
 

Gemeenteraadszitting van 24 september 2019 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

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

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

Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline Rovillard 

en Bram Massar raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 
Iedereen aanwezig 

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

 
Openbare zitting. 

01          Verslag gemeenteraadszitting 30 juli 2019 - Goedkeuring 

02          Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Ann Vermeulen en 

              aanstelling vervangend raadslid - Kennisneming 

03          Belastingreglement op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van 

              meergezinswoningen/- gebouwen - Goedkeuring 

04          Verzoek tot garantieverklaring Strategische Participaties Zefier - 

              Goedkeuring 

05          Aanvullend reglement zonale tonnagebeperking 3,5t in Beveren - 

              Goedkeuring 

06          Intergemeentelijke Samenwerking woonbeleid (IGS) - Goedkeuring 

07         Toetreding tot Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

              indienen cultuurnota in het kader van Bovenlokaal Cultuurbeleid - 

             Goedkeuring 

08         Aanvraag omgevingsvergunning gemeentebestuur Beveren voor 

             fietspad langs spoorweg (fase 3C) - Goedkeuring 

09         Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer voor 

             uitvoering van werken langs N70 - Goedkeuring 

10         Definitieve vaststelling ontwerp RUP Duikeldam te Beveren - 

             Goedkeuring 

11         Vaststelling lastvoorwaarden voor heraanleg van de N70, doortocht 



             Melsele - Goedkeuring 

12         Vaststelling lastvoorwaarden voor aanstellen ontwerper voor 

             nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk - Goedkeuring 

13         Vaststelling lastvoorwaarden voor uitbesteden van drukwerken 

             gedurende 4 jaar - Goedkeuring 

14         Gebruikersovereenkomst en afsprakennota minitheater in oud 

             zwembad - Goedkeuring 

15         Samenwerking Ibogem in verband met de terugbezorging van 

             gevonden fietsen - Goedkeuring 

16         Gebruiksovereenkomst sportinfrastructuur KA Beveren - Goedkeuring 

17         Definitieve vaststelling straatnaam "Kruisboogstraat" te Beveren - 

             Goedkeuring 

18         Kosteloze grondverwerving Hof ter Wellelaan Beveren - Goedkeuring 

19         Kosteloze grondverwerving Vanderlindenpark Beveren - Goedkeuring 

20         Kosteloze grondverwerving realisatie insteekweg Zandstraat 

            Haasdonk - Goedkeuring 

21        Kosteloze grondverwerving Smishoekplein Vrasene - Goedkeuring 

22        Verkoop perceel grond Keizerstraat te Haasdonk - Goedkeuring 

23        Aankoop grond realisatie insteekweg Zandstraat Haasdonk - 

            Goedkeuring 

24        Agenda en vaststelling mandaten voor buitengewone algemene 

            vergadering Interwaas op 6 november 2019 - Goedkeuring 

25        Ten verzoeke van de sp.a: Betalende stationsparkings 

            - Advies 

26        Ten verzoeke van de sp.a: Complex project extra 

            containerbehandelingscapaciteit in Havengebied Antwerpen 

            - Advies 

27       Ten verzoeke van de sp.a: ondertekenen initiatief TruStone - Advies 

 

Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

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

aan de algemeen directeur. 

  



 

 

 

 

 

 

 

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

30 juli  2019. 

 

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

gemeenteraadszitting van 30 juli  2019. 

02. Mevrouw Ann Vermeulen verzoekt bij schrijven van 4 september 2019 aan de voorzitter van de 

gemeenteraad om haar vervanging wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, dit 

vanaf 23 september 2019 en ten vroegste aflopend op het einde van de negende week na de 

geboorte. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van de verhindering van mevrouw Ann Vermeulen als 

gemeenteraadslid om reden van ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind. 

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid tijdelijk 

wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig 

art.169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de 

gemeenteraad. 

De heer Bram Massar, geboren te Antwerpen op 18 december 1979 en wonende te 9120 Melsele, 

Molenbeekweg, fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Ann Vermeulen 

werd verkozen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bram Massar blijkt dat hij zich niet bevindt in een 

geval van onverenigbaarheid, dat hij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen 

onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat. 

De raad hecht dan ook algemeen goedkeuring aan de geloofsbrieven van Bram Massar. 

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden legt de heer Bram Massar in openbare vergadering volgende 

eed af in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad : “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen.” 

Door deze eedaflegging wordt de heer Bram Massar ambtsbevoegd.  Hij zal mevrouw Ann 

Vermeulen  vervangen zolang de verhindering duurt. 

De heer Bram Massar wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 

 

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

 



Raadslid Maes, Groen, zag afgelopen zondag veel sfeer en burgerinitiatieven op de autoloze 

zondag. Duidelijk een blijver in onze gemeente. Mogelijk kan dat ook nog wat uitgebreid worden. 

Toch enig puntje van kritiek was de georganiseerde truckrun door de dorpskern op deze dag. Ook 

dit initiatief, dat kinderen met een beperking een leuke dag bezorgt, juicht hij toe, maar hij vraagt 

zich toch af of het qua timing en locatie niet een betere invulling had kunnen krijgen.  

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het een initiatief is dat al verschillende jaren doorgaat. 

Hij zal moeten nagaan of het altijd op dezelfde datum is, maar het was al lang gepland. Op een 

gegeven moment hebben de organisatoren met hem contact opgenomen omdat zij ook vernomen 

hadden dat dit initiatief samenviel met de autoloze zondag en of het wel samen kon door gaan 

door het feit dat het parcours eventueel raakpunten zou hebben. Er is overleg geweest met de 

politie en met de dienst mobiliteit. Er is gebleken dat het met een kleine bijsturing perfect kon. Het 

was dus allemaal gepland en georganiseerd, maar er zal dus met die mensen contact opgenomen 

worden om dat een beetje beter af te stemmen. Het is een tweejaarlijks wederkerend gegeven. Het 

vraagt wel wat van de chauffeurs die de kinderen vervoeren, dus hij denkt dat het niet anders kan 

dan dit initiatief toe te juichen.  

 

Raadslid Massar, Groen, vernam een week geleden in de pers dat de Nederlandse supermarktketen 

Jumbo een aanvraag heeft ingediend voor een grote vestiging in het Pareinpark. Hij heeft ook 

vernomen dat het Kruidvat daar een nieuwe vestiging gaat openen. Het is nog wachten op een 

derde naam die het resterende deel gaat invullen. Schepen Kegels vertelde in de krant geen graten 

te zien in dat dossier. Ook op de commissie van economische zaken van twee weken geleden klonk 

de schepen positief. Groen is niet zo positief gestemd. De schepen zou van de projectontwikkelaar 

de garantie heeft gekregen dat er geen winkels komen die rechtstreeks de concurrentie aangaan 

met de winkelkern, maar als er een supermarkt bijkomt die bekend  staat als een prijsbreker en 

ook nog een Kruidvat … die er al is in het centrum…. Hij verstaat dit niet dat wanneer er al een 

prijsbreker is, Colruyt, wanneer de grootste concurrent in Nederland Albert Heijn er ook al is, die 

beide de omliggende winkels en het centrum wel versterken. Maar hij heeft niet het gevoel dat in 

het Pareinpark een winkelcentrum wordt versterkt door daar supermarktketens te zetten. Dus voor 

zijn fractie druist dit volledig in tegen een winkelversterkende beleid. Dit strookt niet echt met 

hetgeen waar zijn fractie aan denkt. Dan heeft hij het nog niet gehad over de mobiliteit, de 

aansluiting van het Pareinpark met de N70 wordt pas structureel veilig na de heraanleg. De 

bereikbaarheid is verre van optimaal en het is vooral de extra beweging uit het centrum die hem 

zorgen baart. Daarom wil hij een aantal vragen stellen aan de schepen.  



Hoe rijmt hij dit met de winkelversterkende maatregelen die zijn genomen in het centrum van de 

gemeente? Worden er garanties ingeschreven in de omgevingsvergunning om bijvoorbeeld geen 

kledingzaak toe te laten? Zijn fractie heeft het gevoel dat er andere zaken zijn die er mee in conflict 

komen. Wordt er ook advies ingewonnen van de Raad voor Lokale Economie? Maakt de gemeente 

een studie om de impact op de bestaande winkels en de verzadiging aan supermarkten in Beveren 

tegen te gaan? 

 

Schepen Kegels geeft aan dat het college zich nog niet heeft gebogen over het dossier omdat het 

openbaar onderzoek pas vandaag afloopt. Uiteindelijk moet men wachten wat het openbaar 

onderzoek heeft opgeleverd. Hij werd door de pers gebeld en er was de naam Jumbo gevallen. Het 

was eigenlijk niet de bedoeling dat die naam al viel. Uiteindelijk kan iedereen een aanvraag 

indienen. Het Pareinpark blijft altijd een moeilijke site. Dat is een retailpark. Het raadslid spreekt 

over geen kledingwinkels. Het Broekenpaleis dat hier vertrokken is, kan perfect ingevuld worden 

door retail, dus alles wat er in het Pareinpark ligt, kan perfect morgen aangevraagd worden als 

retail. Dus het college heeft geen enkel juridisch argument om dit tegen te houden. Dat het college 

het liever niet wil, is wel duidelijk. In de commissie is toegelicht dat het college die zaken liever niet 

buiten het centrum wil. Een supermarkt is anders, dat is niet categorie A of B, maar categorie D. Dat 

is gelijk aan tuinmeubelen of andere artikelen. A en B is lederwaren en kledij. Dat is echt 

detailhandel. Toen er over gesproken is dat die site ontwikkeld ging worden zijn er veel spelers die 

op de site aan het jagen geweest zijn. Dat zijn echt grote retailspelers die daar grote panden wilden 

bouwen met verschillende diversifiëring van mogelijke winkels. Dat is eigenlijk altijd al 

tegengehouden in de voorafgaande gesprekken. Het enige dat nu bekend is, is dat er uiteindelijk 

een Jumbo en Kruidvat in zal zitten. Het derde pand is ook onder categorie D aangevraagd. Het 

college moet zich er nog over buigen. Maar dat is wel wat nu voorligt. Het is geweten dat er 

ongerustheid is… hij heeft het niet over de inwoners, want die willen altijd prijsbrekers…, maar bij 

de middenstanders ligt het wel een pak anders. Daar ligt het wel wat gevoeliger. Hij heeft ook 

gesproken met mensen van alle verschillende middenstandsorganisaties die betrokken zijn. Het 

dossier zal moeten worden beoordeeld op het moment dat alle stukken bij het college binnen zijn. 

Dat is nu de stand van zaken. De mobiliteitsvraag laat hij over aan zijn collega schepen Van Roeyen. 

 

Raadslid Massar heeft twee aanvullingen. Hij vraagt of er nog een advies komt van de Raad voor 

Lokale Economie en of er initiatieven zijn rond de impact op heel het supermarktgebeuren in 

Beveren.  



Hij vraagt of het college denkt aan een studie om de verzadigingsproblematiek tegen te gaan. 

 

Schepen Kegels denkt dat alle supermarktketens van België aanwezig zijn in Beveren buiten 

Jumbo, die nu uiteindelijk de C1000 overgenomen heeft in Nederland en een enorme expansie aan 

het voorbereiden is, ook in Vlaanderen. Dat is heel duidelijk als men de markt een beetje volgt. 

Albert Heijn is trouwens ook een Nederlandse speler die in het centrum zit. Daar komen 1 miljoen 

passanten per jaar. Dat is een enorm aandeel en die zijn natuurlijk niet blij dat de Jumbo daar zpu 

komen. Niemand is daar uiteraard blij mee. Maar die concurreren met elkaar. Hij gaat zich niet 

uitspreken over concurrentie, dat is ook niet de taak van een gemeentebestuur, maar wel wat 

betreft de handelskern en de bescherming van de lokale handelaar. Dus dat is iets anders dan de 

supermarkten met elkaar gaan vergelijken. Hij heeft het wel over kleinere winkels in Melsele en 

Beveren die dagelijkse goederen leveren. Die hebben het daar wel moeilijk mee, want vandaag de 

dag is de prijs altijd belangrijk. Dus als er iets bijkomt, ligt dat altijd moeilijk. Langs de andere kant 

zal hij het openbaar onderzoek afwachten. Het moet ook juridisch geweigerd kunnen worden, dat 

is het probleem. Het Pareinpark is een historisch probleem aan het worden. Dus uiteindelijk moet 

men wel de tools hebben om dat soort zaken te kunnen weigeren. Als morgen daar andere zaken 

een aanvraag doen in de detailhandel, bijvoorbeeld grootketens in kleding, dan kunnen ze daar 

effectief niet worden geweigerd. Dan is het alleen maar door in gesprek te gaan met de 

ontwikkelaars dat de kern beschermd kan worden en dat gezegd kan worden dat we daar eigenlijk 

niet op grote schaal detailhandel willen. Dus er wordt ook gerekend op de goodwill van de spelers 

die daar willen ontwikkelen. Dat is hier ook gebeurd. Dus voor de winkels die nu een aanvraag 

gedaan hebben… het is eigenlijk de beste van de slechtste keuzes. Als men morgen andere 

aanvragen had gehad in het geval van kledij of lederwaren, dan had men voor dezelfde keuze 

gestaan, alleen had men dan veel moeilijker gedaan omdat het effectief rechtstreekse concurrentie 

is. 

 

Raadslid Massar vraagt nogmaals naar het advies van  de Raad voor Lokale Economie. 

Schepen Kegels dat de Raad voor Lokale Economie wel degelijk goed op de hoogte is van de 

situatie in het Pareinpark. Er is een afbakening gedaan vanaf Vijf straten Beveren tot de 

Schoolstraat Melsele. Daarin kan in principe detailhandel. Dus daarin kan ontwikkeling gebeuren. 

Dat de Raad voor Lokale Economie daar niet honderd procent tevreden mee is, dat is een feit.  

 

 



Maar langs de andere kant weten zij ook dat door de afgelopen jaren samen te werken en door vele 

discussies binnen de raad te hebben, dat de gemeente dat juridisch gezien ook niet zomaar kan 

weigeren. Er moet worden gekeken op welke manier men ermee aan de slag gaat. Er is deze week 

contact geweest met alle spelers qua middenstandsorganisaties en ook met de Raad voor Lokale 

Economie die zich daar ook over buigt en daar een advies over zal uitbrengen. Het komt op de tafel 

van het college en het college heeft op dit moment nog geen besluit genomen over dat dossier. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een aantal vragen. Zijn eerste vraag betreft de vraag naar een 

commissie rond Waasland-Beveren. Het zou niet slecht zijn dat als het stof van Propere Handen is 

gaan liggen, men van de club terug wat meer uitleg kan verwachten rond haar dagelijkse werking 

en haar financieel plan. 

Burgemeester Van de Vijver heeft deze week of volgende week een gesprek met de voorzitter en de 

ondervoorzitter van de club. Hij zal samen met de schepen kijken welke mogelijkheden er zijn in de 

loop van oktober, begin november. Het is wel degelijk de bedoeling een commissie te organiseren. 

De mensen van Waasland-Beveren zijn zelf ook vragende partij om terug een aantal zaken toe te 

lichten. 

 

Raadslid De Munck stelt zijn tweede vraag. Het heeft een meldingspuntgehalte, maar hij vraagt of 

het mogelijk zou zijn om snel contact op te nemen met de nodige instanties in verband met een 

werfkraan ter hoogte van de Albert Panisstraat 86-88. Het is niet zozeer dat de kraan weg moet. Dat 

gaat niet, want er wordt flink gebouwd, maar het zou toch niet slecht zijn om die aannemer op zijn 

verplichtingen te wijzen. Een voet van de kraan komt echt over het fietspad. Dat is een 

levensgevaarlijke situatie. Er is eigenlijk ook geen passeerzone voorzien voor fietsers of 

voetgangers. In de nabijheid is er ook een stopplaats van De Lijn en een doorsteek tussen de N70 

en de Bijlstraat. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dit doorgegeven zal moeten worden. Er is normaal gezien een 

vergunningsplicht voor dit soort zaken, waarin wordt afgebakend wat er kan en niet kan. Hij zal 

morgen onmiddellijk aan de diensten vragen om ernaar te kijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil toch vragen om niet te wachten tot de gemeenteraad om dergelijke 

vraag voor te leggen. Als er dit soort situaties zijn die onveilig zijn, rapporteer die dan aan de 

diensten, zodat er snel opgetreden kan worden. 



