctuur. De prijzen zijn op korte tijd enorm gestegen. Aannemers weten eigenlijk op dit 

moment niet waar te beginnen, wat de prijzen enorm onder druk zet. Daarnaast is het fort ook 

een uitzonderlijke locatie, vooral wat betreft de bereikbaarheid. De bereikbaarheid heeft een 

zeer zware impact op de prijs. Al het materiaal van de werf moet langs de poort helemaal tot 

achteraan de werf worden gebracht met vorkliften en kranen. Dat is een aspect dat toch wel een 

beetje onderschat is. Ook de toegankelijkheid van het fort moet gegarandeerd blijven. Dus de 

werfinrichting en de veiligheidsvoorzieningen geeft een zeer stevig prijskaartje. Volgens de 

diensten is ook de vierkantemeterprijs die in de offerte staat conform met de marktwaarde. Er is 

ook een oppervlakte van bijna 350 m2. Ze zal toekomen aan het waarom het horecapunt daar wel 

een kans moet krijgen. Er is daar al een aantal jaren discussies over gevoerd en er zijn ook 

beslissingen in genomen. Toeristisch bekeken, zeker nu met de waterbus, was er deze zomer een 

forse stijging van het aantal bezoekers. Er werd wel duidelijk dat de accommodatie die er nu is 

totaal niet meer voldoet. De vergelijking juli, augustus en september van dit jaar tegenover 2018 

geeft ook aan dat er 1 856 bezoekers meer waren dan vorig jaar. Dus het effect van de waterbus is 

er zeker en vast. Het huidige horecapunt voldoet niet meer en kan ook niet meer uitgebreid 

worden. Daar zit men gewoon op slot. De capaciteit van het nieuwe gebouw is ook driemaal wat 

het huidige betreft. Het is niet alleen horeca. Er wordt ook een ruimte in ondergebracht om te 

schuilen als er een noodgebouw nodig is binnen de SEVESO-bedrijven. De installatie is ook in de 

prijs voorzien. Op een gegeven moment kan men niet anders dan vernieuwen. Dat heeft 

uiteraard een prijskaartje. Zij moet zeker toegeven dat de raming niet oké was. Dat neemt niet 

weg dat Fort Liefkenshoek een unieke locatie is die echt benut moet worden. Het horecapunt zal 

zeker een meerwaarde zijn voor het gebied. Het college gaat daar in de komende jaren volop 

inzetten. 

 

Raadslid Benali denkt dat hij misschien te simpel redeneert. Als de prijzen hoog zijn door een 

hoogconjunctuur, dan moet men wachten tot het laagconjunctuur is. Dat fort loopt niet weg. 

Schepen Brocken zegt dat het college niet gaat gokken. Als men nog langer wacht kan men nog 

verder uitglijden naar hogere prijzen. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat men over projecten die zo ter discussie staan nooit het verwijt 



gaat krijgen dat ze zijn uitgesteld. Dit is niet van noodzakelijk belang. Hij vraagt zich zelfs af wat 

het persoonlijk standpunt van de burgemeester over dit dossier is met alles waarmee hij 

geconfronteerd wordt. Het is een vraag die hij mag stellen. Als een gezin een huis wil bouwen en 

die wordt ineens geconfronteerd met hele hoge prijzen, dan kan het niet anders dan het op een 

andere manier te gaan aanpakken. Dan moet de bouw worden verkleind. Dan zal de prijs van het 

horecapunt zakken als dat een invloed heeft. Enerzijds, als hij het college was, zou hij kleiner 

bouwen en legt dan eerst de brug aan. Maar als gemeenteraadslid raadt hij aan het project af te 

voeren en te kijken naar andere mogelijkheden. 1 658 bezoekers meer op drie maanden is goed, 

maar wie zegt dat dat in de toekomst zo zal blijven? De waterbus was een nieuw gegeven. Veel 

mensen gingen met de waterbus graag een uitstap maken. De waterbus is zeer belangrijk voor de 

mensen die er mee naar hun werk gaan, maar op het gebied van toerisme moet men nog 

afwachten of dit wel echt zo noodzakelijk is voor Fort Liefkenshoek. Daarom toch zijn voorstel 

om het af te voeren. 

 

Raadslid Buyl heeft daarjuist gevraagd wie de raming gemaakt heeft. Daar heeft hij nog geen 

antwoord op gehad. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bij ieder dossier de architect is. 

 

Raadslid Buyl suggereert de namen dan eens op te schrijven en te kijken of dat bij elk dossier 

dezelfde architect is. Dan raadt hij aan met die mensen niet meer samen te werken. Het is niet 

geraamd, het is gewoon gegokt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er wel degelijk nog een brug komt. Maar dat is een brug voor 

voetgangers omwille van de veiligheid. Hij denkt niet dat het de bedoeling is om die materialen 

allemaal te voet te gaan transporteren. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat de parking een dossier is dat al vier à vijf jaar loopt. Dat heeft te 

maken met de waterwegen en de dijkverhoging die nog nodig zijn en waarvan een deel al 

gerealiseerd is. Dit om de bestaande dijk te versterken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een 

parking die ook zal dienen voor het loodswezen, dat daar kan opstellen. Dat is dus niet zomaar 

een meerprijs. Dat is doorgepraat en die wordt niet volledig door de provincie gefinancierd. 

 



Burgemeester Van de Vijver denkt dat de heer Buyl gelijk heeft en dat dat voor een stuk niet kan 

dat ontwerpers met zo’n raming binnenkomen. Er zijn twee mogelijkheden, oftewel stellen ze het 

dossier uit en moet het opnieuw aanbesteed worden met een nieuwe raming. Maar de diensten 

hebben dat zorgvuldig bekeken. Men kwam tot de conclusie dat een nieuwe raming niet minder 

zou geweest zijn. Het loopt dan alleen minstens vier maanden vertraging op. Maar het is 

inderdaad onverantwoord en hij denkt dat er een goed gesprek geweest zal zijn of zal komen met 

de ontwerper. Dit is klungelwerk. 

 

Raadslid Benali wil reageren naar schepen Vlegels. Als de parking er niet rechtstreeks mee te 

maken heeft, dan is het wel heel raar dat het exact één gemeenteraad na de beslissing om dat 

fort te vernieuwen plots op de agenda komt. Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er al vijf jaar gesprekken over worden gevoerd. Dat komt echt niet uit de 

lucht gevallen.  

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 18 december 2018 de lastvoorwaarden goed voor de 

bouw van een horecatrefpunt op het domein Fort Liefkenshoek te Kallo. De openbare procedure 

werd als gunningswijze gekozen. 

De uitgave werd geraamd op 1 096 278,32 EUR inclusief btw. 

Op 10 juli 2019 om 11.00 uur vond de opening van de offertes plaats. 

Er werden twee offertes ingediend. Na nazicht door de ontwerper bedraagt de laagste offerte 1 

606 626,62 EUR inclusief btw. 

Er wordt vastgesteld dat: 

- de opdracht te laag is geraamd, 

- de eenheidsprijzen van de laagste offerte als normaal kunnen worden beschouwd, 

- dat er met een nieuwe prijsvraag geen betere prijzen zullen worden bekomen. 

Er wordt voorgesteld om de raming aan te passen naar het bedrag van de laagste inschrijver: 1 

606 626,62 EUR inclusief btw. 

De raad hecht met 22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Groen, Vlaams Belang, 

Beveren 2020, sp.a) goedkeuring aan de aangepaste raming ten bedrage van 

1 606 626,62 EUR inclusief btw voor de bouw van een horecatrefpunt op het domein Fort 

Liefkenshoek te Kallo. 

 



08. De Sportdienst wenst 2 tijdelijke voetbalvelden, gelegen in het Doornpark, te vervangen door 2 

definitieve voetbalvelden in natuurgras. 

 

Raadslid Maes, Groen, vraagt informatief of bekend is welke ploegen op deze velden zouden 

spelen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er op dit moment een RUP in voorbereiding is en er zal een ploeg zijn 

die er later zal gaan spelen. Dat moet eerst nog gerealiseerd worden. De voorbereidende werken 

moet uitgevoerd worden, zodanig dat er kan ingezaaid worden in de loop van volgend jaar. Die 

werken zijn niet in strijd met de bestemming van dat gebied voor voetbalvelden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of het de bedoeling is dat pleinen die nu in het Doornpark 

liggen weggaan als deze nieuwe velden er liggen. Hij vraagt of de investeringen die daar gedaan 

zijn qua verlichting en cabines hergebruikt kunnen worden. 

 

Schepen Clause zegt dat het de bedoeling is dat die zeker in het begin mee verhuisd worden naar 

het Zillebeek. Dat is mobiele verlichting en dat zijn containers die er staan. Dus dat was sowieso 

gepland dat dat mee zou kunnen verhuizen in afwachting van eventueel echte gebouwen. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft wat informatieve vragen, ook met betrekking tot 

dossier 9. Hier gaat het over 163 852 EUR om twee sportvelden aan te leggen.  

 

Schepen Claus zegt dat dat alleen maar voorbereiding is. 

 

Raadslid Stevenheydens snapt het. Hij ziet in dossier 9 dat de aanleg van een kunstgrasveld 355 

000 EUR kost. Hij dacht dat de twee daar goedkoper zijn dan een kunstgrasterrein. Maar dat is 

niet zo. 

Raadslid Stevenheydens zegt dat er dan aan die sportvelden ook de kantine komt voor de hele 

ploeg. 

 

Schepen Claus bevestigt dat. Maar zoals collega Vlegels zegt, pas nadat het RUP is goedgekeurd, 

kan men daarmee aan de slag. Dit zijn voorbereidende werken. 

 



In het kader van de opdracht “Aanleg van 2 sportvelden in de sportzone Glazenleeuw” werd een 

bestek opgesteld door de dienst Aankopen en aanbestedingen. 

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

lastvoorwaarden voor de uitvoering van voorbereidende werken voor het aanleggen van 2 

sportvelden in de sportzone Glazenleeuw te Beveren. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 163 852,20 EUR exclusief btw of 

198 261,16 EUR inclusief 21% btw en wordt goedgekeurd. 

Er wordt beslist de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

 

09. De Groendienst voorziet de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld ter vervanging van het huidige 

A-terrein van voetbalclub FC Bosdam. 

 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt of er is nagedacht over een andere infill. Hij heeft er al 

meerdere keren een tussenkomst rond gemaakt. De keuze van kurk, kokos of zand enerzijds ten 

opzichte van de rubberkorrels anderzijds. Er werd ook in het verleden al gevraagd naar een soort 

van screening rond de keuring van die terreinen naar Europese normen. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of het kunstgras dat nu aangelegd wordt voor langere 

periode kan blijven of dat het elke x-aantal jaren heraangelegd moet worden. Het is toch een 

hoog bedrag. 

 

Schepen Claus antwoordt dat er voor alle kunstgrasvelden certificaten zijn. De infill is dus 

goedgekeurd. Deze voldoen aan alle Europese normen. De schepen wil die het raadslid gerust 

nog eens bezorgen als hij daar twijfels over heeft, maar de groendienst houdt wel in de gaten dat 

dat elke keer opnieuw gekeurd wordt. Bij de aanleg van de vorige kunstgrasvelden is er in de 

raad ook over gesproken, van de alternatieven is nog altijd niet bewezen of die even deugdelijk 

zijn als de infill die nu wordt gebruikt. Ze heeft de leveranciers er ook over gesproken. Kokos is 

ten eerste veel duurder en spoelt veel makkelijker weg als het regent. Dan moet dat veel meer 

worden aangevoerd dan bij de infill met het rubber. Ze heeft het met de Burensportdienst ook al 

besproken. Er is geen enkele gemeente die bewijzen heeft dat een andere infill beter en 

duurzamer is.  De alternatieven zijn nog altijd duurder. De vorige keer is er een soort optie bij het 



lastenboek gezet, maar het was toch opmerkelijk veel duurder. Ze vindt een kunstgrasveld op 

zich al duur genoeg. Op de vraag van raadslid Buyl zegt ze dat de normale levensduur van een 

kunstgrasveld ongeveer tien jaar is. De nieuwste generatie zou langer meegaan, maar dat hebben 

ze nog niet kunnen ervaren. De kunstgrasvelden van de eerste generatie worden nu stelselmatig 

vernieuwd, vorig jaar heeft Svelta een nieuwe gekregen. De volgende zal binnen een jaar of twee 

in Vrasene zijn. Kieldrecht was normaal ook aan de beurt, maar die gaan verhuizen naar Oud-

Arenberg, dus dat wordt niet meer vervangen. Gezien de kostprijs is dat niet te verantwoorden. 

Het zou dus minstens tien jaar moeten meegaan en men kan er dus elk moment op spelen. Het 

kan veel intensiever gebruikt worden dan natuurgras. Dat is ook de reden waarom het hier wordt 

vervangen. 

 

Raadslid De Munck geeft toe dat het duurder is, maar het is een ander materiaal. Er is een groot 

verschil tussen kurk en wat met de rubberkorrels wordt gedaan. Er is een verhaal waarbij Europa 

nog altijd niet weet welke richting ze moet uitgaan met de gezondheidsonderzoeken aangaande 

PACK’s. Men stelt zelf, dat is te lezen in een rapport van de Vlaamse overheid, dat Europa ook 

vraagt dat de labels en certificaten worden uitgehangen aan de sportvelden zelf zodanig dat de 

sportbeoefenaars en de ouders de juiste informatie krijgen. Het raadslid wil de schepen de info 

wel bezorgen. 

 

Schepen Claus zegt dat alle keuringen aan de clubs worden bezorgd. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het niet alleen de vraag is om de certificaten te bekomen, maar om 

die ook zichtbaar en duidelijk te communiceren. Dat is toch niet onbelangrijk. Europa is er zelf 

nog altijd niet uit in hoeverre dat impact heeft op de gezondheid van de mens. Hij wil er nog aan 

toevoegen dat als een met rubber korrels gevuld sportveld bespeeld wordt, er dan een spoor is 

dat men kan volgen vanaf het plein tot aan de kantine en tot aan de kleedkamers. Het opruimen 

zal wel gebeuren, maar de korrels die aan de rand van de terreinen liggen, kunnen wegwaaien en 

kunnen de riolering ingaan. Dat heeft een impact op het milieu. Hij denkt dat het belangrijk is om 

mee te nemen bij keuze van zulke materialen dat de meest milieuvriendelijke keuze kan gemaakt 

worden. 

 

Schepen Claus zegt dat als een leverancier kan garanderen dat kurk even duurzaam is dan 

rubber, ze dat dan direct zouden doen. Maar er zijn nog geen voorbeelden van clubs die dat 



effectief bewezen hebben. 

 

Raadslid De Munck zegt dat er een zestigtal terreinen zijn in Vlaanderen die het gebruiken. 

 

Schepen Claus denkt dat dat niet tot grote tevredenheid is. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het een keuze is tussen een duurder en duurzamer sportveld of de 

keuze voor het huidige materiaal. Dan is de keuze financieel inderdaad snel gemaakt als men 

voor goedkoper wil gaan. Maar de impact op de mens en op de omgeving is toch wel het 

onderzoeken waard enerzijds. Anderzijds, als er zestig terreinen zo ingevuld worden, dan is het 

toch de moeite waard om het zelf een keer te proberen. 

 

Schepen Claus heeft daarnet al gezegd dat volgens haar de afval nog groter is. Kurk is wel 

natuurlijker, maar de korrels zijn nog groter dan bij rubber en het spoelt nog veel meer weg. 

 

Het kunstgrasvoetbalveld zelf zal een speelveld van 100m x 60m hebben met minimaal 3 meter 

veiligheidszone rondom.  

Voor deze studie werd ontwerper Fons Van Humbeeck aangesteld, die op zijn beurt de nodige 

ontwerpdocumenten overmaakte.  

In de laatste fase wordt nu gevraagd een aannemer aan te stellen om de werken uit te voeren. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad tot vaststelling van de lastvoorwaarden 

voor het aanleggen van een kunstgrasterrein voor FC Bosdam te Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 355 861,56 EUR exclusief 

btw of 430 592,49 EUR inclusief 21% btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure gekozen met 

voorafgaande bekendmaking. 

 

 

10. Op 27 oktober 2006 werd er tussen de gemeente Beveren en nv Electrorail en nv Breevast 

Belgium een overeenkomst getekend betreffende de inrichting van de voormalige LU-site, die 

goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 24 oktober 2006. 

 

Raadslid Massar, Groen, vraagt of hij goed begrijpt dat de realisatie van de buffer er dan niet is 



gekomen ondanks het feit dat het de taak was van die twee firma’s. Goed dat de gemeente de 

buffer dan verzorgt. Hij vraagt of er al plannen van de groendienst zijn om het in te vullen en op 

welke manier. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een dossier is dat al heel lang aansleept. 2006 is al een 

hele tijd geleden. Voor de realisatie van de buffer is geld gestort. De buffer is momenteel nog niet 

gerealiseerd door Breevast. Anderen die gans de site hebben gerealiseerd, hebben een bedrag 

gestort. In die zin was de gemeente dus ingedekt. De besprekingen hebben zeer lang geduurd, 

misschien wat te lang, zodanig dat het nu gerealiseerd kan worden. Als men alle dossiers die in 

het bestuursakkoord staan op deze manier gaat realiseren, dan wordt er deze legislatuur niet 

veel gerealiseerd. Dus op dat vlak is het geen voorbeeld, maar de gemeente was ingedekt. De 

financiën worden voorzien. De hoofdrolspelers van toen zijn allang verdwenen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de reden om het Pareinpark niet te bufferen was dat er nog een stuk 

KMO naast lag. Men wil aan de buitenkant van het KMO-park bufferen en niet tussen KMO en 

KMO. 

 

Raadslid Massar vraagt of al plannen zijn gemaakt door de groendienst om het in te kleuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het momenteel bezig is om het ten uitvoer te brengen. Het 

geld ligt vast. Het is niet voor iets anders gebruikt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er nu een akkoord is voor de ruimte waar de buffer kan komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er weer andere partijen waren dan waarmee een akkoord is. 

Hij heeft het ook eens gevolgd, maar dat is alweer vier jaar geleden. 

 

Hierin stonden onder andere afspraken met betrekking tot de realisatie van de buffer aan 

betoncentrale De Rycke gelegen naast het woonuitbreidingsgebied dat momenteel gekend is als 

de verkaveling A. Farnèselaan fase 2 van Kantoor Gerry Smet en Interwaas. 

Ter realisatie van deze buffer werd, in samenspraak met de nv Erwal en Gebroeders De Rycke nv, 

een ontwerp van overeenkomst opgemaakt met onder andere een kosteloze grondenruil 

waarmee het college in zitting van 9 september 2019 principieel akkoord kon gaan. 



Deze overeenkomst werd ondertekend op 13 september 2019. 

De raad beslist algemeen akkoord te gaan met de kosteloze grondenruil ter realisatie van de 

buffer tussen het Pareinpark en de verkaveling A. Farnèselaan te Melsele met betrekking tot de 

percelen 9de afdeling, sectie G deel van nummer 780B2 (voorheen deel van nummer 739), 

eigendom van de gemeente Beveren, met een totale oppervlakte van 933,84 m², en de percelen 

1ste afdeling, sectie B deel van nummers 719D2 en 731A, eigendom van de nv Erwal, met een 

totale oppervlakte van 3 813,22 m². 

 

 

11. De gemeente heeft recent een voetbalveld aangekocht in de Burggravenstraat te Melsele, beter 

bekend als "De Poldervrienden". De kantine en kleedkamers waren niet inbegrepen in deze 

aankoop. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft vorige maand op 20 september een schriftelijke 

vraag gesteld. Hij heeft vernomen dat er verlichting aan het terrein zal voorzien worden. Zijn 

vraag is wanneer het wordt voorzien en of er het nodige budget voor is voorzien. 