Raadslid De Munck geeft toe dat het een meldingspuntgehalte heeft. 

 

Hij heeft nog een derde vraag naar aanleiding van twee persartikels in verband met inbraken in 

jeugdlokalen en sportlokalen. De chiro- en de scoutsgroepen waar toch wat zaken zijn ontvreemd 

hebben vastgesteld dat er nogal wat schade is toegebracht. Hij wil vragen aan het college wanneer 

de 14 verenigingen die wel te kennen hebben gegeven eventueel in te stappen in het 

aankoopverhaal van beveiliging of camera’s, daar een positief antwoord op kunnen ontvangen. 

Daarbij aansluitend is het nu misschien de moeite om naar aanleiding van deze vijf inbraken met 

heel veel schade… die schade gaat men via de werkingstoelage op een of andere manier 

vergoeden aan de clubs… om al die andere verenigingen alsnog over de streep te trekken en hen 

te overtuigen dat het heel belangrijk is dat die lokalen beveiligd worden. 

 

Schepen Claus zegt dat men er nog volop mee bezig is, maar dat er een probleem is met de GDPR. 

Als mensen een camera willen plaatsen en er wordt een groepsaankoop gedaan, dan moet toch 

wel worden gezorgd dat dat in orde is. Dat is men nu aan het onderzoeken. Maar ze wil gerust nog 

eens de oproep doen en nogmaals aan de andere verenigingen vragen of ze willen instappen. Ze 

wil wel duidelijk stellen dat het een groepsaankoop is, maar dat ze zelf nog moeten instaan voor de 

aankoop van de camera’s. Het zou zo wel veel goedkoper kunnen. Ondertussen zijn er clubs die 

wel al zelf camera’s gehangen hebben. Blijkbaar houdt dat de inbraken toch niet tegen. Er is ook 

ingebroken op plaatsen waar ze wel camera’s hebben. De meeste kosten zijn wel allemaal op de 

verzekering te verhalen. Voor zover ze het gevolgd heeft, gaan ze het allemaal op hun verzekering 

verhalen. 

 

Raadslid De Munck stelt dat het ook de keuze van het materiaal is dat voorhanden ligt als men kiest 

voor camera’s of een stil alarm. Dat kan al een groot verschil uitmaken. Camera’s kunnen ook niet 

direct iemand als schuldige aanduiden. Met een stil alarm is men meer in staat om daders op 

heterdaad te betrappen. Ten tweede wil hij meegeven dat het niet onbelangrijk zal zijn om de 

diensten te vragen contact op te nemen niet alleen met de hoofdleiding maar ook met de vzw’s die 

achter het beheer staan van de gebouwen. Dat is eigenlijk niet gebeurd. De reden is dat een 

hoofdleiding  snel kan veranderen. Het is niet meer zoals vroeger dat je dat drie of zes jaar doet. Die 

leiding wisselt heel snel en zaken geraken snel uit het oog verloren terwijl een vzw of een raad van 

bestuur de taken wat beter en sneller kan opvolgen. 

 



 In de vorige legislatuur had een collega schepen ook aangehaald dat de vzw’s die achter dat 

beheer staan, gecontacteerd zouden worden. Bij een aantal weet hij dat dat niet is gebeurd. 

 

Schepen Claus zegt dat dat dan nog eens opnieuw gedaan moet worden. 

 

Raadslid De Munck stelt zijn laatste vraag. De voetbalploeg KSK Kieldrecht heeft een aankondiging 

te lezen gekregen van de gemeente in verband met een wijziging van het RUP koppelingsgebied 

Verrebroek-Kieldrecht, omdat op termijn ook KSK Kieldrecht verhuist naar de Oud-Arenberg. Het 

KSKbestuur heeft blijkbaar onlangs de betrokken schepen laten weten dat zij niet willen verhuizen 

naar Oud-Arenberg. Hij vraagt waarom deze club nu ineens bezwaren heeft, welke delen de club 

niet meer volgt. Hij vraagt of het misschien toch een onderwerp van gesprek was bij de afgelopen 

commissie. 

 

Schepen Vlegels is vrij goed bekend met de club. Hij is er in het verleden voorzitter van geweest. De 

club of een deel van de club was op een gegeven moment vragende partij om te veranderen van 

plaats. Dan is er een RUP gekomen voor Oud-Arenberg. Eerst was er een voorontwerp voor een 

RUP in de Klein-Arenberg, maar dat is toen niet doorgegaan. Het college wordt er nu terug mee 

geconfronteerd. Men wordt ook geconfronteerd met de uitbreiding van de school die een stuk van 

de ruimte waar nu het B-pein  ligt, zal innemen. Er is ook parkeergelegenheid tekort om dat goed in 

te richten in functie van de school en in functie van Ermenrike. Er zijn een aantal claims gelegd op 

het gebied die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor speelruimte voor de school. Dan was er een RUP 

voorzien in de Oud-Arenberg. Ondertussen is daar een deel privé-eigendom. Er is ook geen 

onteigeningsplan voor, maar we hebben wel grond liggen die wat dieper gaat in het landschap. Het 

vroegere principe blijft, maar de club gaat nu twijfelen, waarschijnlijk omdat het nieuw is en omdat 

verandering altijd wat twijfel meebrengt bij sommigen. Maar de ruimte die de gemeente heeft in de 

dorpskern is beperkt en via een masterplan is daar ook een visie op uitgeschreven die zeer goed 

onthaald is door de bevolking van Kieldrecht. Dat is nog maar een voorontwerp van een plan, maar 

men gaat verder met dat plan voor het centrum van Kieldrecht. De verhuis is nu voorzien naar Oud-

Arenberg, waar veel sneller gebouwd zal kunnen worden dan elders. Als de club zou blijven waar ze 

nu is dan gaan we ervan uit dat er twee à drie jaar niet gevoetbald wordt op die terreinen. Hij weet 

niet of de club zich daar voldoende van bewust is. Er zijn gesprekken geweest en het verwonderde 

het college ook dat er op een gegeven moment een brief kwam dat ze het toch niet zien zitten.  

 



Op het laatste gesprek dat hij met schepen Claus heeft gehad, waren ze wel akkoord met de 

verhuis, zij het dat er wat moeilijkheden waren rond de plaatsing van de tribune en dergelijke 

meer. Het college gaat er verder mee door en zal de club proberen overtuigen dat het daar de beste 

plaats is, waar de meeste ruimte is, en dat er een heel goed masterplan is voor Kieldrecht dat 

gerealiseerd zal moeten worden om aan andere zaken te kunnen voldoen, onder andere parking 

school en dergelijke meer. 

 

Raadslid De Munck neemt aan dat  het ontwerp dan nog terugkomt naar de gemeenteraad. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat dit de eerste stap is in het kader van de procedure  RUP. Dat is een 

kennisgeving en daar kunnen opmerkingen op komen. In feite is bekend welke richting het uitgaat, 

maar er is nog inspraak mogelijk. Dan komt er een voorontwerp met een openbaar onderzoek en 

dan komt er een definitieve vaststelling. Het komt dus nog een aantal keren naar de 

gemeenteraad. Ook aan de bevolking wordt het nog voorgelegd. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, heeft een korte vraag rond de “boekencheckdag” die vorige week 

georganiseerd werd. Dat is een actie waarbij leerkrachten op school subtiel nagaan wie 

stelselmatig geen boeken of lesmateriaal bij heeft. Om discreet en ethisch te kunnen checken wie 

hier mogelijk problemen heeft om schoolmateriaal en boeken aan te kopen en waar er dus 

mogelijk een armoedeproblematiek is… Zo  kan men tegengaan dat leerlingen aan het begin van 

het jaar al starten met een achterstand. Ze vraagt of dit gebeurd is in de Beverse scholen, of het 

besproken is geweest en of het interessant is naar volgend jaar toe om dit mee te ondersteunen. 

 

Schepen Claus geeft aan dat er nog geen onderwijsraad is geweest. Aan het begin van het 

schooljaar hebben de directies veel te veel andere dingen te doen. Ze weet daarom nog geen stand 

van zaken, maar ze weet toch dat bepaalde afdelingen meegedaan hebben. Ze zal het te gepasten 

tijde zeker nog eens meedelen. Aan diegenen die niet meegedaan hebben doet ze een warme 

oproep om volgend jaar wel mee te doen. De secundaire scholen zijn heel hard bezig met het 

armoedebeleid en het zo veel mogelijk beperken van de kosten voor alle scholieren. Dus zij doen 

daar wel actief aan mee. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil graag het debat openen over de olifant in de kamer. Hij wil een vraag 

stellen over het asielcentrum dat op komst is. Gisteren is er een commissie over geweest.  



Daar is een interessante toelichting gegeven. Hij vindt toch dat de gemeente hierin een initiatief 

moet nemen naar de hogere overheden. De sp.a denkt dat die mensen een dak boven hun hoofd 

moeten krijgen. Die mensen moeten opgevangen worden, maar we hebben toch wel wat vragen bij 

de opvang hier in een asielcentrum voor 120 personen. De eerste bemerking daarbij is dat hij het 

nogal cynisch vindt dat de federale regering er in zijn besparingsdrang voor gezorgd heeft dat eerst 

de publieke dienstverlening hier afgebouwd is geweest met het belastingkantoor dat verdwenen 

is. Het is toch belangrijk om te weten dat nog altijd meer dan 600.000 mensen in België langsgaan 

op een belastingkantoor om hun belastingen te laten invullen door een ambtenaar. Daar zitten ook 

veel Beverenaars bij die nu naar Sint-Niklaas moeten, waaronder veel oudere mensen en mensen 

met een beperking. Dus dat belastingkantoor wordt dan gesloten. We hebben vorig jaar een 

wachtrij gehad aan het gemeentehuis. Toen heeft de belastingdienst gezegd dat als er hier zo veel 

wachtrijen zijn, dat ze het in het gemeentehuis ook niet meer gaan doen, dus kan men de 

belastingdienst alleen nog maar bereiken in Sint-Niklaas. Dus eerst een federale overheidsdienst 

waarop bespaard wordt en dan gaat men in hetzelfde gebouw een asielcentrum openen voor 120 

personen. Hij begrijpt wel dat een aantal mensen dit niet begrijpt of niet aangenaam vindt. Nog los 

van heel de historiek daarvan stelt hij dat in de besparingsdrang van de regering en ook in een 

aantal politiek gemotiveerde beslissingen, de federale regering van N-VA, CD&V en Open VLD 

beslist heeft om niet meer in te zetten op LOI’s, maar de mensen te concentreren in asielcentra. 

Ook dat vindt zijn fractie geen juiste keuze. Daarom heeft zijn fractie gecommuniceerd dat het geen 

fan is van dit soort asielcentra in het centrum van Beveren. Het is natuurlijk duidelijk dat die 

mensen een dak boven hun hoofd moeten krijgen. Dit wordt in eerste instantie door de federale 

regering beslist. Gisteren op de commissie is toegelicht dat er wel personeelsinzet zal zijn om die 

mensen te begeleiden met 15 personen. Hierin zitten psychologen en menswetenschappers en 

blijkbaar wordt er ook logistiek personeel in mee ingerekend. Hij denkt dat dit  niet voldoende is 

om die mensen goed te begeleiden en te zorgen dat die niet doelloos op straat rondlopen en dat 

die zich kunnen bezighouden gedurende de dag. Hij vindt het zeer belangrijk dat deze mensen een 

zinvolle tijdsbesteding hebben, om te vermijden dat ze voortdurend op straat terechtkomen. Zijn 

fractie heeft contact opgenomen met andere gemeenten waar al een asielcentrum is. Daar zegt 

men ook dat er vanuit het federale niveau meestal toch te weinig geld wordt voorzien, niet alleen 

om begeleiders daar ter plekke te hebben, maar ook omdat men natuurlijk als gemeente een 

aantal functies moet gaan opnemen. Er is eigenlijk bijna voltijds coördinator nodig om de mensen 

wegwijs te maken in de gemeente en om die te kunnen laten integreren op verschillende niveaus.  

 



De kinderen moeten in het onderwijs terechtkomen, ze gaan bij de sociale dienst terechtkomen, en 

zo verder. De ervaring in andere gemeenten leert dat eigenlijk alleen al daarvoor een voltijds 

werknemer nodig is. Bovendien gaat de sociale dienst meer werk hebben, alsook politiediensten 

en zo verder. Hij heeft gisteren gehoord dat er een 250 euro per bewoner tegenover staat vanuit de 

federale overheid, wat neerkomt op ongeveer 30.000 euro. Dat zal absoluut niet volstaan voor de 

aanwerving van een voltijdse medewerker, maar misschien voldoende voor een halftijdse. Dat wil 

dus zeggen dat de gemeente niet voldoende geld gaat krijgen alleen nog maar om te coördineren 

en dan heeft hij het nog niet over de bezetting van die diensten. Ten tweede, er is gisteren ook op 

de commissie discussie over geweest, wat met de integratie?  

 

De voorzitter stelt dat de discussie van gisteren in de commissie hier niet opnieuw worden gedaan. 

Het raadslid mag de vragen stellen, maar ingekort. 

 

Raadslid Benali vindt dat de gemeente hiervoor geld moet vragen aan de hogere overheid. De 

mensen moeten geïntegreerd worden en ook daar heeft men geen geld voor voorzien. Dus de enige 

integratie waar men van spreekt, is het aanleren van waarden en normen. Maar die mensen 

moeten geïntegreerd geraken in de gemeente. Anders kunnen die zich niet bezighouden en gaan ze 

ook niet leren wat onze waarden en normen zijn. Dat blijft dan een abstract iets dat ze aangeleerd 

krijgen daar in het asielcentrum. Hij vindt dat de gemeente aan Vlaanderen, meer bepaald aan het 

Agentschap Integratie en Inburgering, moet vragen naar extra financiële middelen om ervoor te 

kunnen zorgen dat die mensen goed kunnen integreren en dat men aan de federale overheid extra 

financiën moeten vragen om aan die coördinerende rol te kunnen voldoen. Er moet gezorgd 

worden dat de diensten extra kunnen bemand worden om die 120 mensen op een gedegen manier 

te kunnen opvangen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de heer Benali de ganse discussie van gisteravond op de 

commissie, wat hij een vrij inhoudelijke en goede discussie vond, nogmaals herhaalt. De mevrouw 

van het Rode Kruis heeft op alle suggesties en op een aantal vragen en bemerkingen op een goede 

manier gereageerd. Ze heeft ook een aantal zaken die gesteld werden op een goede manier 

kunnen toelichten. Het raadslid probeert dat nu hier volledig te herhalen. Dan had men beter 

gisteren geen commissie kunnen geven. Hij denkt dat er niemand tegen extra financiële middelen 

is.  

 



Hij denkt dat er niemand in de zaal tegen zal zijn als hij extra financiële middelen zal vragen om die 

mensen op te vangen en eventueel de kosten die er voor de gemeente aan verbonden zijn op die 

manier te betalen. Hij gaat niet in op gans de federale politiek om hier de balans te maken van de 

vroegere federale regering die momenteel in beperkte mate uittredend is. Voor het invullen van de 

belastingbrieven worden wel degelijk zitdagen georganiseerd hier in Beveren. Ondanks het feit dat 

het kantoor van de belasting gesloten is, worden er jaarlijks zitdagen georganiseerd. Dat die dienst 

gesloten is, is een federale beslissing. Dat heeft niets te maken met het feit dat nu dat gebouw 

wordt ingericht als een asielcentrum. Dat zijn twee beslissingen die totaal los van elkaar staan, 

maar het raadslid probeert op die manier een punt te maken door te zeggen dat de federale 

regering een verkeerde beslissing heeft genomen. Er is nu eenmaal een trend naar centralisatie. 