 

Schepen Claus zegt dat het antwoord op de schriftelijke vraag gisteren op het college is geweest. 

Het is helaas negatief. Ze weet niet van wie het raadslid vernomen heeft dat er verlichting zou 

komen. De vraag is gekomen van Svelta Melsele voetbalclub om daar verlichting te plaatsen 

zodat ze daar in de week ook kunnen trainen. Helaas is het antwoord negatief want dat plein ligt 

zonevreemd. Dat wordt nu gedoogd en er kan in het weekend op gespeeld worden zonder 

verlichting, maar men gaat daar nooit een vergunning krijgen om er verlichting te zetten. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat er dus met dit agendapunt de nodige infrastructuur wordt 

voorzien. 

 

Schepen Claus zegt dat dat niet het geval is. Dit is een gebruiksovereenkomst van het lokaal dat 

daar op het plein staat, zodanig dat de douches gebruikt kunnen worden voor degenen die daar 

komen voetballen. De gemeente heeft het plein aangekocht, maar de kantine is nog altijd in 

eigendom van De Poldervrienden. De gemeente verhuurt via de sportdienst het plein en zorgt er 

ook voor dat de mensen die het plein gebruiken daar kunnen douchen. 

 



Raadslid Stevenheydens zegt dat het plein enkel overdag gebruikt kan worden. 

Schepen Claus bevestigt dat. Men gaat nooit goedkeuring krijgen voor verlichting. De gemeente 

zal het officieel aan Svelta laten weten. 

 

Met FC De Poldervrienden vzw, eigenaar van deze accommodatie, dient een overeenkomst te 

worden afgesloten inzake het gebruik van hun infrastructuur door de voetbalclubs van het Land 

van Beveren. Dit heeft geleid tot het voorgelegde ontwerp van gebruiksovereenkomst. 

De essentie is dat de gemeente op geen enkele manier tussenkomt in het betreffende goed, 

zijnde de voetbalkantine en kleedkamers. Ook in onderhoud en schoonmaak, in herstellingen, 

verzekeringen, belastingen, nutskosten en dergelijke meer komt de gemeente op geen enkele 

manier tussenbeide. Daarnaast zorgt de vzw ervoor dat de cafetaria steeds open en de 

kleedkamers steeds bruikbaar zijn voor de thuiswedstrijden die daar worden afgewerkt door het 

Land van Beveren. 

De vzw wenst in ruil voor het bovenstaande een maandelijkse vergoeding van 300 EUR voor een 

periode van 10 maanden per jaar. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van 

overeenkomst met vzw De Poldervrienden voor het gebruik van de infrastructuur in de 

Burggravenstraat te Melsele. 

 

 

12. Voor de heraanleg van de Dijkstraat (N450) vanaf de Kapelweg tot de Expressweg dient de 

gemeente nog één perceel aan te kopen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om het perceel kadastraal gekend 9e  

afdeling, sectie C deel van nummer 961/02K met een oppervlakte van 86 m²kosteloos te ruilen 

met het gemeentelijk perceel kadastraal gekend 9e afdeling, sectie C deel van nummer 967R 

eveneens met een oppervlakte van 86 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

13. De nv Danneels Development wenst aan de Haagstraat in Vrasene een 

groepswoningbouwproject te realiseren voor 100 eengezinswoningen. Het college kon hiermee 

reeds in zitting van 18 februari 2019 principieel akkoord gaan. 

Om dit project te realiseren dient er nog een 2de ontsluiting voorzien te worden voor de 



brandweer welke zal aansluiten op de wegenis van de parking aan de sportzone. Het college kon 

in zitting van 25 maart 2019 principieel akkoord gaan om hiervoor de nodige gronden kosteloos 

te ruilen. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord het perceel 4e  afdeling, sectie B deel van 

nummer 157H2 (thans deel van nummers 157K2 en 157M2), eigendom van de gemeente Beveren, 

met een oppervlakte van 158 m², kosteloos te ruilen voor het perceel 4de afdeling, sectie B deel 

van nummers 173A en 175, eigendom van de nv Danneels Development, met een totale 

oppervlakte van 386 m². 

Hierin werd eveneens opgenomen dat de ontwikkelaar aan de gemeente een vervangend bedrag 

zal storten ter realisatie van het bescheiden aandeel en dit vooraleer het verkoopsattest zal 

afgeleverd worden. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

14. Op 8 februari 2018 kocht de gemeente de woningen, Albert Panisstraat 178-180 te Beveren, op de 

hoek met de Bijlstraat. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de gemeente in 2018 de woning heeft gekocht en afgebroken. 

Het idee was om dat gedeelte op te nemen in openbaar domein, maar men wenst dat nu terug te 

verkopen. Zijn vraag is bij welk inzicht of na welk overleg men terugkomt op een eerdere 

beslissing. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, leest in de toelichting dat er een vergunning wordt gegeven voor 

vier bouwlagen. Nochtans heeft hij onlangs op een commissie van ruimtelijke ordening en 

stedenbouw gehoord dat men de hoogste bouwlaag van de buurman moet volgen. Bij zijn weten 

heeft deze slechts 3 bouwlagen en hij vraagt hoe het komt dat er een vergunning is gegeven voor 

4 bouwlagen. 

 

Burgemeester Van de Vijver ziet niet goed in op welke beslissing het college terugkomt. Het is 

gekocht met de bedoeling om het af te breken en dan een deel als publieke ruimte in te vullen. 

Dus niet alles wordt verkocht. Het is nooit de bedoeling geweest om van gans die ruimte publieke 

ruimte te maken. Hij weet dat er een aantal mensen rond wonen die dat graag zouden zien 

gebeuren, maar er zullen ook mensen zijn die graag zouden zien dat de gemeente er een parking 



van maakt. Het is de bedoeling dat er een stuk publieke ruimte wordt gerealiseerd, een beetje 

gelijk zoals is gedaan bij de Cauwenstraat en de Provinciale Baan. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het volledig voldoet aan de stedenbouwkundige verordening. Het 

raadslid weet dat ernaast een laagbouw staat, een garage. Het is niet de bedoeling de hoogte van 

de garage aan te houden. In de stedenbouwkundige verordening staat dat als er een abnormaal 

volume naast een gebouw staat, ervan mag worden afgeweken en dat men mag gaan naar de 

gemiddelde hoogte van de omgeving. Dus het voldoet volledig aan de stedenbouwkundige 

verordening. 

 

Raadslid De Munck dacht dat het opnemen in het openbaar domein volledig in functie stond van 

het verlichten van dat kruispunt. Het kon zijn dat op dat punt de N70 wordt heringericht, zoals 

men aan de overkant ook ruimte heeft verworven, om dat veiliger te maken om er ook een 

ovonde van te maken of zo. Hij weet het niet. Hij vraagt het aan het college. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het niet is aangekocht in functie van de mobiliteit. Het 

andere café aan de overkant is wel degelijk afgebroken om er een afslag bij te creëren. Dat heeft 

zijn nut al bewezen. Het is gewoon om het kruispunt een beetje overzichtelijker te maken. Maar 

het was altijd de bedoeling om ervan grote stukken opnieuw te verkopen. Dat is hetgeen dat hier 

gebeurt.  

 

Het idee was om een gedeelte op de hoek in het openbaar domein op te nemen in functie van 

een eventuele latere heraanleg van het kruispunt en het gedeelte tegen de apotheek als 

projectgrond terug te verkopen. 

De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord de projectgrond op de hoek van de Albert 

Panisstraat en de Bijlstraat in Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 

en deel van nummer 669F2 met een oppervlakte van 145,91 m²voor een minimumprijs van 195 

000 EUR (+12,5% kosten) publiek te verkopen met recht van hoger bod. 

De woningen werden ondertussen afgebroken. 

Het te verkoop perceel projectgrond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 

en deel van nummer 669F2 en heeft een oppervlakte van 145,91 m² volgens het opmetingsplan, 

opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 8 juli 2019. 

Het college ging in zitting van 16 september 2019 akkoord om op de projectgrond een 



bouwvolume toe te laten van 4 bouwlagen plat dak. 

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 19 september 2019, kan het 

perceel publiek te koop worden gesteld (biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger 

bod) voor een minimumbedrag van 195 000 EUR. 

 

 

15. Het college besliste in zitting van 30 september 2019 om op basis van de ontwerpschets 

opgemaakt door Antea voor het project Congoken een stedenbouwkundig attest aan te vragen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, leest in de toelichting dat de gemeente afzag van een verdere 

planning in 2016, maar er nu blijkbaar toch mee wenst door te gaan. Het leek hem wel een 

vreemde wending in het dossier. Zijn fractie valt ook over het collectief binnenplein. Dat is naar 

zijn mening het zoveelste project dat een exclusieve binnenplaats krijgt, net op een plaats waar 

we een klein dorpje in onze gemeente Beveren hebben. Er is wat horeca, er is wat jeugdbeweging 

rond het plein dat nu wordt aangesneden of althans wordt bebouwd. Het wordt ook heel vaak 

gebruikt door de jeugdbeweging ter plaatse, maar ook door veel jeugd van de aanliggende wijk. 

Die grond verdwijnt en er komt niks anders voor in de plaats. Dat vindt hij ook wel jammer. De 

mensen in de buurt hebben vaak aangegeven dat er voldoende ruimte nodig is om te spelen. Je 

hebt daar de Puitenslagersfeesten. Al die zaken staan met de invulling van dit project toch een 

beetje onder druk. Zijn fractie vraagt stemming over dit agendapunt. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft het twee jaar geleden al eens op de raad gevraagd om dat 

niet te doen en dat als groene long te behouden. Men zit met de Maalderij, een wijk waar nogal 

wat kinderen wonen. Het plein wordt momenteel gebruikt tijdens de Puitenslagersfeesten en 

ook de jaarmarkt. Voor de Puitenslagersfeesten is er het KLJ-weekend. Dan komt er een feesttent 

te staan. Als men daar allemaal huizen gaat zetten, zal er nog weinig gefeest kunnen worden. Dan 

gaan de mensen allemaal bellen voor geluidsoverlast. Dus daarom wil hij vragen waarom het 

laatste stukje groen dat daar ligt, opgeofferd moet worden.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat hierover in de vorige legislatuur ook is 

gedebatteerd. Het is toch wel een locatie met heel wat karakter. Het is bijzonder dat op die 

locatie met een mooie geschiedenis toch nog zo veel open ruimte is, waar de jeugdbeweging 

gebruik van maakt en waarop er feesten georganiseerd worden en waar men elkaar kan treffen. 



Het is spijtig dat men nu ziet wat het gaat worden. Zij fractie gaat dit punt ook niet goedkeuren. 

Het is met echt een spijtige zaak dat dit project doorgaat. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil nog verwijzen naar het feit dat in 2014 hierover een 

gemeenteraadscommissie is geweest. Er zijn toen bezorgheden geuit door de bewoners. Er 

waren heel wat buurtbewoners aanwezig tijdens de gemeenteraad. Die ging men op de hoogte 

houden. Hij vraagt zich af of dat in die tussentijd gebeurd is, aangezien de gemeenteraad er 

verder ook niet van op de hoogte gehouden is. Hij is daar toch wel enigszins bezorgd over. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er in het kader van deze verkoop ook een stedenbouwkundig attest is 

opgemaakt. Dat is het moment dat zij opnieuw met de bewoners in gesprek zijn gegaan. Hij kan 

ook zeggen dat het project verbeterd is ten opzichte van toen. Eén van de bekommernissen toen 

was dat er schuin achter de kerk een appartementsgebouw zou komen. Dat is nu weggelaten. Dat 

blijft daar groene ruimte. Het is alleen het driehoekig plein dat tegen een hangar staat waar 

woningen komen. Verder wordt het project van Interwaas wat doorgetrokken en komt er 

inderdaad een wat groenere middenruimte die collectief is, en voor iedereen toegankelijk. Het 

heeft een collectief karakter omdat de tuinen daar voorliggen voor de appartementen en de 

huizen een betrekkelijk kleine tuin hebben. Het college pleit dus, dat zouden een aantal mensen 

moeten appreciëren, voor collectieve gemeenschapstuinen. Hier is dus gekozen voor kleinere 

privétuinen en een grotere tuin die dan tot het collectief behoort en waar ook kinderen kunnen 

komen spelen. Dat zal niet afgegrendeld worden. Men kan dat hoogstens in de avond sluiten, 

omdat het dicht tegen de woningen zit. Wat de feestelijkheden betreft die daar tweemaal in het 

jaar doorgaan, die kunnen daar perfect plaatsvinden op de huidige plaats van de tent aan de 

parkeerplaats. Aan de bijkomende ruimte achter de kerk wordt niet geraakt. Ook aan de huidige 

speelpleinen voor de jeugd wordt niet geraakt. Het is alleen deze driehoek die dus zal verkocht 

worden. Het plan is dus ook in die zin beter. Daar kan men het later nog eens over de doorsteek 

en het doorzicht naar De Maalderij hebben in een commissie als het stedenbouwkundig attest 

wordt vastgelegd. Dat is ook een verbetering ten aanzien van het oorspronkelijk concept. Het is 

op basis van dit concept dat de raadsleden kunnen zien op de iPad dat het stedenbouwkundig 

attest voor een deel zal opgemaakt worden en vervolgens voorgelegd worden aan de bevolking. 

 

Raadslid Buyl gelooft ook wel dat er aan het plein niet geraakt wordt, maar het is niet hetzelfde 

als men daar een tent zet op 20 m van de bewoning. Hij moet er toch geen tekening bij maken. 



Als er een feest aan de gang is of een jeugdfuif, dan gaat dat voor problemen zorgen. Na de extra 

bewoning in die buurt hebben ze al meer problemen gekregen qua geluid. De jaarmarkt kan 

worden opgedoekt, want die kan men nergens meer laten doorgaan. Dan komt men op dat 

binnenpleintje van 150 m2 niet meer toe. 

 

Schepen Vlegels denkt dat het raadslid een beetje  overdrijft. Er zijn problematieken rond 

bouwen in Beveren. Men krijgt altijd een aantal bezwaren binnen. Maar het is een mooi gebied 

dat kan bebouwd worden, waar men goed kan leven en waar nog voldoende ruimte is. De impact 

op de omgeving is verminderd ten opzichte van de vorige keer. Men is op die wijze toch wel 

ingegaan op de vraag van de bewoners daar. Men kan niet niks meer doen omdat er eens in het 

jaar een gebeurtenis is. Mensen leven in een stedelijk gebied. 

 

Raadslid Benali kan alleen maar zeggen dat hij het een vreemde ordening van zaken vindt. Eerst 

gaat de raad deze verkoop goedkeuren en dan pas wordt terug het gesprek aangegaan met de 

bewoners. Hij vindt dat eerst het gesprek terug aangegaan moet worden, terug uitnodigen en 

terug de plannen bekijken. Dan kan de gemeenteraad ook beslissen.  

 

Schepen Vlegels geeft aan dat het hier om een principiële beslissing gaat om te verkopen aan de 

hand van een stedenbouwkundig attest. Het stedenbouwkundig attest zal zo voorgelegd worden 

aan de bewoners. Hij weet niet wat daar mis aan is. Hij vindt dat men moeilijk over die volgorde 

kan vallen. Het is nog niet verkocht. Er zal eerst een attest opgemaakt  moeten worden. Er wordt 

alleen nog maar gezegd dat de gemeente de intentie heeft om dit te verkopen, met een 

stedenbouwkundig attest. 

Raadslid De Munck wil nog enkel toevoegen dat op geen enkele manier wordt gecompenseerd 

wat wordt weggenomen aan speelruimte. Hij vindt dat bijzonder jammer. Er is nu net jeugd in 

beweging daar. Het college wil ze naar een ander speelplein duwen. Het is nu net mooi ingericht, 

groen genoeg, groot genoeg en men gaat het opnemen en compenseert het niet. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dit op het moment niet is ingericht. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het niet is ingericht, maar het wordt wel gebruikt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat vijf jaar geleden het vol berken stond. Berken waar de 



bevolking enorm veel overlast van had en waarvan de gemeente regelmatig de vraag kreeg 

wanneer de berken zouden gerooid worden. Die zijn er vier à vijf jaar geleden gerooid. Daarvoor 

werd ook niet gebruikt voor de jaarmarkt of de kermis, daar werd toen ook niet gespeeld. Het 

gaat over het gebied over de weg waar tijdens de jaarmarkt de paarden lopen. In het 

oorspronkelijke plan werden beide kanten ontwikkeld. Nu is er duidelijk gekozen voor alleen de 

ene kant te ontwikkelen en niet de andere kant. Dat  blijft dus open ruimte. In het oorspronkelijke 

plan van jaren geleden werd beide kanten ontwikkeld. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er werd verwezen naar het gebied van de Grote Heide. In de Grote Heide 

komt een park van meer dan 7 ha in de toekomst. Dat weet iedereen in de gemeenteraad. In die 

zin komen er in de omgeving meer robuste natuurterreinen bij. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de burgemeester ernaar verwijst dat de jaarmarkt er vroeger ook niet kon 

doorgaan. Maar vroeger stonden de huizen van Interwaas er niet. Dat werd gebruikt voor de 

camions met  paarden en koeien. Vanaf het moment dat die bomen er een jaar of vijf geleden uit 

gedaan zijn toen het verharde speelplein er nog niet was, werd dat ook gebruikt voor de 

jaarmarkt. Er was plaats genoeg. Maar vanaf het moment dat die bomen gerooid zijn, is het 

verdeeld omdat men met de koeien en de paarden de ruimte nodig heeft. Men kan moeilijk de 

koeien daar zetten, drie straten verder. Men moet ook wel weten hoe de jaarmarkt in elkaar 

steekt. Er mag gezegd worden dat er 7 ha aan de overkant komt maar dat is wel volledig buiten 

het centrum van deze gemeenschap. 

 

Raadslid Benali wil toevoegen dat hij de bomen een drogreden vindt. Daar kan men perfect 

andere zaken mee doen. De mensen zaten hier met twintig buurtbewoners in de zaal. Niet om te 

vragen dat de bomen er uit gedaan zouden worden, maar om te vragen dat dat niet bebouwd zou 

worden. Hij vindt dat men daar eerlijk over moet zijn. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het vooral ging over het wandelpad dat niet bebouwd kon worden 

volgens de bewoners. Daar is men op ingegaan. 

 

Het project kan gerealiseerd worden op de percelen 3de afdeling, sectie C deel van nummers 

709K, 710G, 710F, 705D3 en nummer 705T2 en heeft een benaderende oppervlakte van 7 500 m². 

Conform de ontwerpschets is het programma voor dit project: 



- 10 eengezinswoningen: 2 bouwlagen plak dak of met een lessenaarsdak als 3e  

   bouwlaag; 

- 27 appartementen: 2 bouwlagen aan de Maalderij tot maximaal 4 bouwlagen aan de  

   pastorie met ondergrondse parkings; 

- publieke parkeerplaatsen. 

De gemeenteraad gaat met 22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Groen, Vlaams 

Belang, Beveren 2020, sp.a)  akkoord  de verkoop van de projectgrond aan het Congoken in 

Beveren op te starten na het verkrijgen van het stedenbouwkundig attest. 

 

 

16. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, 

wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 

Eén van de kandidaat-kopers is de bvba la Perte de la Tramontane uit Beveren. 

Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 

nummers 1354D (voorheen 1354A) en 1356M met een oppervlakte van 947,78 m². 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de verkoop van het perceel grond 

kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1354D (voorheen 1354A) en 1356M 

met een oppervlakte van 947,78 m² aan bvba la Perte de la Tramontane uit Beveren. 