Dat we dat eventueel niet goed vinden is  iets anders. In het verleden heeft de gemeente ook wel 

eens tegen bepaalde zaken gereageerd. Wat betreft integratie, die komt er pas op het moment dat 

die mensen erkend worden. Hij heeft gisteren ook vrij duidelijk uitgelegd wat de ervaring was in 

Kallo. De locatie was wel in de gemeente Zwijndrecht, maar die mensen verbleven in feite op het 

grondgebied van Beveren in Kallo. Vanaf het moment dat die mensen erkend worden, dan moeten 

zij zelf bepalen waar zij zich eventueel willen vestigen. Vanuit  Kallo, op een paar uitzonderingen 

na, zijn die allemaal vertrokken naar elders. De meesten vertrekken naar de grootsteden waar zij 

familie hebben wonen. Pas als zij beslissen om hier te blijven, dan moet het integratietraject 

opgestart worden. Het heeft geen enkele zin om dat dus nu te doen. Men heeft in Kallo kunnen 

ervaren dat de begeleiding, die eerder is toegenomen vanuit het Rode Kruis dan afgenomen, dat 

die voldoende was. Gisteren is ook toegelicht door de mevrouw van het Rode Kruis dat die mensen 

overdag bijna niet te zien zijn, omdat die bijna allemaal de cursussen Nederlands volgen. De locatie 

heeft zijn handicaps en die zijn niet zo gunstig, maar langs de andere kant heeft die wel het 

voordeel dat het gevestigd is bij het openbaar vervoer en dat de mensen op die manier de trein 

kunnen nemen om zich te begeven naar de locatie waar die cursussen kunnen gevolgd worden. Hij 

heeft gisteren ook gezegd dat hij nogal verwonderd was door de reactie vanuit de partij van het 

raadslid. Maar het is het volste recht van het raadslid om extreme standpunten in te nemen die 

naar de rechterkant gaan. Hij heeft daar geen problemen mee, want dat is zijn volste recht. Maar 

niet alleen hij, maar ook andere mensen waren er toch een beetje door verwonderd. Hij heeft 

gisteren ook gesteld dat in weerwil van wat gisteren en in de afgelopen dagen allemaal is beweerd, 

er vandaag nog een mail binnen kwam waarin iemand vroeg naar de beslissing van het college om 

daar een asielcentrum te openen. En deze op papier te kunnen krijgen en wanneer deze beslissing 

werd genomen.  



Sommigen willen dit aanmoedigen door te zeggen dat het de gemeente is die dat heeft beslist. Men 

zegt ook dat de gemeenteraad  niet is gekend en er ook geen bevraging is geweest bij de bevolking. 

Het college heeft geen enkele beslissing moeten of kunnen nemen, net zomin als die beslissing is 

genomen bij de Westakkers, zomin dat die beslissing is genomen in Kallo, zomin is die beslissing 

hier in Beveren genomen rond de gebouwen van de belastingen. Hij heeft gewoon een telefoontje 

gekregen van de bevoegde minister en die heeft droog meegedeeld dat de regering dat heeft 

besloten. Eigenlijk hadden ze gisteren verantwoording af moeten komen leggen waarom ze die 

beslissing hebben genomen hier in de commissie. Het is spijtig dat Fedasil zich een beetje van zijn 

gemakkelijke kant laat zien. Maar die hebben de beslissing genomen. Het is gewoon meegedeeld. 

Het college heeft een bezoek gebracht met de brandweer, om te kijken of het gebouw voldoet qua 

veiligheid om een x-aantal mensen op te vangen. Vandaar dat het getal 120 naar voren is gekomen. 

Het college heeft in deze geen enkele beslissing moeten of mogen nemen. Het is trouwens ook niet 

gevraagd. Het raadslid weet heel goed op welke manier dat gebeurt. De beslissing wordt genomen 

door de federale regering, zoals ook onder de vorige federale regeringen, toen de sp.a nog het 

departement van asiel en integratie in handen had. Toen gebeurde dat op dezelfde manier. Op dat 

vlak is er niets nieuws onder de zon. Iedereen opvangen via LOI’s is onmogelijk. Zodra de mensen 

erkend zijn, dan pas worden ze opgevangen in de LOI’s. Beveren heeft op dit moment rond de 20 

LOI’s. Er zijn veel gemeenten die dat dus niet hebben. In die zin is dat ook beperkt. In Kallo was er 

destijds ook enorm veel beroering en commotie. Het is niet gepaard gegaan met betogingen, nu 

wel. Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Laat men het een kans geven. Het college zal 

kort op de bal spelen, zoals dat ook in Kallo is gebeurd, waar er geen echte problemen zijn 

geweest. Het college zal bijsturen waar het nodig is. Hij wil gerust voorstellen aan het college om 

een brief te sturen voor extra financiële middelen. Hij heeft daar geen enkel probleem mee. Hoe 

meer de gemeente krijgt hoe liever. 

 

Raadslid Benali zegt dat het probleem met dit soort zwart-witdiscussies is, dat vanaf het moment 

dat men een kritische bemerking maakt men in een bepaalde hoek geduwd wordt. Hij heeft daar 

geen probleem mee. Hij heeft gevraagd om extra begeleiding voor integratie. Men weet uit ervaring 

van andere steden en gemeenten dat dat eigenlijk niet voldoende voorzien wordt, noch door de 

federale overheid, noch door de Vlaamse. Hij geeft de tip een vraag te stellen aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering om al met een deftige integratie te beginnen. De lessen rond integratie 

die ze hier al kunnen leren, kunnen ze later ook meenemen, waar ze ook terechtkomen. Er kan 

daarmee wel degelijk voor een stuk al mee worden begonnen.  



Voor de rest vindt hij het beter om de mensen te verspreiden, dan om ze te concentreren. Hij ziet 

niet in wat daar problematisch aan is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid Benali niet heeft geluisterd en zijn reactie blijft geven 

zonder in te gaan op hetgeen hij gezegd heeft. De mensen van het Rode Kruis hebben gisteren 

duidelijk gezegd dat die mensen vanaf de periode dat ze hier zijn, de volwassenen, dat die allemaal 

de gelegenheid gebruiken om overdag cursussen Nederlands te volgen. Dat is al een voortraject 

van de integratie, maar de volledige integratie gebeurt pas na de erkenning. Dan moeten zij 

beslissen waar zij willen gaan wonen en dan zullen zij zich waarschijnlijk begeven naar het 

desbetreffende OCMW of naar de gemeente om zich daar te laten inschrijven. Dan zal die gemeente 

ook de nodige ondersteuning moeten geven om op zoek te gaan naar een woning. In Kallo zijn 

geen of weinig mensen daar gebleven na hun erkenning. Ook van de Westakkers zijn er weinig of 

geen gebleven. De verwachting is dat velen in de grootsteden zullen gaan wonen. Er zijn ook 

kinderen bij, dus het zijn geen 120 families. Het kan vier tot zes maanden duren alvorens men een 

erkenning krijgt.  Sommigen zullen misschien ook terug uitgewezen worden. Gisteren is ook 

duidelijk toegelicht dat de bevoegde diensten daar een beslissing over zullen nemen. De mevrouw 

heeft ook op een aantal vragen niet kunnen antwoorden, omdat zij ook niet bevoegd is om op die 

vragen te antwoorden. Dat zijn andere instanties die daar rond beslissen en die in de loop van het 

traject dat gevolgd wordt antwoorden zullen moeten geven. 

 

Raadslid Dierickx, Open VLD, zegt dat de Vlaamse regeringsonderhandeling momenteel in een 

laatste rechte lijn zit. Vorige week stond in de kranten het bericht dat N-VA het langer openhouden 

van de kerncentrales terug op tafel heeft gelegd. Dat heeft natuurlijk een zekere impact op 

Beveren, zowel financieel als fysiek qua beleid. Ze zijn waarschijnlijk bezig aan de laatste paar 

punten en komma’s voor het nieuwe regeerakkoord. Hij vraagt zich af welke impact de 

onzekerheid heeft op het beleidsplan van het college en hoe dit wordt aangepakt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij er niet bij betrokken is, maar hij weet van vroegere 

regeringen wat de beslissing is. Als eventueel de nieuwe regering een andere beslissing neemt, dat 

kan trouwens de Vlaamse regering niet maar enkel de federale regering, zal men dit wel vernemen. 

Bij zijn weten is er nog altijd geen sprake van welke regeringsvorming dan ook op federaal niveau. 

Het college gaat uit van de beslissingen die genomen zijn. Die zijn ook mee ingecalculeerd in de 

meerjarenplanning die aan het einde van het jaar gepresenteerd zal worden.  



Dat is dat Doel 3 in een jaar of twee jaar gesloten zal worden en dat de andere kerncentrales zijnde 

Doel 1, 2 en 4 in 2024 gesloten zullen worden. Zolang er geen nieuwe beslissing is, zal dat worden 

ingecalculeerd, zoals aan het begin van de vorige legislatuur ook ingecalculeerd werd dat Doel 1 en 

2 gesloten gingen worden. Uiteindelijk heeft de regering dat teruggedraaid en heeft het college dat 

kunnen aanpassen. Maar het college gaat uit van de beslissingen die nu genomen zijn. Daar heeft 

de Vlaamse overheid totaal geen bevoegdheid over, dat is het federale. Maar het is dus 

ingecalculeerd. Het stond ook al in de meerjarenplanning die eind van dit jaar afloopt. Het zou 

getuigen van slecht bestuur mocht dat niet zijn meegenomen. Of het een wijze beslissing is, dat is 

iets anders, maar daar gaat hij niet over discussiëren. Hij laat dat over aan de parlementen die daar 

bevoegd voor zijn.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft drie korte vragen. Hij vraagt waar het beleidsplan 

blijft. Begin van het jaar werd juni vooropgesteld. Hij heeft het op de gemeenteraad van juni 

gevraagd. Hij heeft het verslag bij zich. De burgemeester zegt dat hij zich eerst niet op een datum 

had toegespitst, maar dat er wel voor de zomer werd gezegd. Dan heeft de burgemeester op de 

raad van juni gezegd dat de raad in de maand september commissiewerk mag verwachten. Hij 

denkt dat dit al voorbij is, want hij heeft nog geen uitnodiging gekregen voor september. De 

burgemeester heeft gezegd dat ofwel op de raad van september, ofwel op de raad van oktober het 

beleidsplan wordt geagendeerd. Dus hij wil wel graag antwoord of dat zo is en waarom er toch 

uitstel is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het de bedoeling is om het in oktober op de gemeenteraad te 

brengen. Er is gisteren afgesproken om daarvoor twee commissies te plannen waarop het college 

de beleidsplannen zal toelichten en antwoorden op de vragen en suggesties. Dat is 17 oktober, op 

een donderdag. En indien nodig ook op 21 oktober. Het zou kunnen dat men het allemaal roerend 

eens is en dat op 17 oktober de discussie wordt gesloten. Op 22 oktober is er dan de 

gemeenteraadszitting. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt het zeer goed dat hij de vraag stelt, want de raadsleden krijgen 

uitnodigingen voor commissies soms nogal laat, terwijl de data al veel vroeger bekend zijn. Hij zou 

willen vragen de doorstroming naar de raadsleden zeer snel te laten gebeuren, ook wat 

documenten betreft.  

 



Als er nu al documenten zijn van dat beleidsplan, dan zou het goed zijn die zo vlug mogelijk aan de 

raadsleden ter beschikking te stellen en niet pas een avond of dag voor de commissie. Hij vraagt of 

dat afgesproken kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college dat gaat proberen. Hij kan het raadslid ook 

meedelen dat zaterdag 12 oktober om 10 uur een commissie is gepland voor een bezoek aan het 

nieuw administratief centrum, het gedeelte van de politie. 

 

Raadslid Stevenheydens stelt zijn tweede vraag. Het enige bankkantoor in Kallo sluit op 1 oktober. 

Voor heel wat inwoners is dat een erg vervelende zaak. Ook de bankautomaat verdwijnt. Het 

bankkantoor is natuurlijk een dienstverlening waarin de overheid niet betrokken is. De discussie 

over de post was een beetje anders. De gemeente is natuurlijk op haar beurt een belangrijke klant 

bij banken. Hij wil wijzen naar voorbeelden in andere gemeenten waar voorstellen waren van het 

college en de gemeenteraad en waar men met het nodige overleg een bankautomaat in een 

deelgemeente heeft kunnen behouden. Hij heeft ook eens nagevraagd en heel wat verslagen 

gelezen en gezien dat er in heel wat gemeenten de nodige aandacht voor dit onderwerp was. Er is 

natuurlijk het alternatief van de lokale middenstand, ook al is er geen bankautomaat. Men koopt 

lokaal, men kan daar de nodige cash krijgen indien voorradig. Maar misschien kan er na overleg in 

die richting nog wat meer gebeuren. Zijn belangrijkste bezorgdheid is de groep van inwoners, 

vooral senioren, die momenteel geen gebruik maken van internetbankieren en voor 

overschrijvingen naar het plaatselijk kantoor gaan en daar goed geholpen worden. Hij wil er toch 

op wijzen dat internetfraude en oplichting op internet een groeiend probleem is waar ook 

inwoners van deze gemeente mee geconfronteerd worden. Hij vraagt wat er vanuit het beleid en 

vanuit de bevoegdheid voor het seniorenbeleid gedaan gaat worden. Hij vraagt ook of men in 

overleg kan gaan om toch nog iets te behouden en of er anderzijds een preventiecampagne kan 

komen met cursussen voor mensen die nu noodgedwongen op het internet moeten gaan 

bankieren. De fraude op internet haalt zelfs het nationale nieuws. 

 

Burgemeester Van de Vijver onderschrijft volledig de bekommernis. Er is hierover ook al eens een 

schriftelijke vraag geweest van mevrouw De Graef. Het college betreurt de beslissing ook. Hij denkt 

dat er in Kallo ook al geen warme bakker meer is. Het zijn niet alleen bankinstellingen die sluiten.  

 

 



De gemeente kan natuurlijk niet alles  zelf organiseren, maar in dit geval wil hij met de grotere 

instellingen die in Beveren actief zijn wel een keer een gesprek hebben om te kijken of dat geen 

mogelijkheid is, waar de gemeente zelf eventueel zou kunnen kijken binnen een gebouw of ergens 

op een openbaar domein om een mogelijkheid ter beschikking te stellen waar zo’n automaat kan 

ingericht worden, zodanig dat die banken zelf niet meer moeten gaan huren. De bank wordt nu 

gesloten en het gebouw zal afgebroken worden. Er zal een nieuw gebouw opgetrokken worden. 

Dat is de reden dat het nu verdwijnt. Maar hij wil gerust bekijken met de grotere instellingen wat de 

mogelijkheden zijn en of zij toch niet bereid zijn die service aan te bieden in Kallo. Het is echter wel 

nu eenmaal een evolutie. Vroeger waren er in iedere (deel)gemeente verschillende banken, ook in 

de kleinere. Nu met moeite nog één. Banken zijn meer dicht dan dat ze open zijn. Hij leest dagelijks 

over herstructureringen, dus het zal zeker en vast niet verbeteren. Hij betreurt ook dat het 

afgebouwd wordt, maar hij wil het gerust eens bekijken met de bankinstellingen. 

 

Raadslid Stevenheydens herinnert aan het tweede stuk van zijn vraag over internetfraude en 

oplichting op internet. Er zijn ook politiemensen voor aanspreekbaar. Hij vraagt wat gedaan kan 

worden voor zowel senioren als voor andere mensen die weinig met de computer vertrouwd zijn 

om ze beter met de computer vertrouwd te maken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente alleen kan sensibiliseren. Dat is trouwens in 

eerste instantie ook de taak van de banken. Men kan alleen maar mensen waarschuwen dat ze 

voorzichtig moeten zijn. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er op 2 oktober een seniorenraad is. Hij zal daar zeker aanbrengen 

of op preventief vlak iets voor hen kan worden gedaan en of er interesse is om samen met de 

seniorenverenigingen en de niet-georganiseerde seniorente bekijken of men iets op dat vlak kan 

betekenen. 

 

Raadslid Stevenheydens stelt zijn derde vraag. Hij wil terugkomen op een onderwerp dat in het 

begin van het jaar ook al aan bod is geweest. Dat is de affakkeling. Anderhalve week geleden in het 

weekend was er opnieuw affakkeling in de haven. Eind augustus was dit bij drie bedrijven 

tegelijkertijd in een weekend het geval. Hij ziet dat veel bedrijven dat in het weekend doen. Hij 

vraagt of dit toevallig is en of de gemeente en de milieudiensten daar vooraf van op de hoogte 

worden gebracht en wat met de waarden die al dan niet overschreden worden.  