 

 

17. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, 

wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 

Eén van de kandidaat-kopers is de bvba 4CR, Lindenlaan 228 9120 Beveren. 

Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 

nummers 1354D (voorheen 1354A), 1356M en 1362K. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord met de verkoop van het perceel 

kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1354D (voorheen 1354A), 1356M en 

1362K met een oppervlakte van 1 506,28 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

18. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 23 september 2014 akkoord met het 

opstarten van de verkoopsprocedure voor 16 bouwgronden in de verkaveling Steenland in Kallo 



overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden 

door de gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 250 EUr/m² te 

verhogen met 12,5% administratieve kosten. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad tot de verkoop van lot 57, kadastraal 

gekend 8ste afdeling, sectie C nummer 7E2 met een oppervlakte van  

384,71 m² aan de heer Dylan De Rechter en mevrouw Sara Hollner, Hoog-Kallostraat 68 b102 

9120 Kallo. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

19. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 september 2013 akkoord met het 

opstarten van de verkoopsprocedure voor 24 bouwgronden in de verkaveling Kastanjelaan in 

Kieldrecht overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van 

bouwgronden door de gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 210 

EUR/m² te verhogen met 12,5% administratieve kosten. 

Door de raad wordt algemeen beslist tot de verkoop van lot 65, kadastraal gekend 6de afdeling, 

sectie C nummer 19Z (voorheen deel van nummer 19B) met een oppervlakte van 360 m² aan de 

heer en mevrouw Van Brussel-Weyenberg, Heidestraat 124 9170 De Klinge. 

 

 

20. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Beveren. 

 

 

21. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Haasdonk. 

 

 

22. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Lindenlaan/Kallo. 



23. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Kieldrecht. 

 

 

24. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Melsele. 

 

 

25. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van de gemeentelijke 

basisschool Vrasene. 

 

 

26. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met voorgelegd voorstel inzake 

aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 van het Gemeentelijk 

Technisch Instituut. 

 

 

27. De gemeenteraad gaat algemeen akkoord de richting "houttechnieken TSO graad 2" te 

programmeren op het Gemeentelijk Technisch Instituut vanaf het schooljaar 2020-2021 (eerste 

leerjaar van de tweede graad) en het schooljaar 2021-2022 (tweede leerjaar van de tweede 

graad). 

 

 

28. De gemeente Beveren ontving van Intergem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 

vergadering die plaatsheeft op maandag 16 december 2019 om 18 uur te Baasrode. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder. 

Goedkeuring wordt door de raad gehecht aan volgende dagorde van de zitting van 16 december 

2019: 

1.  Statutenwijzigingen 

    a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 



    b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij  

         authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te  

        passen. 

2.  Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te  

      ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van  

      de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020 

3.  Code goed bestuur 

4.  Statutaire benoemingen 

5.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor   

     (neven)activiteiten 

6.  Statutaire mededelingen. 

Het mandaat van de heer Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente 

in de buitengewone algemene vergadering van Intergem van 16 december 2019 wordt 

vastgesteld.  Tevens wordt het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren vastgesteld. 

De vertegenwoordiger die namens onze gemeente zal deelnemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van Intergem op 16 december 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af 

te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 22 oktober 2019. 

 

 

29. De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering 

op dinsdag 03 december 2019 te 19.00 uur te Lochristi. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akte genomen van het verslag van de vergadering van 05 

juni 2019.  Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de dagorde voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede d.d. 03 december 2019. 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger van IGS Westlede van 03 

december 2019 wordt vastgesteld als het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

 

 

 De raad stemt algemeen in om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda 

van deze zitting: “Vervanging vertegenwoordiger in raad van bestuur Gewestelijke Maatschappij 

voor Huisvesting”. 



 

De gemeente Beveren is vennoot van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

Onze gemeente heeft 9 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 werd Luk Smet aangeduid als bestuurder. Hij 

is tevens lid van het Directiecomité. 

Wij ontvingen van de heer Smet een brief waarin hij meedeelt dat hij wegens verhuis naar het 

buitenland dit mandaat niet langer kan uitoefenen en vraagt tegen 7 november 2019 opvolging 

te voorzien. 

Met  27 ja-stemmen tegen 2 neen, bij 4 onthoudingen wordt David Van de Vijver aangeduid als 

bestuurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

 

 

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

online registreren als orgaandonor. 

 

Raadslid Bram Massar, Groen, geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Massar, Groen, geeft aan dat in België iedereen in principe orgaandonor is. Vandaar dat 

hij de drempel wat wil verlagen. Hij heeft al gezien dat op de website van de gemeente een zeer 

goed e-loket aanwezig is, dus hij dacht: waarom de drempel niet nog verlagen? Hij heeft het 

gekoppeld aan het mooie initiatief van een jaar geleden waar de gemeente zich ook actief had 

achter gezet. Dus hij vraagt om via het e-loket van de gemeentelijke website de drempel nog wat 

meer te verlagen door de mensen zich als orgaandonor online te laten registreren. 

 

Schepen Van Esbroeck denkt dat ook de burgemeester het al gezegd heeft. Het college is daar 

zeker niet principieel tegen. Integendeel. Zij zullen inderdaad nakijken op welke manier dat dit 

op de website van de gemeente Beveren gezet kan worden. Dat zou een goede zaak zijn. 

 

De raad gaat algemeen akkoord met het voorstel van Groen om de burgers de mogelijkheid te 

bieden zich online te registreren als orgaandonor. 

 

 



31. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

stand van zaken nota’s funerair erfgoed en onderhoud oorlogsgraven. 

 

Raadslid Bruno Stevenheydens, Beveren 2020, geeft hierbij toelichting. 

 

Het afgelopen jaar heeft hij namens zijn fractie al verschillende keren naar de stand van zaken 

van de nota’s gevraagd voor het beleid rond het funerair erfgoed. Reeds in 2005, dat is een beetje 

verschillend afhankelijk van deelgemeenten, werd in Beveren een project gestart om het funerair 

erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat werd uitgevoerd door de 

gemeentelijk culturele raad en de heemkundige kring. Per deelgemeente werd een nota 

opgesteld. Ondanks dat belangrijke werk is er de afgelopen jaren op de kerkhoven toch heel wat 

erfgoed verloren gegaan. Hoeveel is onbekend. Hij wil toch graag naar de stand van zaken 

vragen. Hij heeft het voor de zomer gevraagd en toen ging het ongeveer in september klaar zijn. 

Hij wil vooral ook de insteek geven naar Allerheiligen toe en binnenkort is het 11 november. Heet 

betreft het herhalen van een vraag die hij vorig jaar oktober ook tijdens het vragenkwartier heeft 

gesteld en die hij toch wel belangrijk vindt. Op het ere-park van de begraafplaats van de 

deelgemeente Beveren liggen enkele tientallen oud-strijders naast elkaar begraven. Dat zijn 

ongeveer een zes- tot achttal rijen. Dat is toch wel een bijzonder park. Een aantal van die 

grafzerken wordt omwille van gebrek aan familie – niet abnormaal in dergelijke – niet meer 

onderhouden. Reeds vorig jaar heeft hij de vraag gesteld naar aanleiding van Allerheiligen, maar 

eigenlijk is het op het ganse jaar van toepassing, om het ere-park de nodige aandacht te geven en 

de verwaarloosde grafzerken door de gemeentediensten te laten onderhouden en opfrissen. Hij 

stelt voor dat daar het nodige voor gedaan wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de nota gisteren op het college is geweest. De funeraire 

zones zijn dus afgebakend. Het college heeft er een beslissing rond genomen. Hij zal er op 

gepaste tijd ook een commissie rond geven. Het college heeft ook beslist dat de zones gaan 

opgesplitst worden in drie categorieën. A-graven, B-graven en C-graven. De A-graven zijn graven 

die een belangrijke erfgoedwaarde hebben of van eventueel belangrijke personen, tussen 

aanhalingstekens. Er zal nu een beroep worden gedaan op de diensten van erfgoed om die 

categorie te bepalen. B-graven zijn graven die ook een belangrijke waarde hebben, maar die in 

eventueel peterschap gegeven kunnen worden en de C-graven kunnen ook in bruikleen gegeven 

worden. Maar dat moet allemaal verder ontwikkeld worden. De diensten hebben nu opdracht 



gekregen om A, B en C af te bakenen en ook om het reglement in het kader van het peterschap en 

bruikleen op te stellen. Het is de bedoeling om er nog dit jaar mee naar de gemeenteraad te 

komen. Er zal ook een commissie rond gegeven worden om volledig tekst en uitleg te geven. Er 

wordt wel degelijk aan gewerkt. Het is een beetje blijven liggen om verschillende redenen die nu 

niet meer ter zake doen. Wat betreft de grafzerken van de oud-strijders. Het college heeft 

gisteren beslist dat de gemeente die allemaal zal overnemen. Hij gaat de discussie niet beginnen 

over het ere-park in Beveren. Hij verschilt daarover van mening met het raadslid. Maar die zijn 

momenteel geen eigendom van de gemeente. Men heeft ook contact opgenomen met Axis. Er is 

een probleem. Als de gemeente die momenteel gaat reinigen en ze gaan stuk, dan is het de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Het college gaat nu snel de procedure in gang zetten 

waarmee de grafzerken van de oud-strijders overkomen naar de gemeente. Dan zal de gemeente 

verder het onderhoud op zich nemen. Ook wat betreft de kloosterzusters, want momenteel 

wordt een deel van die graven nog onderhouden door de ordes, maar die sterven stilletjes aan 

ook uit. Ook die beslissing is genomen en hetzelfde voor de pastoors en alle zerken die binnen de 

funeraire zone liggen. Dus er is wel degelijk verder aan gewerkt, maar nu moeten er nog concreet 

een aantal dingen gebeuren. Als het allemaal rond is, dan komt het naar de gemeenteraad en 

dan zal er ook tekst en uitleg worden gegeven. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat het soms nodig is om het aan te kaarten. Hij heeft nog een 

vraag wat het eerste deel betreft. Hij vraagt in hoeverre er bij de categorisering in A, B en C 

tegemoetgekomen wordt aan het werk dat al geleverd is door de heemkundige kring en door de 

culturele raad. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het op basis daarvan is. De groendienst en hijzelf hebben de 

verschillende begraafplaatsen bezocht. Al het werk dat reeds werd verricht, de boekjes die 

samengesteld zijn een aantal jaren geleden, die worden er ook in betrokken wat betreft de 

afbakening in A en B. De rest is dan de C-categorie. 