Hij vraagt wie dat controleert, of het de bedrijven zelf zijn die metingen uitvoeren of de 

milieudienst. Eind augustus, toen drie bedrijven tegelijk gingen affakkelen, spraken de bewoners er 

schande van. Het was van ver te zien. Als de gemeente dat op voorhand weet, dan zou het op 

voorhand hierover kunnen communiceren. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er van de drie gevallen een bij was in Antwerpen op de 

rechteroever. Er moet afgefakkeld worden als er problemen zijn en dat weet men niet op 

voorhand. Dat is dikwijls in het weekend omdat er dan productie-eenheden terug opgestart 

worden. Dat was bij Borealis het geval. Op twee verschillende dagen hebben ze twee delen moeten 

sluiten. Er waren problemen en dan kunnen zij niet anders dan affakkelen. Als ze dat niet doen, 

ontploft heel de boel. Hij heeft de mensen van Borealis gezien. Er was een paar weken terug een 

eerste spadesteek en toen hebben ze zich overvloedig verontschuldigd. Ze zullen binnenkort ook 

een afspraak maken om een keer toe te lichten wat er misgelopen is. Maar het is als er problemen 

zijn dat serieus afgefakkeld moet worden. Dat ziet men van verre en dan gaan mensen zich vragen 

stellen wat er gaande is. Het probleem is dat het op voorhand niet kan worden ingepland. In het 

weekend gebeuren gewoonlijk reparatiewerkzaamheden of worden zaken terug opgestart, dus 

dan kunnen er ook problemen ontstaan. De milieudienst heeft de nodige controles uitgevoerd. Er 

was geen probleem voor wat betreft de veiligheid en luchtverontreiniging. Natuurlijk is hetgeen 

dat er vrijkomt niet gezond, maar de concentratie wordt enorm verdund. Daarom was er geen 

probleem voor de volksgezondheid. Vermijden is beter natuurlijk. Wat betreft de rechteroever met 

Total, waar vroeger de meeste problemen mee waren, daar zijn een aantal investeringen gebeurd 

die ook bij Borealis zullen gebeuren. Volledig voorkomen kan niet. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat dus vanaf het moment dat zij inschatten dat het nodig is, de 

gemeente direct wordt ingelicht. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ze niet van tevoren weten wanneer het nodig is. Dan is het al 

volop bezig. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt of de gemeente dan ook wordt ingelicht. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente dan wordt ingelicht. Hij is ook ingelicht. Zowel 

de rampenambtenaar als de milieudienst zijn daar bij betrokken. Niet voor wat betreft de 

rechteroever.  



Dan volgt men wel of er eventueel concentraties richting linkeroever komen. 

 

Raadslid Vaerenbergh, Vlaams Belang, zegt dat iedereen weet dat momenteel twee van de drie 

asielcentra in Oost-Vlaanderen in het Waasland liggen. Zijn fractie vindt dat het Waasland en zijn 

bevolking hiermee al genoeg belast wordt. Straks zal dat drie van de vier zijn. Ook wetende dat 

Westakkers amper op vijf kilometer van het centrum van Beveren ligt, is het toch wel veel. Na de 

persmededeling van de burgemeester afgelopen vrijdag kregen zij vele mails binnen van ongeruste 

buurtbewoners met verschillende vragen. Volgens het rondschrijven dat zij ontvingen zal er een 

meldpunt komen. Helaas is deze brief niet verdeeld in de volledige Stationsbuurt, waardoor 

mensen geen stem hebben of niet durven te spreken. Hij vat kort samen wat er staat in de mails die 

hij heeft ontvangen op amper twee werkdagen. De mensen hebben zeer duidelijk een groeiend 

onveiligheidsgevoel, vooral de oudere bevolking. Hij vraagt of het college zich ervan bewust is dat 

dit centrum vlak naast het dagcentrum voor psychiatrische patiënten komt. Hij vraagt of zulke 

asielcentra duurzame oplossingen zijn voor gezinnen die er moeten verblijven. Hij vraagt wat er 

met de lange wachtlijsten van huisvesting gebeurt. Er zijn zo veel mensen die geen kwalitatieve 

woning hebben en al lang wachten op betere huisvesting. Deze mensen voelen zich in de steek 

gelaten. Verder vragen die mensen ook of er kan gezorgd worden dat elke buurtbewoner 

geïnformeerd wordt op een juiste manier en ook het meldpunt op een duidelijke en makkelijke 

manier bereikbaar wordt gemaakt voor de oudere mensen die niet makkelijk een mail kunnen 

sturen. Dus dat die mensen op een bepaalde manier hun ongenoegen kunnen uiten of incidenten 

kunnen melden moest dat nodig zijn. Hij vraagt of camerabewaking aanwezig is aan de 

fietsenstalling van het station. Indien niet is het misschien niet slecht om dat te voorzien. Met de 

komst van de asielzoekers is er een steeds groeiend gevoel van onveiligheid. Dat is gisteren tijdens 

de commissie ook toegegeven. Hij vraagt of de politie meer mankracht gaat inzetten om de eigen 

bevolking gerust te stellen. Daarover is zijn fractie bezorgd, omdat tijdens de commissie van de 

politie op 21 mei van dit jaar is gezegd dat er nog steeds een tekort aan mankracht is.  

 

Het moet burgemeester Van de Vijver toch van het hart dat er gisteren een commissie is gegeven. 

Niemand van zijn fractie heeft een vraag gesteld of een opmerking gemaakt. Hij vraagt zich daarom 

af waarom hij dan een commissie geeft specifiek voor de gemeenteraad. Dat doet hij om iedereen 

van de raadsleden de kans te geven, ook met de mensen van het Rode Kruis erbij, om de 

inhoudelijke discussie aan te gaan. Op al die vragen is gisteren geprobeerd een antwoord te geven. 

Het was de bedoeling dat heel de buurt de bewonersbrief ging krijgen.  



Trouwens ook in heel de wijk Cortewalle. Het is dus niet alleen tot de huizen aan de kant van het 

station beperkt. Hij heeft opdracht gegeven om die volledig te bedelen. Hij stelt voor dat de 

algemeen directeur het nog eens natrekt. Als dat niet gebeurd is, dan wil dat zeggen dat iemand 

zijn werk gewoon niet gedaan heeft. Dat is dan zeer te betreuren. Gisteren is door hemzelf en door 

de mevrouw van het Rode Kruis op alle vragen antwoord gegeven. Er komt een meldpunt. De 

mensen kunnen telefoneren. Het is niet alleen via mail. Er is ook niet gezegd dat meldingen via 

mail moeten gebeuren. Er zal een telefoonnummer meegedeeld worden. Er zullen ook 

overlegmomenten zijn, zoals dat ook in Kallo gebeurde. Hij heeft gisteren nog de beslissing 

genomen dat in het kader van de camera’s die zullen gezet worden rond de fietsenstalling, er best 

nog een camera bijgezet kan worden voor als er eventueel dingen zouden gebeuren rond het 

asielcentrum. Die zal dus bijgeplaatst worden. Dat is gisteren allemaal besproken. Zo kan men 

natuurlijk altijd opnieuw alles vragen, maar hij denkt dat er gisteren voldoende op de vragen is 

geantwoord. Er zal verder met de buurt overleg worden gepleegd, zoals ook gebeurd is bij de 

Westakkers en zoals gebeurd is in Kallo een aantal jaar geleden. Dat er in deze regio nu eenmaal 

meer asielcentra zijn, dat heeft te maken met het feit dat er gebouwen van de federale overheid 

hier ter beschikking zijn. De federale overheid kiest hier voor de gemakkelijkste weg en vult die 

gebouwen op. Er is een aantal jaar geleden een keer de vraag gesteld aan verschillende steden en 

gemeenten of er gebouwen zijn die eventueel opgevuld kunnen worden. Hij denkt niet dat er veel 

respons op gekomen is. Vandaar dat de federale overheid nu in eerste instantie kijkt naar defensie 

en in tweede instantie kijkt naar de gebouwen van de regie die leegstaan. Die worden dus eerst 

gebruikt. Als het raadslid er niet mee akkoord gaat, dan stelt hij voor dat de federale 

parlementsleden van zijn partij die vraag stellen waarom die concentratie hier in deze streek is. Het 

college is er niet bij betrokken.  

Raadslid Vaerenbergh zegt dat de concentratie een vaststelling is. Dat is zeker geen vraag. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in Limburg ook een stevige concentratie is. Het raadslid 

stelt dat de burgemeester vrijdag een persconferentie heeft gegeven en een commissie op 

maandag. De mensen moeten de kans krijgen om vragen te kunnen stellen. De raadsleden werden 

overrompeld de laatste twee werkdagen met mails en vragen. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de politie. Als er een commissie is geweest waaruit blijkt dat er te weinig 

mankracht is, dan is zijn vraag wel gestaafd. Hij vraagt wat een oplossing kan bieden voor de 

beveiliging van de eigen mensen en om hen een veilig gevoel te geven. Ze zijn ongerust. 

 

Burgemeester Van de Vijver begrijpt de ongerustheid.  



Hij had zijn persconferentie nog niet gegeven of de fractieleider van het raadslid had zijn reactie al 

gegeven voor TV Oost. Daarvoor was blijkbaar geen commissie nodig. Hij heeft geconstateerd dat 

de fractieleider van het Vlaams Belang en ook de toenmalige fractieleider van Groen hun reactie al 

hadden gegeven toen hij zijn persconferentie nog moest geven. De reacties waren dus al de wereld 

ingestuurd. Die heeft hij in de avond kunnen beluisteren op TV Oost. Het is inderdaad gezegd dat 

men niet alleen in Beveren moeite heeft om het politiekorps voldoende te bemannen. Dit is nu 

eenmaal een gegeven. Normaal zou Beveren 97 politiemedewerkers moeten hebben. Hij denkt dat 

het nu vooraan in de 90 is. Er is ook een bezoek gebracht aan het gebouw, waar de korpschef ook 

bij was,. Dat zal een van de prioriteiten worden binnen de politiezone Waasland-Noord om hier de 

nodige ondersteuning te geven en ook te patrouilleren, om ervoor te zorgen dat alles op een 

perfecte manier verloopt. Het college onderschrijft een stuk die bekommernis. Het is ook de 

bedoeling om, zoals enkele jaren geleden in Kallo is gedaan, een stuk van de bekommernis en 

schrik die er bij sommige mensen is weg te nemen. In Kallo praat men met de mensen. In Kallo zijn 

er mensen die een beetje spijt hebben dat zij er niet meer zijn, want ze zorgden voor sociale 

controle. Nu is er afgelopen week terug een inbraakgolf geweest in Kallo. Hij vraagt om de kans en 

de ruimte te krijgen om de nodige maatregelen te nemen. Bij zowel het Rode Kruis als bij de 

gemeente zal er een nummer zijn waar mensen eventueel contact mee kunnen opnemen. Mensen 

mogen hem ook altijd bellen, ook op zijn GSM. Die is ook voldoende bekend. Zijn mailadres is ook 

voldoende bekend en ook de sociale media kunnen gebruikt worden, gezien de drek die hij de 

afgelopen dagen over zich heen heeft gekregen. Hij wil de schrik niet cultiveren. Hij wil de kans 

krijgen. In Kallo is het allemaal perfect verlopen. Er was een buurtwinkel waarvan de uitbater 

enorme schrik had, omdat die met een aantal inbraken geconfronteerd was. Hij is in het begin toen 

de asielzoekers er waren naar deze persoon gegaan en hij heeft hem zijn GSM-nummer gegeven, 

zodat deze hem kon bellen als er problemen waren. Hij is nooit gebeld. Er zijn geen problemen 

geweest. Hij wil het niet opkloppen en de mensen niet nog meer angstgevoelens bezorgen. Hij stelt 

voor af te wachten. Als er dingen verkeerd lopen en er moet worden bijgestuurd, dan zal worden 

ingegrepen. Hij kan het ook niet begrijpen dat het wordt voorgesteld alsof het allemaal 

moordenaars en verkrachters zijn. Het zijn mensen die een land ontvluchten omwille van de 

problemen. Misschien moeten de regeringsleiders eens proberen om de problemen op te lossen, 

zodat de mensen geen reden meer hebben om hun land te ontvluchten. Er is ook een geschiedenis, 

nog geen honderd jaar geleden, waarbij mensen deze streek moesten ontvluchten. Hij kan er niet 

goed bij dat mensen worden gestigmatiseerd. De beslissing is genomen en het college zal ervoor 

zorgen dat er de nodige omkadering is om de zorgen een stuk weg te nemen. 



Raadslid Vaerenbergh wil geen polemiek starten over het hoe en waarom, maar de burgemeester 

herhaalt nog eens dat Kallo een succesverhaal was. ‘De mensen waren blij, want er was sociale 

controle.’ Blijkbaar praat hij met andere mensen in Kallo. De burgemeester zegt ook dat er zich 

geen noemenswaardige problemen hebben voorgedaan. Als de bussen in de ochtend naar de 

scholen vertrokken zijn er kinderen die lastig zijn gevallen. De burgemeester zegt dat er niks is 

gebeurd. Hij praat met andere mensen in Kallo. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gisteren allemaal vrij duidelijk aan bod is gekomen. Er 

waren problemen en de bussen waren overbevolkt. Maar er zijn de nodige bijsturingen gebeurd. Er 

zijn geen mensen lastiggevallen. Maar dit is geen vragenkwartier meer. Dit zijn bijkomende punten.  

Raadslid Vaerenbergh wil afsluiten. Als de burgemeester zegt dat er zich in Kallo geen 

noemenswaardige problemen hebben voorgedaan, dan is zijn voeling met de mensen in Kallo weg. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat de burgemeester sprak over zijn reactie op TV Oost.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het nu al de derde keer is dat dat punt aan bod komt. 

 

Raadslid Buyl zegt dat dat vermeden had kunnen worden. De burgemeester moet uitleggen 

waarom alles zo in het geheim is verlopen. De burgemeester gaat hem niet vertellen dat hij van de 

beslissing van de hogere overheid pas vorige week op de hoogte is gebracht. Hij heeft een mail van 

dinsdag 17 september met een uitnodiging voor een commissie. Er staat in dat het onderwerp nog 

mee wordt gedeeld. Die mail is verstuurd op 17 september. Dan komt er vrijdag 20 september de 

persmededeling verstuurd vanuit het gemeentehuis om vijf na drie dat de burgemeester een 

persconferentie ging geven. Vrijdag 20 september om tien na drie krijgt de raad een agenda voor de 

commissie. De mensen van TV Oost bellen hem in de ochtend. Hij vraagt of hij dan had moeten 

wachten tot de burgemeester zijn uitleg gedaan heeft. Hij heeft zijn reactie gedaan omdat hij 

verbaasd was dat men in deze tijd nog op deze manier werkt. In het huishoudelijk reglement staat 

een artikel dat geheimhouding verplicht voor alle raadsleden. Dus de burgemeester had perfect 

een vergadering van de fractieleiders bijeen kunnen roepen om het gegeven mee te delen. Dan 

hadden zij ook de punten kunnen bespreken op de fractievergadering en dan had niet hoeven te 

worden gewacht tot gisteren na de commissie om daarover nog eens met de eigen mensen te 

overleggen. Alle commotie die er nu is, is er gedeeltelijk door de brief die niet overal 

terechtgekomen is, en ten tweede omdat een commissie wordt gegeven een dag voor de 

gemeenteraad. 



 Als die een week vroeger wordt gegeven, dan gaat er veel minder commotie zijn bij de 

omwonenden, want dan kunnen de raadsleden de mensen die vragen stellen ook inlichten. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil er nog een keer op antwoorden. Hij heeft er gisteren ook volledig 

op geantwoord. Het was pas vorige week dat hij samen heeft gezeten met de mevrouw van het 

Rode Kruis. Acht dagen geleden is die naar het college gekomen. Toen is concreet gezegd hoeveel, 

120. Er was de vraag voor 150 asielzoekers. Het college heeft gezegd dat 100 meer dan genoeg is. 

Uiteindelijk is het 120 geworden. Hij kan moeilijk een commissie geven vooraleer er duidelijkheid 

is. Blijkbaar is er toch iemand die het gelost heeft, want het is al maanden op sociale media aan het 

circuleren en dat sommige mensen hem de vraag stelden of het klopte. Hij heeft er niet op 

gereageerd, maar het is al een paar maanden dat het gerucht de ronde doet op sociale media. Er 

was toch iemand die het de moeite vond om dat te lekken. Als er een commissie wordt gegeven 

met geheimhouding en het lekt uit, wie is het dan geweest? Het raadslid weet goed genoeg dat als 

het op voorhand wordt meegegeven dat het de volgende dag in geuren en kleuren ondanks 

geheimhouding wordt verspreid. Zelfs documenten die men alleen mag inkijken en niet kopiëren, 

worden dan toch gekopieerd en die worden dan toch vrijgegeven. Er is een fout gebeurd. Een 

ambtenaar heeft, ondanks het feit dat de pers op voorhand het perscommuniqué niet mocht 

hebben, dat communiqué in de ochtend toch vrijgegeven, terwijl de andere mensen van de pers 

dat pas om drie uur hebben gekregen. TV Oost had het communiqué al in de voormiddag en is 

direct mensen beginnen te bellen zonder de ware toedracht af te wachten. Het raadslid heeft direct 

gezegd dat de gemeenteraad niet gekend is. Het college is ook niet gekend. Het is een beslissing op 

het federale niveau. Dat was totaal naast de kwestie. Maar dan had hij eerst zijn uitleg kunnen 

geven. Hij vindt dat er eens met de fractieleiders samengekomen moet worden om te spreken over 

de manier van werken. Dit is nu de derde keer iemand aanpikt en dat de vragen niet worden 

gebundeld. 