 

Raadslid Stevenheydens komt terug op het punt ere-park van de oud-strijders. Als hij naar een 

begraafplaats gaat, dan maakt hij foto’s. Er staat duidelijk op het kerkhof ‘ere-park oud-strijders’. 

Wie is hij dan om dat in twijfel te trekken en wie is de burgemeester om dat in twijfel te trekken? 

 

Burgemeester Van de Vijver wil deze discussie stoppen. Het raadslid heeft gelijk, het is een ere-



park oud-strijders, maar er is in Beveren een ere-park waar momenteel twee à drie mensen 

begraven liggen. Dit is het ere-park. Het raadslid heeft een beetje gelijk en een beetje ongelijk, 

maar hij wil de discussie hier stoppen. 

 

Raadslid Stevenheydens trekt regelmatig foto’s om dit soort toestanden op de gemeenteraad te 

kunnen weerleggen. Tot slot,  juicht hij de beslissing toe. De burgemeester zegt dat zo lang het 

nog niet is overgedragen, er geen onderhoud gedaan kan worden. Hij kan dat begrijpen wat 

betreft de graven die echt gebroken zijn, maar waar het een eenvoudige opkuis betreft, 

bijvoorbeeld de bladeren ervan afvegen, kan men niks kwaad doen. Dat kan na Allerheiligen op 

11 november toch wel eens bekeken worden om het op een voorzichtige manier op te kuisen als 

een goede huisvader zou doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zal meegeven aan de grafmakers dat ze dat doen op een secure 

manier. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

32. Alsook ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting: 15e brandstichting te Doel. 

 

Raadslid Bruno Stevenheydens geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat er in het weekend van 28 september een 

leegstaande boerderij aan de Oostlangeweg in Doel in brand werd gestoken. Het woonhuis en de 

schuur zijn uitgebrand. Zowel voor de bewoners in het dorp als voor het omliggende gebied is dit 

een zoveelste brandstichting. Volgens zijn informatie is deze brandstichting niet opgehelderd. 

Recht er tegenover staat een bewoond huis. Hij kan zeggen dat bij de mensen die er wonen, 

zowel bij dit geval als met voorgaande gevallen, de schrik er toch wel in zit. Dat criminelen zo ver 

gaan om tussen bewoonde huizen een locatie te vinden waar men de brandstichtinglusten op 

botviert, zorgt toch wel voor de nodige ongerustheid. Zeker omdat er nu de nieuwste camera’s 

zijn geïnstalleerd, een vijftiental, en er een bewakingsfirma actief is, en deze uitgebreide hoeve 

enkel bereikbaar is als men langs de camera’s komt. Hij vraagt naar de toekomst toe wat het 



volgende gaat zijn en welk resultaat het onderzoek al heeft opgeleverd. Hij vraagt welke prioriteit 

aan het onderzoek wordt gegeven. Hij komt terug op zijn eerdere vragen, zowel van een maand 

geleden op de politieraad als vorig jaar op een commissie. Het zijn meestal auto’s met een 

buitenlandse of Nederlandse nummerplaat. Hij vraagt die buiten de dorpskern te beboeten of 

bijvoorbeeld met een wielklem te verzegelen ter ontrading om Doel nog in de nacht te komen 

bezoeken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er sinds 1 januari 2015 dertien opzettelijke brandstichtingen 

zijn geweest in Doel. Eén in 2015, vier in 2016, vijf in 2017 en drie in 2019. Tien van die 

brandstichtingen vonden in het weekend plaats op vrijdag, zaterdag of zondag. Bij die feiten zijn 

alle mogelijke opsporingsmiddelen door de diensten ingezet, getuigenverklaringen, technische 

vaststelling camerabeelden, enzovoort. Wat betreft hetgeen waar het raadslid naar verwijst, alle 

mogelijke vaststellingen zijn door de eigen diensten verricht. Er is een PV opgesteld. Door het 

parket werd een branddeskundige aangesteld die vooral de mogelijkheid van een accidentele 

brand uitsluit. Het is wel degelijk opzettelijk geweest. Maar er zijn door niemand verdachten 

opgemerkt. Het gaat hier over een alleenstaande woning. Er is geen bewoning in de 

onmiddellijke omgeving. De exploratie van de camerabeelden kon evenmin enig nuttig spoor 

opleveren. Er moet steeds een verband worden vastgesteld tussen een persoon, voertuig en de 

feiten. Dat is in dit geval, volgens de informatie waarover hij beschikt, niet het geval. 

 

Raadslid Stevenheydens begrijpt dat wel. Maar als er zo veel zijn in zo een korte tijdspanne, dan 

zorgt dat enerzijds voor zeer veel ongerustheid en anderzijds ook wel voor een gevoel van 

straffeloosheid. Hij denkt dat het dezelfde daders zijn geweest die vaststellen dat men allemaal 

investeringen doet in veiligheid. Er zijn sinds vorig jaar de meest moderne camera’s aanwezig. Er 

is een bewakingsfirma. Toch kunnen de criminelen ongestraft toeslaan. Hij stelt zich de vraag of 

de bewakingsfirma geen tandje moet bijzetten in haar opsporingswerk. Hij ziet regelmatig de 

wagens van de bewakingsfirma geparkeerd staan. Moet men niet eens gaan kijken? Er zijn daar 

ook een aantal zogenaamde verdoken parkeerplaatsen waar men in het weekend parkeert. Die 

zijn gekend. Hij vraagt in hoeverre die worden gecontroleerd. En hij vraagt nogmaals of men de 

mensen die daar in het weekend verkeerd parkeren, zowel langs de baan als op de verdoken 

parkeerplaatsen, preventief gaat aanpakken met een boete of met een wielklem om te 

ontmoedigen dat ze nog langer het dorp komen bezoeken. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat iemand die slechte bedoelingen heeft altijd in het voordeel 

is ten opzichte van de politiemensen. De burgemeester verschilt een beetje van mening met de 

korpschef wat betreft de geparkeerde wagens, maar hij zal er op het eerstvolgende politiecollege 

nog eens op aandringen dat daar strenger op wordt toegezien en strenger wordt opgetreden. 

 

Raadslid Stevenheydens heeft begrepen tijdens de politieraad dat de korpschef daar toch wel 

enigszins toe geneigd was. Dan is het wel spijtig om te horen dat er nog altijd een verschil van 

mening is. Er moet in deze zaak toch iets gebeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zal dit terug het aankaarten volgende week op het politiecollege. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt of het onderzoek volledig is afgelopen of dat er op basis van de 

camerabeelden toch nog onderzoek is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid weet dat het onderzoek van het parket geheim. 

Hij heeft meegedeeld wat kon meegedeeld worden. Hij betreurt het ook, maar het is niet evident. 

Doel heeft een aparte problematiek. Hij heeft in de commissie al eens gezegd dat hij hoopt dat de 

Vlaamse regering zo snel mogelijk een beslissing neemt en dat er in welke zin dan ook terug een 

toekomst voor Doel wordt uitgetekend zodat de toestand terug genormaliseerd kan worden en 

dat ook de slagbomen kunnen verdwijnen. Dat alleen al. Hij denkt dat er weinig gehuchten of 

dorpen zijn die men kan betreden via slagbomen. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

33. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze zitting: 

toewijzen straatnamen te Beveren. 

 

Raadslid Stijn De Munck, Groen, geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat van de om en nabij 700 straten in de gemeente Beveren die 

zijn vernoemd, de verhouding man-vrouw-benaming 105-7 is. Dit is dus een gigantische 

wanverhouding. Slechts 2 plaatselijke vrouwen en aanvullend een Antwerpse dichteres zijn 



opgenomen in de lijst, ook Bijbelse figuren als Sint-Anna, Maria of de Onze Lieve Vrouwstraat zijn 

inbegrepen. Van alle straten in Vlaanderen die naar personen vernoemd zijn, is 85% naar mannen 

vernoemd en slechts 15% naar vrouwen. Daar kan dus best verandering in gebracht worden. 

Vrouwen en hun functies bleven in het verleden onder de radar in de officiële documenten, vaak 

geschreven door mannen. Er is nu een oproep via Sofie Lemaire op Canvas die onder de noemer 

‘meer vrouwen op straat’ vraagt om meer gerenommeerde vrouwen te vereeuwigen op het 

straatnaambord. Ze roept Vlaamse steden en gemeenten op om mee op de kar te springen. 

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen hebben hierop al positief gereageerd. De 

naamgeving in Beveren wordt in grote mate bepaald door de cultuurraad. Het gemotiveerde 

advies gaat via de gemeentelijke cultuurraad naar de dienst stedenbouw. Het is uiteindelijk het 

gemeentebestuur dat de naamgeving goedkeurt. Gelijkheid moet een aandachtspunt zijn en een 

verbreding kunnen realiseren, ook bij het toewijzen van straatnamen gelinkt aan personen. Om 

een inhaalbeweging te maken kan men tijdelijk een quota invoeren. Quota zijn een heel goede 

tool om mechanismen van exclusie te doorbreken. Men wordt uitgenodigd om actief op zoek te 

gaan naar de talenten van vrouwen. Dit naast de reguliere selectiecriteria die gebruikt worden. 

Welke vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in het leven van deze gemeente of 

samenleving, in een bepaalde organisatie die cohesie hebben bevorderd of een voortrekkersrol 

hebben gespeeld? Hierbij dus de vraag of het gemeentebestuur bij het toekennen van een nieuw 

straatnaambord in de gemeente die wanverhouding 15% man 1 % vrouw weg wil werken. Er is  

de vraag of het gemeentebestuur bij het bevestigen van de straatnaamborden tijdelijke quota 

gebruikt om een inhaalbeweging te maken en een betere man-vrouwverhouding te bekomen. 