 

Raadslid Buyl herhaalt zijn standpunten niet. Ze zijn wat ze zijn. Als de burgemeester zegt dat 

geheimhouding niet werkt omdat er toch iemand gaat lekken, dan heeft hij een heel speciaal idee 

over de mensen van de raad. Hij kan zich door deze manier van werken alleen maar opzijgezet 

voelen. Als er een straat veranderd wordt, dan geeft men een infovergadering. Maar over zoiets 

belangrijks moet gezwegen worden, want dat mag niet geweten zijn. Dan verschiet hij er niet van 

dat mensen op straat het niet meer pikken. Hij gaat het hier bij laten. Hij heeft nog drie andere 

vragen. 



 

Een vraag die komt jaarlijks terugkomt. De vraag gaat over het ruimen van de grachten. Elke keer 

rond deze tijd moet hij dat vragen. Een voorbeeld is de ringgracht rond het KMO-park Doornpark. 

De velden zijn nog niet leeg, maar daar kan geruimd worden vanaf de baan. Het tweede punt is in 

de Boerenstraat en vooral in de Zoetwaterstraat: er zijn enorme putten. Dat is ook jaarlijks dat hij 

dat moet vragen. Hij vraagt of er geen ambtenaar is die dat in het oog kan houden. Dat is heel 

gevaarlijk. 

Hij heeft nog een derde vraag. In de krant heeft hij gelezen dat de gronden in het Doornpark te 

koop worden aangeboden. Hij dacht dat dat vroeger altijd voorzien was voor een ontsluiting voor 

de twee achterliggende bedrijven. Dus als de gronden niet verkocht gaan worden heeft het 

metaalbedrijf  nu nog een uitweg over het fietspad langs het spoor. In het Doornpark ligt nog een 

doodlopend straatje. Hij dacht dat dat doorgetrokken ging worden en dat de mensen langs daar 

een uitweg zouden krijgen, zodat die niet meer met de vrachtwagens over het fietspad moesten 

rijden. Nu ziet hij hier in de krant een aanbod van gronden. Dat kan dan niet meer als de gronden 

verkocht zijn. Hij vraagt wat daarover de visie van is.  

Burgemeester Van de Vijver begint bij het eerste. De aanbesteding is gebeurd en de aannemer zal 

beginnen met ruimen. De procedures zijn afgerond en de aannemer zal dat eerstdaags doen. Voor 

wat betreft de tweede vraag heeft hij het niet volledig verstaan. 

Raadslid Buyl geeft aan dat het gaat om de verkoop van KMO-grond in het Doornpark te Beveren. 

Er is het metaalbedrijf VanMeirvenne op het einde. Daarlangs liggen nog twee percelen grond. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het raadslid doelt op het stukje dat zal aantakken op de plaats 

waar een viaduct over het spoor zal komen en waar inderdaad een zone nodig is voor een oprit. Dat 

blijft behouden. Het is zelfs zo dat bij de verkochte gronden stroken vrijgehouden worden om een 

zachte verbinding mogelijk te maken. Maar dat wordt volledig gevrijwaard. 

 

Raadslid Buyl zegt dat het schrootbedrijf dus het fietspad moet blijven gebruiken. Er is ooit beloofd 

dat dit bedrijf een ontsluiting langs achter zou krijgen over die gronden. Maar die worden nu te 

koop aangeboden, dus dat gaat niet meer lukken. Die heeft zijn weegbrug voor vrachtwagens 

speciaal langs die kant gelegd en nu wordt nog over het fietspad gereden. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet van geen beloftes. Hij vindt het een zeer verwarrend verhaal. Hij 

wil het wel natrekken. Het is moeilijk om er in het vragenkwartier zo een antwoord op te geven.  



In elk geval moet de ontsluiting aantakken op de verbinding tussen de N70 en de E34. De 

ontsluiting met het Doornpark is meegenomen in de akte. 

 

Volgens raadslid Buyl zal deze persoon altijd over het fietspad moeten blijven rijden. Er was hem 

ooit gezegd dat bij heraanleg, hij langs achter weg zou kunnen ontsluiten. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, wil nog verwijzen naar het reglement van orde, omdat de 

burgemeester heeft gezegd dat de fractieleiders eens dringend bij elkaar moeten komen omdat het 

niet juist verloopt. Hij denkt nog altijd dat de regeling van de vraagstelling niet iets is dat de 

fractieleiders zelf kunnen gaan beslissen. Hij heeft gisteren ook zijn ongenoegen kenbaar gemaakt 

over de manier waarop het onderwerp aan bod is gebracht. Hij wil er ter gronde niet meer op 

tussenkomen, omdat hij dat gisteren uitvoerig heeft gedaan. Hij is nu 25 jaar gemeenteraadslid en 

hoe de burgemeester zojuist de geheimhouding van politici en raadsleden door het slijk heeft 

gehaald, dat vindt hij niet netjes. Al 25 jaar lang is dat zeer goed verlopen. Toen in het verleden de 

fractieleiders bijeen werden geroepen vanwege een gevoelig punt, werd de geheimhouding altijd 

gewaarborgd. Als er een geheime zitting is, wordt de geheimhouding ook gewaarborgd. Hij heeft 

nog nooit van de algemeen directeur daar andere zaken over gehoord. Hij vindt dat de 

burgemeester, om zichzelf te verdedigen over hoe de werkzaamheden verlopen zijn, een zeer zwak 

excuus uit zijn hoed tovert. 

 

De voorzitter geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is om met de fractieleiders samen te zitten, 

want het vragenkwartiertje is bedoeld om actualiteitsvragen te stellen. Als er vragen zijn, kunnen 

die ook altijd schriftelijk aan het college gesteld worden. Als die niet echt actueel zijn kan dat 

schriftelijk, zoals mevrouw De Graef heel dikwijls doet. Die worden dan beantwoord door het 

college.  

 

De voorzitter rond hier het vragenkwartiertje af. 

 

03. Volgend punt is in navolging van de principiële beslissing van de gemeenteraad tot het heffen van 

een belasting op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen van 

25 juni 2019. 

 

 



Raadslid Massar, Groen, zegt dat de huidige fractieleider Ann Vermeulen in juni nog is 

tussengekomen over dit punt, omdat er toen een princiepsbeslissing werd genomen. Zijn fractie 

zou graag een onderscheid zien tussen de gemeenschappelijke woondelen of het 

gemeenschappelijk wonen en het deel dat niet extra belast zal worden in de toekomst. Hij leest dat 

er 800 m³  bouwvolume is vrijgesteld, waardoor een aantal initiatieven en woonvormen nu wel 

vrijgesteld is. Hij denkt aan kangoeroewoningen. Dat wordt er dan eigenlijk uitgenomen. 

Kangoeroewoningen gaan geen 800 m³ bedragen, maar wel co-housing projecten. Deze kunnen 

groter zijn dan die 800 m³. Bijgevolg moeten deze dan wel belast worden. Die zou hij er eigenlijk 

willen uithalen. Hij wil een amendement voorleggen om in artikel 6 over de vrijstellingen specifiek 

de co-housing projecten toe te voegen. Eventueel nog toegevoegd met andere soorten 

woonvormen die samenwonen versterken. Hij gaat aan het college overlaten of die kunnen worden 

vrijgesteld in de toekomst. Zijn amendement houdt in dat de co-housing projecten worden 

vrijgesteld. Dan wil zijn fractie de belasting wel goedkeuren. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vindt dat dit niet zo’n goed reglement is. Het was de bedoeling 

hiermee de grote projectmakelaars aan te pakken. Het kan wel zijn dat dat gaat lukken, maar 

uiteindelijk betaalt nog altijd de eindgebruiker. Dat is degene die huurt of koopt. Wat hem betreft is 

dit gewoon een nieuwe belasting. Zijn fractie gaat daar niet mee akkoord. 

 

Raadslid Benali, sp.a, kan zich deels aansluiten bij de twee vorige sprekers. Er is inderdaad voor 

kangoeroewoningen en co-housing geen uitzondering voorzien. Dat is wel spijtig. Er is een 

commissie geweest en daar is gezegd dat het geld vooral gebruikt zal worden om het sociale 

verhuurkantoor te promoten. Het is op zich positief dat het daar voor een deel voor gebruikt gaat 

worden. De schepen heeft ook gezegd dat het niet helemaal 100% zeker daarvoor gebruikt gaat 

worden. Dat kan natuurlijk altijd wijzigen in de toekomst. Het is niet echt duidelijk hoe mensen 

naar het sociaal verhuurkantoor toe geleid worden. Hij vraagt de schepen nog eens kort toe te 

lichten waar het geld voor gebruikt gaat worden. Dat werd hem niet helemaal duidelijk tijdens de 

commissie. Nog los van het feit dat het geld daar voor een stuk voor gebruikt gaat worden, blijft hij 

erbij dat dit een belasting is die eigenlijk maar een deeltje van het verhaal zou mogen zijn. Als men 

echt een kwalitatieve verdichting wil in Beveren, dan is volgens zijn fractie belasten niet de juiste 

manier. Er moeten gewoon de juiste reglementen zijn in de gemeente om ervoor te zorgen dat er 

op een juiste manier verdicht wordt. Bovendien zijn er plaatsen in Beveren waar dat soort 

verdichting wel kan en nodig is.  



De raad heeft het daar in het verleden al over gehad, met bijvoorbeeld de Stationsbuurt waar er nu 

appartementsblokken zijn. Eigenlijk is het niet logisch dat daar geen appartementsblokken zouden 

komen. Hij vraagt of is voorzien dat daar hoogbouw mogelijk is. Hij vraagt waarom daar 

belastingen geheven gaan worden als altijd al voorzien is geweest dat daar hoogbouw zou komen. 

Hij denkt dat men ook eerlijk moet zijn naar de Beverse bevolking, dat er in België nu eenmaal 

mensen bijkomen en verdichting verder zal nodig zijn in Beveren. Als men niet alle schaarse ruimte 

wil gebruiken, dan zullen daar ook appartementen bij horen. Hij blijft er als sp.a bij dat dit eigenlijk 

simpelweg een belasting is op het kopen van appartementen en dat dat de woonprijs naar boven 

zal duwen, zelfs al is het maar licht, zoals de schepen heeft uitgelegd. Het gaat hier inderdaad niet 

om 10% van de aankoopprijs, maar tegelijkertijd zijn de prijzen al van die aard dat het voor 

sommige mensen zeer moeilijk is om een appartement te kopen. Alles wat er bijkomt is te veel. Van 

het moment dat er al drie appartementen zijn, zit men al over het aantal vrijgestelde kubieke 

meters. Dus zullen veel mensen heel snel deze extra belasting moeten betalen. Zijn fractie blijft 

gekant tegen dit punt en zal met of zonder de toevoeging van het amendement van de collega’s 

van Groen dit punt niet goedkeuren. 

 

Raadslid Dierickx, Open VLD, zal ook tegen deze extra belasting stemmen, om drie redenen. De 

eindprijs wordt betaald door de eindconsument. Het druist op sommige vlakken ook in tegen de 

voorziene verdichting in het centrum en de woonkernen. Ten slotte moet een duidelijke ruimtelijke 

ordening ook kunnen zonder extra belastingdruk. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat de principiële beslissing in juni is genomen. Er is 

een commissie geweest. Hij wil het volgens zijn inzichten samenvatten. Het is een extra belasting, 

omdat appartementen in vergelijking met gewone woonkavels te weinig bijdragen aan de publieke 

ruimte. Zoals hij heeft begrepen, wil men dat rechttrekken. Maar waar het geld naartoe gaat, is nog 

onduidelijk. De schepen heeft op de commissie gezegd dat het naar het sociaal verhuurkantoor 

kan gaan. Het kan gebruikt worden voor de publieke ruimte, maar hoe men dat concreet zal 

toepassen, staat vandaag nog niet op papier. Zijn eerste conclusie, vorig jaar op de dag na de 

verkiezingen toen het coalitieakkoord tussen N-VA en CD&V werd getekend, stond in het akkoord 

dat de wildgroei aan appartementen aan banden zal worden gelegd. Hij dacht in eerste instantie 

dat dit daarmee te maken heeft, maar eigenlijk heeft het er niet mee te maken. Dit gaat zowel over 

de projecten die al lang gekend zijn waar de belasting op geheven zal worden, als voor projecten 

die men minder genegen is.  



Dit komt volgens hem helemaal niet tegemoet aan die ene zin van vorig jaar uit het 

coalitieakkoord. Hij zou er toch wel graag toelichting over willen krijgen hoe men de wildgroei aan 

appartementen aan banden gaat leggen. Of was dat maar gewoon een zinnetje dat in een 

persmededeling verscheen en dat uiteindelijk in het bestuursakkoord niet overeind blijft? 

 

Schepen Vlegels begint bij het amendement zoals aangekondigd door raadslid Massar. Hij heeft 

een tekst gekregen met een grotere vraag voor uitzonderingen. Maar zoals gezegd, er zijn 800 

kubieke meter vrijgesteld. Dat betekent dat ongeveer drie appartementen zijn vrijgesteld. Als co-

housing morgen bestaat uit laagbouw en gewone woningen, dan worden ze niet belast, want dan 

is het een soort verkaveling. Als het appartementen zijn, dan zullen die wel belast worden. Hij wil 

ook de discussie vermijden die kan ontstaan over wat co-housing is. Men kan pro forma co-housing 

hebben of een duidelijk reglement hebben waar niet over moet worden onderhandeld. Het moet 

duidelijk zijn voor iedereen wat er onder valt. Hij zou niet weten, als men een groot co-housing 

project opricht, waarom dat niet zou belast worden. Temeer omdat men nooit zeker is dat het zo 

blijft in de toekomst. Er is nu gezegd dat dat sowieso appartementen zijn, of dat nu commerciële 

ruimten zijn of woonappartementen, het wordt belast volgens het volume van de woning. Hij moet 

ook zeggen dat er nog andere vrijstellingen zijn in het algemeen. Ondergronds gaat niets belast 

worden. Als men de garage ondergronds steekt bij een meergezinswoning is dit in de 

stedenbouwkundige verordening verplicht vanaf 12 wooneenheden. Indien men een aantal dingen 

niet kan doen, is men verplicht dit af te kopen. Constructies die in de tuin staan en dergelijke 

worden ook niet belast. Alleen meergezinswoningen worden belast. Hij kent weinig co-housing 

projecten die niet op een gelijkvloers met woningen zijn ingericht. Maar als het 

meergezinswoningen zijn, worden ze belast. Dat is een redelijk antwoord op de vraag. 

In reactie op raadslid Buyl zegt hij dat het een gemakkelijke zaak is om te zeggen dat het 

belastingen zijn. Hij heeft op de commissie proberen uit te leggen dat bij verkavelingen de 

gemeente altijd een aantal vragen stelt of een aantal eisen stelt aan de publieke ruimte, ook bij 

grotere RUP’s of bij grotere ontwikkelingen in woongebied en ook in woonuitbreidingsgebied. Bij 

appartementen is dat praktisch niet te doen. De winsten die men neemt op appartementen leveren 

op dit moment geen enkele bijdrage voor sociale woningen of in sociale richtingen, ook niet voor  

zaken in de publieke ruimte. Dat wordt wel gedaan bij verkavelingen, want daarbij eist men een 

zeker percentage groen. Het gelijkheidsbeginsel is de aangezet geweest om deze belasting in te 

voeren. Bij meergezinswoningen is trouwens al dikwijls toegepast dat zij moeten voorzien in een 

straatje voor huisvuil.  



Maar dat kan niet overal worden voorzien. Men kan niet als men drie appartementsgebouwen 

naast elkaar heeft drie keer een straatje gaan maken voor vuilophaling.  Er is er maar één nodig in 

die buurt, dus men belast er een en de andere twee niet. Deze belasting zorgt ervoor dat iedereen 

zijn bijdrage levert aan de zaken die goed zijn voor de gemeenschap en die goed zijn in het kader 

van sociale woningbouw.  

Dan is er de koppeling met SVK, het sociaal verhuurkantoor en met publieke ruimte. Het is ook 

bedoeld voor inrichting van de publieke ruimte. Daarvoor is meer aandacht nodig. Als men 

verdicht in een centrum, dan heeft men ook nood aan meer kwalitatieve publieke ruimte. Hoe 

kwalitatiever hoe meer efficiënt het is voor de bewoners. Dan kan een bijdrage via de 

meergezinswoningen wel van toepassing zijn. Wat de koppeling betreft met SVK, hij heeft duidelijk 

gemaakt dat dat niet in een reglement gevat kan worden. Men kan niet zeggen dat dit geld naar 

daar gaat. Begrotingstechnisch gaat dat niet. Dat is reglementair en juridisch niet in orde. Het 

college gaat een subsidiereglement maken om eigenaars te stimuleren om hun huizen ter 

beschikking te stellen van het sociaal verhuurkantoor. Het is wel degelijk de bedoeling om ook een 

reglement te maken om privé-eigenaars meer aan te zetten om hun huizen ter beschikking te 

stellen van het sociaal verhuurkantoor. Dat geeft ook spreiding van sociale woningen en er kan een 

nood worden verholpen waardoor men sneller aan de doelstellingen voor de gemeente Beveren 

kan geraken.  

Wat de belastinghoogte betreft heeft de schepen op de commissie gezegd dat op de totale 

kostprijs deze belasting 0,25 en 0,5 procent bedraagt, afhankelijk van de grootte en van de 

verhoudingen qua vrijstelling voor een gebouw. Hij is er niet zeker van dat die op de koper 

afgewenteld zal worden, omdat het dikwijls zo is dat promotoren zeggen dat als ze dat op 

voorhand weten, ze ook een andere inschatting gaan geven van de grond die moet worden 

aangekocht. Dat gaat invloed hebben op de speculatie op de grond en minder op de verkoopprijs 

van de appartementen. Dat mag ook niet worden overdreven. Het gaat dus om 0,25 en 0,5 procent 

van de totale kostprijs. Samenvattend wil hij zeggen dat er iets gedaan kan worden naar sociale 

verhuur. Er kan iets gedaan worden naar publieke ruimte en er komen daar wat middelen voor bij. 

Het is vooral een rechtvaardigheidsprincipe dat wordt gehanteerd in het kader van de vergelijking 

tussen verkavelingen en meergezinswoningen. 

 

Raadslid Massar wil terugkomen op wat zijn collega-raadsleden zeiden. Op het moment dat een 

belasting wordt ingevoerd, probeert men beleid te maken. De visie van zijn fractie is om co-housing 

niet te gaan belasten. De alternatieve woonvormen wil hij ook toelaten. 



 Appartementen in co-housing mag van hem evengoed. In zijn visie wil men dit meer als een 

samenwoonproject creëren en bijgevolg wil hij dat dat niet belast wordt. Op zich staat hij wel 

achter de belasting, maar wil hij dit er aan toevoegen. Daarom wil hij het amendement indienen 

om het bij de vrijstellingen op te nemen. De schepen sprak over wat als het wordt aangepast, dan 

lijkt het hem logisch dat er terug een bouwvergunning aangevraagd moet worden of er komt een 

aanpassing van het project. Het gemeentebestuur kan dan terug het initiatiefrecht nemen en 

opnieuw bepalen wat het met het beleid wil doen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat niet juist is. Het blijft natuurlijk wonen. Als co-housing wordt 

opgegeven, blijven het individuele appartementen. Dus daar is geen enkele nieuwe vergunning 

mee gemoeid. 

 

Raadslid Massar zegt dat een co-housing project met gemeenschappelijke ruimtes zo is ingevuld 

dat het eigenlijk niet anders ingericht kan worden. Vandaar dat hij er aan vast wil houden om de 

co-housing projecten vrij te stellen. 

 

Schepen Vlegels denkt dat hij vrij duidelijk is geweest. Het zijn meestal geen appartementen en als 

een co-housing project wordt georganiseerd in een appartementsgebouw dat groter is dan drie 

appartementen, dan stelt hij zich er vragen bij of het wel een co-housing project zal zijn. Hij wil 

geen grijze zone creëren. Als het appartementen zijn, zijn het appartementen en levert het geen 

bijdrage aan de publieke ruimte en het sociaal verhuurkantoor. Hij vraagt waarom een co-housing 

project in appartementen geen bijdrage zou moeten leveren aan sociale huur. 

 

Raadslid Benali dankt de schepen voor de toelichting rond het sociaal verhuurkantoor. Hij begrijpt 

dat dat geld aangewend kan worden om  mensen die potentieel hun woning ter beschikking 

zouden stellen van het SVK te overtuigen. Het weet niet of dat efficiënt is. Als er meer ingezet wordt 

op sociaal verhuren is dat goed, maar dat hoeft niet per se van dit te komen. Er zijn nog andere 

middelen binnen de gemeente. Hij hoort de schepen het rechtvaardigheidsprincipe als argument 

aandragen. Maar als hij het punt leest zoals hij dat op de gemeenteraad voorgeschoteld krijgt, dan 

ziet hij vooral dat het college wil inzetten op een kwalitatieve verdichting. Het gaat over 

kwaliteitsvraagstukken en afbakeningsvraagstukken. Hij kan dat eerlijk gezegd niet rijmen met 

andere argumenten die de schepen tegelijkertijd gebruikt.  

 



Hij hoort de schepen de hele tijd zeggen dat de kost van de belasting niet overdreven is, dus de 

mensen gaan dat niet voelen en waarschijnlijk gaat het de verkoper zijn die de kost gaat dragen. 

Ofwel heeft het een effect op de mensen en dan komt er een gedragswijziging. Dan kan men 

zeggen dat er inderdaad wordt ingezet op een kwalitatieve verdichting, want ‘door die belasting 

zijn er minder appartementen gekomen en ze zien er anders uit.’ Dan zou het kloppen met het punt 

hier. Maar als er geen gedragswijziging is, want de belasting is niet zo hoog, dan heeft men wat er 

omschreven staat in het punt niet gerealiseerd door het invoeren van deze belasting. Hij vindt niet 

dat dit een consistent verhaal is. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat hij nooit heeft gezegd, ook niet op de commissie, dat dit dient om de 

appartementen of de meergezinswoningen af te remmen. Daar is dit het instrument niet voor. Als 

men daarvoor een financieel instrument moet hebben, dan moet men inderdaad naar 10 tot 15 

procent gaan in plaats van een halve procent. Het is de bedoeling om het sociaal huren te 

bevorderen via het gelijkheidsbeginsel en om voor de publieke ruimte meer middelen ter 

beschikking te krijgen. Wat de verdichting betreft, dat maakt deel uit van een RUP dat opgesteld 

gaat worden of een verordening. Hij is juridisch aan het bekijken wat het beste middel daartoe is. 

Dan gaat er in de verordening of het RUP gesteld worden waar nog woningen kunnen komen en 

waar men voorstander is van verdichting. Dat zal het instrument zijn om tegen te houden of te 

stimuleren. Men moet verdichten en compacter gaan wonen. Tegelijkertijd is er meer publieke 

ruimte nodig om de verdichting een kwalitatieve omgeving te geven. Dat is een ander stuk dat op 

een andere manier opgelost gaat worden. Dit reglement dient daar niet voor. Daarvoor zijn de 

tarieven te laag en dat is ook nooit de bedoeling geweest. De belangrijkste motieven zijn de sociaal 

rechtvaardigheid en de publieke ruimte.  

 

De gemeente Beveren krijgt, als onderdeel van het strategisch gebied tussen de steden Antwerpen 

en Sint-Niklaas, steeds vaker te maken met een trend naar de bouw van 

meergezinswoningen/gebouwen. 

Deze trend is momenteel vrij groot en kadert in de beleidskeuze van de Vlaamse overheid om in te 

zetten op verdichting in stedelijke en kleinstedelijke kernen. 

De aantrekkingskracht van Beveren, mede door de ligging van de gemeente en de aanwezigheid en 

groei van de Waaslandhaven, vertaalt zich in een gestadige aangroei van de bevolking. 

Om het aansnijden van de open ruimte te beperken dringt het inzetten op een beleid van 

kwalitatieve verdichting zich op. 



De trend naar het bouwen van meergezinswoningen/gebouwen heeft echter een beduidende 

invloed op de ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium. Aangezien dit deels 

ten koste gaat van een divers woningpatrimonium dringt er zich een kwaliteitsvraagstuk op 

enerzijds en een afbakeningsvraagstuk anderzijds. 

Het oprichten van meergezinswoningen brengt een last teweeg voor de gemeenschap. 

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen heffen een belasting heffen op het bouwen en 

uitbreiden van gebouwen/woningen/meergezinswoningen. 

 

Het amendement van Groen met betrekking tot vrijstelling van co-housing projecten wordt 

verworpen met 23 neen-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 12 ja-stemmen (Open Vld, Groen, Vlaams 

Belang, Beveren 2020, sp.a) 

 

De raad keurt met 23 ja-stemmen (CD&V, N-Va) tegen 9 neen-stemmen (Vlaams Belang, Beveren 

2020, sp.a, Open Vld) bij 3 onthoudingen (Groen) voorliggend belastingreglement op het bouwen, 

herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/- gebouw goed: 

* Er wordt een belasting gevestigd op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van 

meergezinswoningen/ -gebouwen. 

* Het belastingreglement is van toepassing op: 

 elke omgevingsvergunning die afgeleverd is vanaf 28 september 2018 en waarvan het 

einde der werken plaatsvindt na de inwerkingtreding van dit reglement; 

 elke regularisatievergunning zonder bijkomend uit te voeren werken, genomen na de 

inwerkingtreding van dit reglement. 

* De belasting is verschuldigd door de titularis van de omgevingsvergunning.  De titularis van de 

omgevingsvergunning blijft steeds het volledige bedrag van de belasting verschuldigd, dit zelfs bij 

eventuele gehele of gedeeltelijke verkoop.  

* Onder meergezinswoningen wordt verstaan een gebouw waarin minimum twee 

woongelegenheden zijn ondergebracht. 

* De belasting wordt vastgesteld op 6 euro/m³ bruto woonvolume voor de gebouwde, herbouwde 

en uitgebreide gedeelten van meergezinswoningen/-gebouwen. 

* De belasting is verschuldigd vanaf een bouwvolume dat hoger is dan 800 m³. De belasting is 

verschuldigd enkel voor het bouwvolume boven de 800 m³. 

 

 



* Het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/- gebouwen door de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, 

evenals door het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren en het OCMW zijn van deze 

belasting vrijgesteld. 

 

04. Eind december 2017 beslisten alle Vlaamse Financieringsverenigingen, o.a. Fingem, tot volledige 

opsplitsing van hun activiteiten. Per 1 april 2018 hielden de Financieringsverenigingen op te 

bestaan en hun vermogen werd overgedragen aan enerzijds Zefier cvba en anderzijds aan hun 

respectieve zusterdistributienetbeheerders, voor Beveren Intergem. 

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat zijn fractie akkoord zal gaan met de garantieverlening. Hij stelt 

zijn vraag aan de vertegenwoordiger van Zefier in de gemeenteraad. Hij vraagt of er al zicht is op de 

strategische verwervingen die men gaat doen. Als men een thesaurieprogramma gaat opzetten, 

dan moet men toch al een inschatting hebben van welke participaties men strategisch aan zal 

gaan. Zijn tweede vraag gaat over Fingem als financieringsintercommunale. Het vermogen werd 

overgedragen. Hij las in de toelichting enerzijds naar Zefier, anderzijds naar de 

distributiebeheerders. Maar eigenlijk was er nog een puntje bij, Engie-Electrabel-aandelen werden 

daar uitgenomen en vervolgens aan alle gemeenten verdeeld volgens het verdeelsleutelsysteem. 

Eind 2018 was te lezen dat de gemeente die aandelen nog altijd in de boeken heeft staan. Hij is er 

nooit fan van geweest dat die nog altijd in de boeken stonden. Zijn fractie zou deze graag willen 

verkopen, het is niet de taak is van de gemeente om aandelen in bezit te houden. Dat noemt men 

speculatie. Hij vraagt of dit nog het geval is en of de aandelen nog in het bezit van de gemeente 

zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de aandelen nog niet zijn verkocht, dus het zal nog in de 

boeken staan. Het raadslid is beroepsmatig beter op de hoogte van het financiële dan hij. Het 

raadslid weet dat iedereen verwacht dat de aandelen Engie in de toekomst zullen stijgen. Het 

college volgt het op de voet en op het moment dat de prijs van de aandelen positief is zullen die 

worden verkocht. Het gaat niet over enorm grote bedragen, rond een miljoen. Deze zullen te 

gepasten tijde verkocht worden. De Engie-aandelen zijn de afgelopen jaren een beetje gezakt, 

maar ze zijn terug in een stijgende lijn. De verwachting is, als hij luistert naar wat de beursgoeroes 

zeggen, dat het de positieve kant opgaat. 

 



Raadslid Massar herhaalt zijn vraag over de strategische verwervingen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat Intergem momenteel met meer dan 20 miljoen aan aandelen 

zit. Het is ook niet de bedoeling dat men alsmaar meer participaties aangaat. Het zijn middelen die 

niet gebruikt kunnen worden om te investeren om beleid mee te ontwikkelen. Hij heeft er in laten 

schrijven dat de gemeente niet gebonden is door beslissingen van de raad van bestuur of van de 

algemene vergadering, maar dat het college zelf zal beslissen of zij eventueel participaties willen 

onderschrijven en zal bekijken of die wel of niet interessant zijn. Dat zal ook duidelijk meegegeven 

worden aan de vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

De voorzitter geeft voor alle duidelijkheid aan dat ze niet in de raad van bestuur van Zefier zit, wel 

in die van Intergem. Ze geeft het woord aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

 

Raadslid Smet zegt dat iedereen weet dat de groene poot van Fingem overgegaan is in Zefier en 

dat de andere poot is overgenomen door Intergem. Het gaat om ongeveer 30 procent van de 

aandelen. Het zijn vooral windmolens en groene energie die daar volledig in opgenomen wordt. Hij 

denkt dat dat verder ondersteund zal worden door de gemeente. Die aandelen blijven dus gewoon 

bij Zefier, de groene poot, ongeveer 30 procent is dat van de vroegere aandelen van Fingem. 

 

Raadslid Massar zegt dat er een thesaurieprogramma wordt opgezet. Dat wil zeggen dat er heel 

wat geld gaat binnenkomen van institutionele beleggers, waaronder overheden en dergelijke die 

kunnen inschrijven. Op dat moment gaat er een enorm kapitaal binnenkomen. Hij vraagt wat 

daarmee zal worden gedaan. Er staat dat men strategische participaties aan wil gaan. Het moet al 

besproken zijn geweest naar wie dat moet gaan.  

 

Raadslid Smet zegt dat er één vergadering is geweest in Brugge. Men wist nog niet volledig waar 

het geld naartoe zou gaan. Men ging zien welke firma’s aanbiedingen zouden doen. Het ging 

afhangen van het moment waarop men de aanbieding krijgt.  Dat is de strategie. Maar er is nog 

maar één vergadering geweest. De volgende vergadering is de algemene vergadering en dat gaat 

nog een tijdje duren. De vraag is dus wel gesteld op de algemene vergadering. 

 

Raadslid Massar is nog niet helemaal overtuigd. In de participaties is het wel superbelangrijk waar 

het ingestoken gaat worden. Hij noemt niet alle participaties groen.  



Er zit een participatie bij van Publigas. Dat noemt hij niet volledig groen, maar dat is een andere 

discussie. 