 

Schepen De Meulemeester heeft de oproep van Sofie Lemaire ook gezien op Canvas. Als schepen 

met de bevoegdheid emancipatie wil ze hier zeker mee over nadenken, maar ze is geen 

voorstander van quota. Het geeft wel stof tot nadenken. Ze heeft morgenavond raad van bestuur 

van de cultuurraad. Ze zal het daar zeker ter sprake brengen. Ze is ervan overtuigd dat men 

samen op zoek kan gaan naar vrouwen om Beverse straten een vrouwelijke naam te geven. Ze zal 

het zeker en vast meenemen. Het is stof tot nadenken. Ze zal het op de cultuurraad zeker 

bespreken. 

 

Raadslid De Munck wil hierover een stemming vragen. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, denkt dat als er over gestemd wordt, anderen nog 



mogen tussenkomen. Zoals het punt geformuleerd is, stelt hij alleen maar vragen in de 

toelichting. Als er gestemd moet worden over een agendapunt, dan moet het nadrukkelijk 

worden gemotiveerd in het agendapunt dat er een stemming is voorzien. Een voorbereidend 

debat in de voorbereidende fractievergaderingen is dan toch wel van belang. Hij wil er niet 

ambetant over doen, maar hierbij kan hij de schepen bijtreden. Hij vindt de tussenkomst 

interessant, maar hij vindt de quota onzin. Als het raadslid dat echt wil doortrekken, dan stelt hij 

voor dat er quota worden opgelegd over hoeveel mannen en vrouwen er in een fractie moeten 

zitten. Dan gaat het niet meer plezant zijn. Dan moet Groen al onmiddellijk een vervanging gaan 

doorvoeren in de eigen fractie als men quota gaat invoeren. Hij zou daar voorzichtig mee zijn. Het 

is misschien zinvoller om een aantal voorstellen te lanceren naar de cultuurraad. Dus hij vraagt 

aan welke personen de collega denkt. Hij roept op dat mensen meezoeken, in plaats van een 

stemming over quota te laten plaatsvinden. Dat zou hij zonde vinden, want dat krijgt hij een 

verdeling in standpunt, terwijl men het in essentie allemaal met elkaar eens is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er trouwens ook enorm veel straatnamen zijn die geen 

personen zijn. In Melsele zijn er bijvoorbeeld straten vernoemd naar kruiden en bloemen. Dat zijn 

allemaal straatnamen die niet naar personen zijn genoemd, maar de burgemeester denkt dat 

iedereen de intentie heeft. 

 

Raadslid De Munck zou het toch nog kort willen toelichten. Het gebruik van quota is een 

instrument. Dat moet ook niet gestemd worden als men er niet in meegaat. Het belangrijkste is 

dat de verhouding van 15-1 weggewerkt wordt. Om die tool te kunnen installeren, is het niet 

onbelangrijk om eventueel met die quota te werken. Los van de quota vindt hij het wel belangrijk 

dat het initiatief genomen wordt. Het is heel goed dat de schepen het zegt, maar de actie is al 

gestart in 2018. Hij denkt dat er al enige tijd over is gegaan om actie te kunnen nemen vanuit het 

college algemeen en vanuit de schepen. Hij blijft bij zijn punt. Hij vindt het dan heel belangrijk 

dat het wel gestemd wordt om een duidelijk signaal te krijgen. Dan gaat het enkel en alleen over 

het eerste namelijk dat het gemeentebestuur wel degelijk de straatnaamborden wat man-

vrouwverhouding betreft wenst weg te werken. 

 

De voorzitter vraagt hoe het raadslid dan de quota formuleert. Ze vraagt of dat een helft-

helftverdeling is.  

 



Raadslid De Munck zegt dat de quota het tweede punt is van zijn vraag. Het eerste punt is: het 

gemeentebestuur werkt bij toekennen van een nieuw straatnaambord in onze gemeente de 

wanverhouding man-vrouw weg. 

 

De voorzitter vraagt of het raadslid in eerste instantie een 15-15-verdeling wil. 

 

Raadslid De Munck zegt dat hij dat het wegwerken van de wanverhouding in de schoot van het 

college ligt. Het wordt door hem niet voorgesteld om dat op te trekken tot 15-15. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er nu een stemming gehouden gaat worden over wat de cultuurraad 

aan voordrachten moet doen. 

 

Raadslid De Munck stelt dat het beslissingsrecht bij de gemeente ligt. Het college kan nog altijd 

een voorstel van een of andere raad naast zich neerleggen. Dat is een advies. Stedenbouw kan 

dat ook doen. 

 

Schepen Vlegels wil de cultuurraad de kans geven om dat zelf te doen. 

 

Schepen De Meulemeester denkt dat ze duidelijk is geweest om te zeggen dat ze het zeker zal 

meenemen. Het is ook niet zo dat elke week op het college een straatnaam goedgekeurd moet 

worden. Dat gebeurt niet zo veel. Maar het gaat zeker meegenomen worden. Ze vindt het niet 

nodig om daar een stemming over te houden. 

 

Raadslid De Munck volgt de schepen. Ze heeft hem overtuigd. De raad zal ten gepasten tijde een 

antwoord van de schepen krijgen. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

34. Tevens ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

strategie van het gemeentebestuur rond windmolens. 

 

Raadslid Bram Massar, Groen, geeft hierbij toelichting. 



Raadslid Massar, Groen, zegt dat de laatste maanden een aantal nieuwsberichten zijn gepasseerd 

in verband met windmolens. Niet alleen op de notulen van het schepencollege, maar eveneens in 

de pers, waarin schepen Kegels een nogal uitvoerig exposé deed over Storm en over de 

infovergadering die Storm ging geven over de windmolens bij de lijn. In zijn fractie rees de vraag 

wat de visie is van het schepencollege over de windmolens. Hij las een beetje verder in het artikel 

dat men er inderdaad over nadacht om een visie te gaan ontwikkelen. Maar hij kreeg natuurlijk 

graag op voorhand wat meer details. De tweede zin stond wat raar geformuleerd. De bedoeling 

was eerder om dit te vragen aan Interwaas. Via het klimaatplan ‘Waasland Klimaatland’ is men 

bezig met coöperatieven en daarover na te denken. Dat is één zaak. Een tweede zaak is om dat 

ook in het vergunningsbeleid te kunnen opleggen aan ENGIE, Electrabel, en dergelijke meer die 

er op ons grondgebied willen plaatsen. Vandaar de vraag aan het schepencollege in welke mate 

het college zelf in het vergunningsbeleid die burgercoöperatieven wil opnemen. 

 

Schepen Kegels zegt dat het niet van de afgelopen maanden of het afgelopen jaar is, maar van de 

afgelopen jaren. Het is begonnen in de vorige legislatuur bij de Schoorstraat in Verrebroek waar 

drie windmolens kwamen in de lijn achter de eerste bebouwing. Dat is uniek in Vlaanderen en het 

college heeft er een bezwaar tegen ingediend en heeft uiteindelijk ook geprocedeerd. Het college 

heeft gelijk gekregen, niet bij de Raad van State, maar wel bij de auditeur. Uiteindelijk is er terug 

een procedure lopende. Er is ook een procedure lopende in Beveren-Polder zoals het raadslid 

vermeldt in de eigen nota. De eerste lijn overal langs de E34 en langs de zuidkant is eigenlijk 

voltooid. Die kan men zien staan, die is afgerond. Daar is qua wetgeving ook geen enkel 

probleem omdat het in de lijninfrastructuur zit. Je kan daar niet tegen procederen want het is 

perfect in orde qua wetgeving, ook qua het afgezwakte decreet van de vorige minister in de 

Vlaamse regering. Het departement heeft het de afgelopen twee jaar eigenlijk nog makkelijker 

gemaakt. Uiteindelijk is het zo dat er een tweede lijn wordt aangevraagd aan de volledige 

zuidkant van Vrasene richting Melsele. Het college buigt zich hier op het moment over. Er zijn een 

paar voorstellen gedaan en het college is volop in discussie daarover. Het college zal er over 

terugkoppelen zodra het een standpunt heeft ingenomen. Hij denkt dat een commissie het beste 

is omdat er afgebakende zones zullen komen waar het college nog windmolens wil en waar men 

geen windmolens meer wil. Alle gemeenten rondom zijn ermee bezig om hetzelfde plan op te 

stellen en het liefst allemaal in samenspraak met elkaar omdat dat het dossier sterker maakt in 

procedures. Hij zou niet weten waarom er voor coöperatieven morgen een andere regelgeving 

zou worden toegepast dan bij een privéaanvrager. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Dat is gewoon 



het decreet rond ruimte. Hij heeft goede hoop, in die zin dat in het decreet nu eindelijk wordt 

gesteld dat open ruimte niet meer mag gebruikt worden voor inplanting  van windmolens. In 

vorige teksten was dat zeer onduidelijk en nu kan men dat in het regeerakkoord terugvinden dat 

in open ruimte inplanten heel wat moeilijker wordt, zeker in tweede lijn waar eigenlijk geen 

sprake van is. Maar men zal zien als het zo ver is en ze in aanvraag zijn. Het college gaat er verder 

stappen in ondernemen mocht dat zo zijn. Maar voor een coöperatieve of een privéaanvrager is 

dat hetzelfde. Alleen is het zo dat bij de coöperatieve waar Waasland Klimaatland mee bezig is, 

de coöperatieve alleen met windmolens wil werken. Die wil één à twee windmolens in het 

Waasland en die wil verder vooral op zonnepanelen inzetten. Maar die zonnepanelen hebben een 

katalysator nodig en dat zal die windmolen zijn. Dus op dat gebied is er een windmolen nodig. Hij 

hoopt dat die niet in Beveren wordt gezet, maar ergens anders in het Waasland. Beveren heeft er 

inmiddels voldoende en het Waasland is groter dan Beveren alleen. Dat heeft hij ook vriendelijk 

gemeld. Dat wil niet zeggen dat hij niet mee is met de coöperatieve. Hij vindt dat een heel goed 

idee, maar hij wil daarvoor liever niet nog een bijkomende windmolens in Beveren. 