 

De voorzitter geeft aan dat duidelijk in de beslissing staat dat nu principieel wordt besloten om dat 

te gaan doen. Het college moet eerst weten wat ze met dat geld gaan doen voordat ze effectief 

toezeggen. De beslissing is nog niet genomen door Zefier. Op het moment dat zij gaan beslissen 

wat er met dat geld gaat gebeuren, zal het college eisen dat zij daar zelf een laatste woord over 

hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in het verleden een aantal participaties is geweest die dan 

afgehouden worden van de opbrengsten, dividenden, en anders worden uitgekeerd aan de 

gemeenten zonder dat zij zelf inspraak hadden. Er is in het verleden geïnvesteerd in pijpleidingen 

in de Noordzee. Men kan er vragen bij stellen of dat een taak van een gemeente is. Het zijn serieuze 

bedragen die waarschijnlijk goed worden beheerd. Maar in de tijden van het Gemeentekrediet 

werd het ook goed beheerd. De nodige voorzichtigheid is geboden en vooral waar het 

consequenties heeft voor de financiën van de gemeente Beveren is het niet de raad van bestuur of 

de algemene vergadering in meerderheid die de beslissing neemt voor de gemeente Beveren. De 

gemeente moet zelf het engagement mee onderschrijven. 

 

Raadslid Massar wil het dan voor de volgende raad houden om te bespreken wat ermee gaat 

gebeuren. Maar de Engie-aandelen storen zijn fractie. De burgemeester zegt zelf letterlijk te 

verwachten dat ze nog zullen gaan stijgen. Hij noemt dat speculatie en dat is net hetgeen dat een 

gemeente niet mag doen met belastinggeld. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat klopt, maar dat het ook een onvoorziene situatie is in die 

zin dat de gemeente de aandelen zelf niet heeft gekocht. Mocht dat het geval zijn geweest, dan had 

het raadslid gelijk. De gemeente heeft de aandelen gekregen. Op dat moment was de angst dat als 

alle gemeenten die aandelen tegelijk zouden verkopen, dat die aandelen gingen zakken. Vandaar 

heeft het college geoordeeld nog een beetje te wachten. Dat hebben een aantal andere steden en 

gemeenten ook gedaan. Toen zijn de aandelen wat gedaald, maar niet spectaculair. Nu zijn ze 

terug een beetje aan het stijgen. Vanaf dat die boven het getal gestegen zijn waarvoor de 

gemeenten en steden het toen heeft gekregen, zal de gemeente die verkopen. Dat is een niet-

voorziene situatie. Het raadslid heeft 200 procent gelijk dat dat niet kan.  



Het is zeker niet zo dat de aandelen Engie onder druk staan.  De financieel directeur volgt het op de 

voet. 

 

Alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten werden overgedragen aan de nieuwe 

holding Zefier cvba. Binnen Zefier werden rekeningsectoren gecreëerd voor elke milieuvriendelijke 

participatie onder haar beheer. Binnen de rekeningsector worden voor iedere vennoot individuele 

rekeningstaten bijgehouden. Zo worden inkomsten en kosten voor iedere deelnemer afzonderlijk 

bepaald. Op die manier draagt iedere vennoot enkel de risico's en kosten die hij zelf heeft 

onderschreven, en verkrijgt hij enkel de inkomsten die daaraan verbonden zijn. 

Om de kredietwaardigheid van Zefier verzekeren, en in aanmerking te komen voor zo laag 

mogelijke intrestvoeten, is elke schuld aangegaan door Zefier gewaarborgd  door de vennoten die 

de uiteindelijke begunstigden zijn van het actief dat door die schuld gefinancierd wordt. Ook de 

schulden die Zefier van de Financieringsverenigingen heeft overgenomen blijven binnen Zefier 

gewaarborgd op dezelfde manier als het geval was binnen de financieringsvereniging Fingem en 

dit automatisch conform art. 13 van de statuten van Zefier. Beveren staat per 1 januari 2019 borg 

voor 84 380 EUR. 

In functie van eventuele financiering van Strategische Participaties wenst de raad van bestuur van 

Zefier een thesauriebewijzenprogramma op te zetten. Indien een vennoot van Zefier aan deze 

laatste verzoekt voor haar rekening een Strategische Participatie te verwerven, financieren of 

beheren, kan dan voor de financiering gebruik gemaakt worden van dit 

thesauriebewijzenprogramma. In het verleden heeft het bestuur strategische participaties 

genomen in EGPF cvba, Wind 4 Flanders cvba, Publigas, Publi-T. 

Voor dit nieuwe thesauriebewijzenprogramma heeft de raad van bestuur van Zefier besloten met 

Belfius samen te werken. 

Ondanks te bepaling in art. 13 van de statuten van Zefier, wenst Belfius dat iedere vennoot deze 

waarborg via een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit bevestigt. 

Zefier bevestigt dat de garantieverklaring enkel geldt voor dat deel van de financieringen dat Zefier 

zal aangaan of heeft aangegaan op verzoek van een vennoot. We zullen niet kunnen aangesproken 

worden voor de financieringen aangegaan op verzoek van andere vennoten. 

Indien de gemeenteraad de garantieverklaring niet behandelt en/of niet goedkeurt, zal Beveren 

niet kunnen genieten van het thesauriebewijzenprogramma. In dat geval zal Zefier verder beroep 

doen op minder voordelige financieringsvormen. 

 



Zefier bezorgt aan het bestuur naast een ontwerp van gemeenteraadsbesluit i.f.v. een 

marktconforme borgstelling ook het Information Memorandum. In dit Memorandum staat 

algemene informatie over Zefier (de Emmitent), over de steden en gemeenten die de 

Garantieverklaring hebben ondertekend (de Garranten), het Programma voor de uitgifte van de 

thesauriebewijzen, het type van thesauriebewijzen, de risico's voor de kopers, ... etc. Dit 

Memorandum wordt door Belfius (de Dealer) op verzoek van Zefier ter beschikking gesteld van 

kopers of potentiële kopers van de thesauriebewijzen binnen het Programma met een 

maximumbedrag van 50 Mio Euro. 

Aan Zefier zal ook worden meegedeeld dat het voorstel tot het nemen van een Strategische 

Participatie steeds moet worden voorgelegd aan  het college van burgemeester en schepenen die 

daartoe de beslissing zal nemen en de haar afgevaardigde binnen Zefier hiervan op de hoogte  zal 

brengen. 

De raad gaat algemeen akkoord zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen indien het 

gemeentebestuur Zefier verzoekt voor haar rekening een Strategische Participatie te verweren, 

financieren of beheren en daarvoor beroep gedaan wordt op het thesauriebewijzenprogramma bij 

Belfius. 

Alsook neemt de raad kennis van het Information Memorandum van het 

thesauriebewijzenprogramma en dit te aanvaarden zonder voorbehoud. 

 

 

05. Op 25 juni 2019 keurde de gemeenteraad een aanvullend reglement goed voor een zonale 

tonnagebeperking 3,5t.  

 

Raadslid Maes, Groen, keurt het reglement natuurlijk goed. Hij wil toch van de gelegenheid 

gebruikmaken om naar de stand van zaken te informeren omtrent de ANPR-camera’s. Hij vraagt of 

ze er komen en waar ze geplaatst zullen worden. Verder wil hij aangeven dat zijn fractie 

voorstander blijft van de verdere uitbreiding van de zone over het gehele traject van de N70.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat er momenteel een studie lopende is. Hij heeft een aantal 

digitale politiecolleges gehad. De korpschef was met vakantie. Hij denkt dat er volgende week 

terug een politiecollege zal zijn waar de stand van zaken zeker geagendeerd zal zijn. Er zijn een 

aantal besprekingen geweest en er moeten nog een aantal besprekingen worden gevoerd door het 

feit dat de zone over drie gemeenten is verspreid.  



Dus er zijn een aantal raakpunten met buurgemeenten en daar moet ook nog het een en ander 

over uitgeklaard worden. Maar de locaties zijn vroeger al aangeduid. Dat moet verder bekeken 

worden, want er zijn verschillende camera’s. Er zijn camera’s in het kader van de ANPR, in het 

kader van de verkeersveiligheid en er zijn camera’s tegen de criminaliteit. Aan de grens zijn 

verschillende camera’s gezet. Er zijn ook een aantal camera’s die specifiek moeten kijken of er 

mensen door het rode licht rijden en dit op twee of drie locaties. In de politieraad is dat al eens 

meegegeven. Ten gepaste tijde zal er ook een commissie rond gegeven worden. Men zal zien wat 

de stand van zaken is. Maar er zijn wel wat gesprekken geweest die geleid hebben tot hetgeen dat 

nu voorligt.  

 

Raadslid Maes vraagt naar de verdere uitbreiding over het traject N70. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wat het raadslid bedoelt met de verdere uitbreiding. 

 

Raadslid Maes zegt dat het nu maar een stuk van de N70 is dat binnen de tonnagebeperking valt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het drie gemeenten zijn die dat bepalen. Dus niet alleen de 

gemeente Beveren. Binnen Beveren is de N70 wel volledig meegenomen. Sint-Niklaas heeft 

duidelijk gezegd dat ze dat bij hen niet willen. 

 

Het reglement bestaat uit een oplijsting van straten waar signalisatie geplaatst zal worden. De 

straten op de grens met Nederland werden hier verkeerdelijk niet in opgenomen.  Het betreft zeven 

locaties te Doel en Kieldrecht, met name: 

 Scheldedijk ter hoogte van de grens met Nederland 

 Hertog Prosperstraat ter hoogte van de grens met Nederland 

 Petrusstraat ter hoogte van de grens met Nederland 

 Muggenhoek/Zorgdijk ter hoogte van de grens met Nederland 

 Nieuw-Arenbergstraat/Engelbertusstraat ter hoogte van de grens met Nederland 

 Grensstraat ter hoogte van de grens met Nederland 

 Kouterstraat/Hulsterloostraat ter hoogte van de grens met Nederland 

Na opname van deze punten is de zone sluitend afgebakend. Ondertussen wordt, in afstemming 

met de buurgemeenten, de vervanging van de signalisatie voorbereid. 

 



De gemeenteraad keurt algemeen het aanvullend reglement voor zonale tonnagebeperking +3,5t 

van 25 juni 2019 goed met inbegrip van de zeven bovenvermelde locaties. 

 

 

06. De lokale besturen hebben conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol voor het 

woonbeleid op hun grondgebied.  

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat het een goed punt is, maar het zou wel goed zijn als de raad er 

jaarlijks iets van te horen zou krijgen. Er zijn een aantal sociale initiatieven en het zou goed zijn als 

er jaarlijks een commissie zou zijn over het woonbeleid, of bijvoorbeeld de opname in het 

jaarverslag van het OCMW, in zoverre dat dat mogelijk is.  

 

Deze regierol betekent dat ze een coördinerende en sturende rol opnemen om het woonbeleid op 

lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van 

betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening naar de burger. 

Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in werking. 

Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS) 

woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten. 

De deelnemende steden en gemeenten moeten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren.  

Interwaas heeft de mogelijkheden om de gemeenten van het Waasland samen te brengen in één of 

meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) bekeken en een projectvoorstel 

uitgewerkt. 

Via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kunnen 9 steden en 

gemeenten hun lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel verder uitbouwen.  

De 3 clusters zijn als volgt samengesteld: 

- Cluster Waas 1: Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Stekene 

- Cluster Waas 2: Kruibeke, Moerbeke, Sint-Niklaas 

- Cluster Waas 3: Beveren, Hamme, Temse 

De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, evt. verhoogd met een 

subsidie voor de aanvullende activiteiten. 

Basisactiviteiten 

Basissubsidie cluster 1:  108 000 EUR 

Basissubsidie cluster 2:  120 000 EUR 



Basissubsidie cluster 3:  120 000 EUR 

Totaal basissubsidie:       348 000 EUR 

Voor de aanvullende taken kan de gemeente een subsidie krijgen van 3 000 EUR per aanvullende 

taak. 

Het aanpakken van de leegstand/verwaarloosde panden wordt één van de verplichte taken, alsook 

het conformiteitsonderzoeken. 

Er zijn ook nog de aanvullende taken: 

1. Woonwagenpark Pastoor Steenssensstraat: ondersteuning in sociale en technische begeleiding; 

beheer woonwagenpark, opmaak huurreglement e.d.  

2. Preventie uithuiszetting: samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder i.k.v. 

gerechtelijke procedure uithuiszetting. 

3. Woningen voor daklozen: de bestaande doorgangswoningen centraliseren + uitbouw minimale 

comfortwoningen (aanbeveling uit de woonbehoeftenstudie). 

4. Zoektocht betaalbare woningen: uit de woonbehoeftenstudie blijkt dat er nood is aan woningen 

voor bepaalde gezinstypes, namelijk ouders met 2 kinderen en alleenstaanden.   

In het kader van het Intergemeentelijke Samenwerking woonbeleid wordt met algemeenheid van 

stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde clustering Beveren - Temse - Hamme waarbij de 

constructieve aanpak van leegstand, afleveren conformiteitsattesten, uitbouw woonwagenpark, 

preventieve aanpak gerechtelijke uithuiszettingen en verruimen woonaanbod specifieke 

doelgroepen en sociale begeleiding de voornaamste taken worden. 

 

 

07. Naar aanleiding van de afslanking van de provinciale bevoegdheden werd o.a. cultuur naar het 

Vlaamse niveau overgedragen.  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een praktische vraag. Hij begrijpt dat dit intergemeentelijk 

samenwerkingsverband taken van WACCO en bibliotheek van Waas gaat overnemen. Tegelijkertijd 

ziet hij ook de provincie vermeld staan. Hij vraagt of het wil zeggen dat deze intergemeentelijke 

samenwerking alles gaat overnemen van het takenpakket dat de provincie vroeger had op het vlak 

van cultuur. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat de gelden van de provincie zijn weggevallen. Vlaanderen heeft 

dat voor een stuk overgenomen, vandaar promoten zij intergemeentelijke samenwerking.  



Dat is in gang gezet. Als het dossier vanavond wordt goedgekeurd, dan gaat dat naar Brussel en 

hoopt het college half december te horen dat de 100.000 euro voor het volgend jaar wordt 

binnengehaald. Dat is dan de start van de intergemeentelijke samenwerking. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat duidelijk is afgesproken in de raad van bestuur van Interwaas 

dat het niet kan zijn dat er een eigen cultuurbeleid wordt ontwikkeld, maar dat het dient gewoon 

ter ondersteuning van het cultuurbeleid dat momenteel door de gemeenten wordt ontwikkeld. Dus 

dat ze niet een eigen programmatie ernaast beginnen. Dat is duidelijk meegegeven. 

 

Het decreet bovenlokale cultuurwerking moet dit opvangen. Het decreet heeft tot doel een 

kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te 

stimuleren en te optimaliseren en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. 

Het decreet gaat uit van vijf principes: 

1.  Culturele sectoren en disciplines, waar zij een bovenlokale meerwaarde bieden, 

ondersteunen en stimuleren tot transversaliteit: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, 

sociaal-cultureel werk, amateurkunsten; 

2.  Het verbindende karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het 

Vlaamse niveau erkennen en versterken; 

3. Aandacht hebben voor regionale verschillen; 

4. In het kader van bovenlokaal cultuurwerk de samenwerkingen in een cultureel ecosysteem 

met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke 

ordening, onroerend erfgoed …) stimuleren; 

5. Aandacht hebben voor innovatie en vernieuwende voorbeeldwerkingen. 

De werkingssubsidie bedraagt maximaal 100 000 EUR per jaar, volgens het principe van een euro 

voor een euro vanuit de regio. De eerste subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 

2025. 

In het Waasland zijn er momenteel twee bestaande bovenlokale samenwerkingen die niet langer 

voor subsidies in aanmerking komen, namelijk WACCO en Bibliowaas. Interwaas heeft daarom in 

samenwerking met afgevaardigden van de 10 Wase gemeenten, WACCO en Bibliowaas een 

cultuurnota uitgewerkt als basis voor het indienen van een subsidiedossier tegen uiterlijk 30 

september 2019. 

Het indienen van een subsidiedossier dient te gebeuren vanuit een Intergemeentelijke 

Samenwerking. 



Na het indienen van de cultuurnota kunnen wij een jaarlijkse subsidie van maximaal  

100 000 EUR ontvangen op voorwaarde dat vanuit het IGS eenzelfde bedrag wordt ingebracht. 

De financiële impact voor de gemeente Beveren is beperkt.  Nu betalen wij jaarlijks 29 cent per 

inwoner als bijdrage in de IGS-projectvereniging WACCO. In het nieuwe samenwerkingsverband 

betekent dit dus een meerkost van 6 cent per inwoner, omgerekend ongeveer 2 900 EUR extra.  

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de oprichting van en toetreding tot 

één IGS en met de integratie van dit IGS binnen Interwaas. 