 

Raadslid Massar wil op het eerste punt terugkomen. Hij vraagt in welke mate dat dan wordt 

afgetoetst of dat iedere gemeente zijn eigen RUP gaat ontwikkelen voor windmolens waar het 

nog afgebakend moet worden. Hij vraagt of het naar Interwaas wordt gebracht. Hij kan zich niet 

voorstellen dat iedere gemeente dat apart naar het Vlaamse Gewest gaat brengen. 

 

Schepen Kegels zegt dat er de afgelopen weken op basis van aanvragen niet alleen in Beveren, 

maar ook in Sint-Gillis Waas, een negatief advies gegeven is door het college. Anderzijds  zijn er 

ook drie windmolens die heraangevraagd worden en die al eens geweigerd zijn. Uiteindelijk 

zitten die daar in dezelfde lijn. Dus uiteraard is het logisch om met elkaar in gesprek te gaan, 

zowel administratief als politiek. Maar natuurlijk zal eerst het college in Beveren een standpunt 

moeten innemen. Dan worden bekeken hoe het politiek en administratief verder moet. Het 

college heeft zich er nog niet verder over uitgesproken. Hij moet het met de collega’s nog 

terugkoppelen. Dat zal hopelijk volgende week of de week daarna finaal gebeuren. Het is op dit 

moment een agendapunt in het college. 

 

De voorzitter vat samen door te zeggen dat dit wordt teruggekoppeld op een commissie. 

 

Raadslid Massar heeft nog een repliek op de tweede vraag. Het was zijn bedoeling om het in het 



vergunningsbeleid op te leggen. Dus niet zozeer dat een burgercoöperatie zelf een vergunning 

zou aanvragen, maar eerder in het vergunningsbeleid zou kunnen opnemen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat niet kan. 

 

Schepen Kegels zegt dat het raadslid zelf al aangeeft dat het Vlaamse materie is. De gemeente 

heeft niets te brengen in het vergunningsbeleid. De gemeente heeft geen bevoegdheid en kan er 

niets in opleggen. Dat is het Vlaamse decreet. De gemeente kan niets inschrijven in het eigen 

vergunningsbeleid. 

Schepen Vlegels heeft het niet nagekeken, maar men kan het zich toch niet voorstellen dat 

ergens een gebouw wordt gezet en dat gaat vergunnen als de omgeving daar mee deel van kan 

maken. Volgens hem kan dat gewoon niet. 

 

Raadslid Massar geeft een voorbeeld van de stad Eeklo. Zij hebben dat wel gedaan. Er waren 

grote projecten gepland om windmolens te zetten langs de E34. Daar hebben zij op een bepaald 

moment samengezeten met een ontwikkelaar. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat ook in Beveren is gebeurd jaren terug. Aan de zuiderkant 

van de E17 zijn er maar twee geplaatst in plaats van drie. Mensen daar hebben in onderling 

akkoord met de bouwheer, Waaswind als hij niet mis is, beslist die ene daar niet te zetten. Dat 

kan natuurlijk altijd gebeuren. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

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

gemeenteraadszitting: toekomst Melsele-Zuid na vernietiging PRUP Glastuinbouwzone. 

 

Raadslid Bram Massar, Groen, geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Massar, Groen, moet om te beginnen iedereen die in de gemeenteraad er hard voor 

heeft gewerkt om na tien jaar de vernietiging te krijgen van de glastuinbouwzone feliciteren. De 

burgemeester zei gisteren dat een mooi kind vele vaders heeft. Hier zitten vele vaders en 



moeders. Zijn fractie wil nu het momentum aangrijpen. Men zit met de vernietiging van dit plan. 

Alles is terug normaal en het gewestplan is terug actief. Het is terug geel gebied. Er is een heel 

actief actiecomité. Er zit ook het wijkbestuur van de Poenjaard bij ten zuiden van Melsele, 

landbouwers en tuinders zitten daar ook bij. Het lijkt hem een ideaal moment om die eens samen 

te zetten en om te zien hoe het gebied versterkt kan worden. Er ligt een Fort van Zwijndrecht 

vlakbij. Men zou op dat hele landbouwareaal, wat heel divers is aan akkerlanden en weilanden, 

versterkende elementen kunnen plaatsen in samenwerking met de groendienst en dergelijke 

meer. Het lijkt hem ideaal om daar een soort landschapsplan voor op te maken en er een project 

van te maken tezamen en met inspraak van de burgers daar. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat vele mensen ervoor hebben gevochten om ervoor te zorgen 

dat dat grootschalig tuinbouwproject er niet kwam. Maar hij denkt dat in overgrote meerderheid 

iedereen wenst dat het gebied blijft zoals het momenteel is. Dat is landbouw. Dat is op het 

gewestplan geel ingekleurd en tot nader order is het gewestplan nog altijd van kracht en 

waarschijnlijk nog voor verschillende jaren. Het raadslid wil daar een aantal overdrukkingen 

opleggen bij wijze van spreken. Hij denkt niet dat er een meerderheid is in het gebied om dat te 

doen. Dat kan altijd op vrijwillige basis. Hij heeft het vroeger al gezegd dat de gemeente over een 

beperkt gedeelte van de grond beschikt. De andere grond is allemaal nog gewoon in gebruik 

door de landbouwers, in eigendom of in huur. Het is de bedoeling dat dat zo blijft. Hij ziet geen 

enkele reden waarom het college morgen een RUP zou moeten opstellen om daar wat overdruk 

op te leggen. Maar als er mensen zijn die op vrijwillige basis landschapselementen willen 

inbouwen of daar willen planten, dan kunnen ze dat. Daar moet geen plan voor gemaakt worden. 

Iedereen kan dat op vrijwillige basis. Maar we gaan het niet collectief opleggen. Hij heeft toevallig 

nog het comité op bezoek gekregen. Dat was ook altijd een beetje hun schrik dat dat vroeg of laat 

ging gebeuren en dat dat het voorstel zou kunnen zijn. Dus niemand zit erop te wachten. Op 

vrijwillige basis kan er veel. Dat wil het college ook aanmoedigen vanuit de gemeente, maar niet 

op een georganiseerde manier en met druk van de gemeente. Hij ziet er geen enkele reden toe. 

Hij gaat dat niet goedkeuren. 

 

Raadslid Massar denkt dat de burgemeester hem mis begrepen heeft. Hij vraagt helemaal niet 

om een RUP op te maken en allerlei collectieve dingen te voorzien. Absoluut niet. Het idee groeit 

ook niet alleen vanuit het actiecomité. Hij herinnert zich nog levendige gesprekken met 

landbouwers die op dat moment zeiden dat men goed genoeg wist waarom die zoekzone, die 



destijds nog heel wat uitgebreider was tot zelfs in Haasdonk, zo opgenomen werd. Omdat er een 

enorme kaalslag was gebeurd van bomen en dergelijke meer. Het was visueel een beetje een 

vlakte geworden. In de loop van de jaren hebben zich daar terug kleine landschapselementen 

kunnen ontwikkelen. Eigenlijk is het een heel mooi gebied. Het punt dat hij wil aanbrengen met 

het landschapsplan is alleen landbouwers te informeren om te laten zien wat de initiatieven zijn 

en wat de gemeente kan subsidiëren. Er zijn subsidies voor kleine landschapselementen. Die 

zaken, om het gebied te versterken en om het oog van hogere overheden er niet meer op te laten 

vallen, door het feit dat het een mooi aansluitend gebied is en dat het versterkend is geworden.  

 

Burgemeester Van de Vijver heeft zo net gezegd dat alles kan op vrijwillige basis. Het college gaat 

dat proberen te promoten. Er zijn ook een aantal subsidies die door het gewest, de provincie en 

de gemeente worden gegeven. Men gaat dat proberen te promoten. Dat gebeurt nu ook al. Hij wil 

het raadslid een aantal brochures bezorgen. Hij kan ook op de website kijken welke 

mogelijkheden er allemaal zijn. Een voorbeeld is Heirbaan 61. Hij kan de naam geven van degene 

die er woont. Die heeft hoogstamboomgaarden met pruimen. Het is een gemeenschappelijke 

aankoop, en een prachtig voorbeeld. Hij heeft onlangs nog een vraag gekregen van iemand die 

dat ook wilde doen. Men gaat het promoten zodat het geweten is, maar op vrijwillige basis. Dat 

zal voor gans Beveren gelden en niet alleen voor dit gebied. Hij voelt hier het addertje onder het 

gras. De collega van het raadslid heeft wel eens voorgesteld er toch een 

bestemmingsverandering door te voeren. De provincie, waar de partij van het raadslid ook 

aanwezig is, is dat ook niet van plan. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

36. De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stemmen om volgend punt bij 

hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van deze raadsvergadering: vervanging 

vertegenwoordiger in raad van bestuur Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

 

De gemeente Beveren is vennoot van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. 

Onze gemeente heeft 9 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 werd Luk Smet aangeduid als bestuurder. Hij 



is tevens lid van het Directiecomité. 

Wij ontvingen van de heer Smet een brief waarin hij meedeelt dat hij wegens verhuis naar het 

buitenland dit mandaat niet langer kan uitoefenen en vraagt tegen 7 november 2019 opvolging 

te voorzien. 

Door alle raadsleden wordt hiervan akte genomen. 

 

Bij geheime stemming en met 27 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 4 onthoudingen wordt 

David Van de Vijver aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting en dit ter vervanging van ontslagnemend lid Luc Smet per  

1 november 2019. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 
 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 26 november 

2019 om 19.30 uur. 

 

 

 
 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 
 
 

 

 
 Jan Noppe        Veerle Vincke 