Alsook gaat de raad akkoord met een jaarlijkse bijdrage van 0,35 EUR per inwoner gedurende de 

jaren 2020 tot en met 2025. 

De raad gaat tevens akkoord met de voorliggende cultuurnota en deze te gebruiken voor het 

indienen van de subsidieaanvraag voor 30 september 2019. 

 

 

08. Het voorstel voorziet de aanleg van een fietspad en herinrichten van een deel van de 

Kruibekesteenweg en Gasdam als fietsstraat. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie uiteraard het ontwikkelen van deze ontbrekende schakel 

steunt. Hij vindt anderzijds dat er nog wel een aantal andere maatregelen kunnen genomen 

worden om de veiligheid van de fietsers en zelfs die van de automobilisten te verhogen. Sint-

Niklaas heeft er voor gekozen om op het kruispunt met de Nieuwe Molenstraat fietsers voorrang te 

geven op het fietspad. Een moedige beslissing in de goede richting, maar het wordt er niet 

duidelijker op voor de weggebruikers. Een gemeenteoverstijgend beleid rond de F4 dringt zich 

volgens hem toch wel op. De provincie is trouwens ook voorstander om op zo veel als mogelijk 

kruispunten met de F4 de fietser voorrang te geven. Mogelijk lukt dat niet overal omwille van de 

spoorwegovergang, maar er zou wel kunnen worden gekozen voor meer signalisatie, 

snelheidsremmers voor de auto’s, vluchtheuvels, zone 30 invoeren op de kruispunten, 

enzovoort…..Op die manier wordt het toch een stuk veiliger voor iedereen, hij heeft nog een aantal 

concrete voorstellen. Het gaat hier over het inkleuren van een stuk fietspad. In de buitenbocht 

komende van Gasdam zou je eventueel die buitenbocht mee kunnen kleuren. Het is nu toch de 

vaststelling dat de fietsers die nu daar van die plaats komen geen zicht hebben op wat er van links 

komt. Fietsers rijden tegenwoordig ook wel hard. Er moet worden vermeden dat dat een blinde 

bocht wordt. Hij vraagt of het simpel opgelost kan worden door de buitenbocht ook in te kleuren 

als fietspad.  



Ten slotte nog over het kruispunt met de Appelstraat, dat ook in de toekomst een kruispunt zal 

blijven. Daar staat een vervallen schuurtje op het kruispunt, wat maakt dat de fietser geen zicht 

heeft op de auto’s die van links komen als je van Zwijndrecht komt. Misschien dat er overleg 

mogelijk is. Het schuurtje dat er staat, is niet echt schoon. Op die manier zal een fietser die daar nu 

voorrang moet geven aan de auto’s wel zicht krijgen op de auto’s, wat nu niet het geval is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het in de ideale wereld zo is dat men met buurgemeenten een 

perfect eenvormig verhaal kan vinden voor dit soort zeer lange fietsverbindingen van Gent naar 

Antwerpen. In Beveren is voor een uniforme invulling gekozen, want een wisselend verhaal 

bevordert de leesbaarheid absoluut niet. Nu wel voorrang en dan  weer niet is levensgevaarlijk. De 

hoofdreden hiervoor is onder andere dat op heel veel plaatsen in het traject, als men daar de 

fietser voorrangsgerechtigd zou maken, situaties ontstaan waarin wagens kunnen stilstaan op het 

spoor, terwijl het signaal op rood gaat. Dat is de reden waarom nog altijd voor uniformiteit wordt 

gekozen, in de afwachting van de plannen van NMBS of Infrabel om alle spoorwegovergangen te 

sluiten. Daarna kan er wel een voorrangsverhaal worden gemaakt, want dan komen er fietstunnels 

of ongelijkgrondse kruisingen. Bij de Appelstraat is het de bedoeling dat bij de definitieve aanleg er 

een aparte spoorwegovergang komt voor de auto’s waar normaliter een viaduct zou komen. Als 

het over centen gaat, zal dat waarschijnlijk verkozen worden en zullen de fietsers conflictvrij het 

autoverkeer kruisen. Wat de missing link betreft weet hij niet of het raadslid op de commissie was, 

maar er is daar van gedachten gewisseld. Er is ook de vergadering geweest met de wijkbewoners 

van Beveren-Zuid. Daar is duidelijk aangegeven dat op het kruispunt Consciencestraat-Gasdam de 

fietsers duidelijk in de voorrang gestoken worden. Er is ook aangegeven dat de fietsers in de 

buitenbochten de markeringen van de van de fietsstraat door de buitenbocht gaan duwen, ook 

aan feestzaal Olympia. Hij heeft daar ook tijdens de commissie en tijdens die vergadering met de 

bewoners gezegd dat hij voor de eerste keer in zijn carrière maatregelen moet nemen tegen de 

overdreven snelheid van fietsers en speed pedelecs. Die maatregelen gaan genomen worden.  

 

Raadslid Maes had het over het concrete inkleuren van het stuk komende van de Gasdam. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het de bedoeling is dat het rood wordt gekleurd tot aan het nieuwe 

betonnen fietspad bij carrosseriebedrijf Blitz en dat dan het hele traject tot aan de tunnel 

fietsstraat wordt gemaakt. Daar komt nog een eigen traject fietspad, waar nu een reststrook grond 

ligt. 



 

Raadslid Maes zegt dat het dan zal gaan om het stuk van de Gasdam, dat is niet op het fietspad. Er 

zal duidelijk gemaakt moeten worden dat fietsers daar de buitenbocht moeten nemen . 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de missing link van het nieuw aangelegde fietspad tot aan de tunnel 

in principe fietsstraat moet worden.  

 

Raadslid Maes vraagt nog naar het vervallen schuurtje. De brug staat er morgen nog niet. Hij vraagt 

of er een optie is voor de komende jaren. 

 

Schepen Van Roeyen wil met de diensten wel een poging doen om met de eigenaar te praten. Het 

is niet evident. 

 

Raadslid Maes dankt de schepen. Overleg met de eigenaar zou al soelaas kunnen brengen.  

 

Het betreft de ontbrekende schakel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Gent, namelijk 

tussen fase 3A en 3B van het fietspad langs spoorweg 59. 

Het ontwerp voorziet de aanleg van een fietspad van 3 meter breed  tussen de Hendrik 

Conciencestraat en de inrit van de parking van feestzaal Olympia.   

De verharding wordt uitgevoerd in grijs cementbeton en de bestaande parkeerstrook wordt in 

donkergrijze betonstraatstenen. 

Het resterende deel van het traject langsheen de spoorweg, het deel van de Kruibekesteenweg tot 

aan de Gasdam  en het deel van de Gasdam, dat aansluit bij de reeds bestaande fietssnelweg, 

wordt ingericht als fietsstraat. 

De werken beperken zich tot het aanbrengen van een rode epocycoating centraal op het 

bestaande wegtracé en het plaatsen van twee verkeersgeleiders. 

Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 bezwaarschrift van een bewoner van de 

Kruibeksteenweg.  

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het ingediende bezwaar met betrekking tot de 

omgevingsvergunning van ons bestuur voor de aanleg van een fietspad langs het spoor, fase 3C.  

Tevens hecht de raad algemeen goedkeuring aan het wegtracé voor aanleg van voormeld fietspad. 

 

 



09. Er dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten met Agentschap Wegen en 

Verkeer voor de uitvoering van werken langs de N70. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, gaat iets vragen zodat ze het niet naar het meldpunt hoeft te 

sturen. Er zijn nogal wat putten in Melsele die niet of zeer onduidelijk gemarkeerd zijn en waar 

auto’s in rijden. Ze heeft gezien dat er al een put gevuld is. Maar ze vraagt of er met de aannemer 

gesproken kan worden, zodat het op zijn minst een beetje veilig is om daar  met de auto te rijden. 

 

Raadslid Van Roeyen geeft aan dat raadslid Benali eerder dezelfde opmerking heeft gemaakt juist 

voor de raad. Het college volgt het heel kort. De nutsmaatschappijen werken er nu en men 

probeert inderdaad rekening mee te houden op de plaatsen waar bewegingen moeten gebeuren. 

Hij heeft de vraag ondertussen al gesteld aan de diensten. 

Schepen Van Esbroeck vult aan dat een wagen in een put is gereden op een plek waar die niet 

moest zijn op die werf. Die wagen was op een plaats waar er een werf was en waar die wagen niet 

hoorde te zijn. Zo zijn er ook nog wel wat die in de werken her en der parkeren. Het is voor de 

mensen die daar werken niet altijd evident. Hij moet ook toegeven dat de wegen en de fietspaden 

achteraf relatief goed opnieuw belegd zijn, beter dan dat ze waren. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dat heel kort wordt opgevolgd. De collega zegt terecht dat iemand 

die is waar die niet mag zijn, niet moet klagen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het inderdaad klopt dat sommige mensen daar parkeren terwijl ze er 

niet mogen staan, maar tegelijkertijd zijn daar een aantal handelaars opengebleven zijnde 

nachtwinkel bijvoorbeeld, waar je niet op een andere manier kan komen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat men perfect in de rijrichting kan parkeren aan de andere kant van 

de baan. 

 

Raadslid Benali snapt wel dat daar auto’s komen. Er moet een evenwicht worden gevonden en die 

putten moeten worden opgevuld. 

 

 

 



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

omvat de overeenkomst afspraken aangaande: aanbestedende overheid (in dit geval Agentschap 

Wegen en Verkeer, wetgeving hinder zelfstandigen, gunning der werken, borgtocht, 

veiligheidscoördinator – verwezenlijking, leiding en toezicht, nutsleidingen, wijzigingen tijdens de 

uitvoering, schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken, betaling, boetes, 

straffen en kortingen wegens minwaarde, voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht, 

schadegevallen, beheer en onderhoud en verzekeringen 

De ‘regie’ van de opvolging zit bij de leidend ambtenaar aangesteld door het Agentschap Wegen en 

Verkeer. 

De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door zijn Vlaamse 

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

Agentschap Wegen en Verkeer, aangaande de samengevoegde opdracht van werken langs de N70 

met referentie X40/N70/22 wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 

 

 

10. De voorzitter geeft toelichting bij de definitieve vaststelling van het ontwerp RUP Duikeldam te 

Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft in de toelichting ook de nota van de provincie gelezen. Die geven 

hierover een ongunstig advies. ‘Als het RUP in de huidige vorm behouden blijft, zal het RUP in een 

latere fase aanleiding geven tot schorsing. De uitbreiding met nog eens 1000 kubieke meter van de 

bestaande zone vreemde woning kan moeilijk aangeduid worden als recreatief medegebruik.’ Het 

raadslid zegt dat de huidige vorm al geweten is door de gemeente. Men houdt zich daar ook aan. 

Hij vraagt of de gemeente ook van plan is om bij dit ongunstige advies enige bijsturing te voorzien 

rond het RUP. Ook het departement omgeving geeft een ongunstig advies. ‘Het voorzien van een 

taverne bij een zonevreemde woning zonder erfgoedwaarde in open polderlandschap strijdt met 

de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.’ Hij vraagt of nog eens een korte 

toelichting gegeven kan worden door het college waarom het daar dan toch aan vasthoudt bij de 

vaststelling van dit ontwerp.  

 

Schepen Vlegels verwijst naar de commissie waarin hij er uitvoerig over gesproken heeft. Ten 

eerste heeft hij daar gezegd dat er wel een bijsturing is. De 1000 kubieke meter is nu 400 kubieke 

meter geworden.  



Dat is een serieuze bijsturing en dat maakt het nog altijd mogelijk dat er een terras komt. Maar niet 

meer de 1000 kubieke meter dus. Voor wat de rest betreft, verschilt het college van mening. Het 

college heeft een lijvig dossier opgemaakt rond de zonevreemde recreatie. Men heeft de ligging 

van de woning daar met horeca-uitbating in beeld gebracht. Die ligt op een knooppunt van drie of 

vier fietsroutes, paardenroutes en wandelroutes. Het is ideaal gelegen in de polder tussen Sint-

Gillis en Vrasene om daar een rustplaats te creëren. Men vindt vanuit omgeving en vanuit de 

provincie dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan de meerwaarde van de recreatie die de 

gemeente daar in kaart gebracht heeft voor heel het noorden en de rest van de gemeente. Hij 

betreurt dat zij er niet op ingaan, maar het is dus aangepast tot 400 kubieke meter, wat heel wat 

kleiner is. Het is de tweede aanpassing die ondertussen is gedaan. Maar als men principieel op het 

standpunt blijft staan dat daar recreanten en mensen die een deel van hun verlof daar willen 

doorbrengen in de eigen omgeving en die daarvoor wat accommodatie willen, als men dat blijft 

negeren en dat geen goede oplossing vindt, dan kan hij daar weinig aan doen. Hij doet een poging 

omdat het een zeer geschikte plaats is. Er zijn nog andere plaatsen waar stapstenen worden 

voorzien in het kader van een netwerk. Hij denkt dat iedereen dat zou moeten toejuichen. Alleen, 

de hele strikte regelgeving die er nu is of de interpretatie ervan, laat sommige dingen niet toe. Dan 

weet hij van zaken waar hetzelfde gebeurd is en waar het departement omgeving en de provincie 

niet handelen. Ze zeggen dat ze nu geen precedent willen scheppen, terwijl het eigenlijk geen 

precedent is. Het zit vervat in een grote studie waarvan hij denkt dat zij die niet gelezen hebben. 

Dat is de reden. Als het niet doorgaat, dan zal hij dat betreuren en zal hij er verder tegen knokken. 

Hij zal wel zien wat er van terechtkomt, maar hij denkt dat de gemeente ervoor gezorgd heeft dat 

alle aanpassingen gebeurd zijn om het recreatief punt in kaart te brengen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat als het toch duidelijk is dat als het argument van de provincie en het 

departement vaststaat, het toch regelrecht afgekeurd terugkomt. Hij vraagt in hoeverre de 

gemeente daar dan toch nog veel inspanning en centen in wil steken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het inderdaad achteraf geschorst kan worden. Dat gebeurt soms ook. 

Maar men probeert iets te doen aan het recreatief netwerk. Daarvoor zijn stapstenen nodig. Het is 

hier een stapsteen die geen grote impact heeft op de ruimte. Er staat een huis en het gaat hier om 

een kleine uitbreiding die een horecazaak mogelijk maakt. Als het wordt afgewezen, blijft het zoals 

het nu is en zal het geen uitbreiding krijgen. Dat zullen heel veel mensen betreuren die er dagelijks 

langsfietsen.  



Dat is een enorm drukbezocht punt aan een enorme drukbezocht knooppunt van fietspaden. Het 

raadslid kan de regels gaan verdedigen, maar hij vraagt zich af of het raadslid zelf een mening heeft 

over of het zinvol is. Hij raadt het raadslid aan zich daar eens over te buigen. 

 

Het RUP Duikeldam maakte deel uit van de eerste reeks van RUP's  die binnen de 

gemeentelijke  ruimtelijke visie over de zonevreemde horeca en recreatie werden opgestart. 

De provincie, het Departement Landbouw en Visserij en het Departement  Omgeving hadden 

verschillende bezwaren over het programma dat als te zwaar beschouwd werd. 

Het ontwerp werd afgeslankt. 

Het afgeslankte RUP Duikeldam is voor een 2de keer in plenaire vergadering gegaan op 17 mei 

2018. De provincie, het Departement Landbouw en Visserij en het Departement  Omgeving hadden 

opnieuw verschillende bezwaren over het programma ondanks het wegvallen van de B&B en de 

parking aan de overzijde en het verminderde volume . 

In collegezitting van 16 juli 2018 is beslist door het college het RUP ongewijzigd te laten, maar wel 

bijkomend te motiveren. 

Het ontwerp RUP Duikeldam werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 28 december 

2018. 

Het ontwerp RUP Duikeldam werd bekendgemaakt van 11 februari tot en met 12 april 2019. 

Er werden geen bezwaren/opmerkingen en 4 adviezen ingediend. 

De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt een 

gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale adviezen van de 

deputatie en van het departement. In zitting van 7 mei 2019 adviseerde de GECORO het 

voorontwerp RUP Duikeldam gunstig met voorwaarden. 

Op basis van het advies van de GECORO besliste het college in zitting van 19 augustus 2019 om het 

RUP aan te passen en bijkomend te motiveren. Het studiebureau heeft deze aanpassingen en 

aanvullingen uitgevoerd. De ruimtelijke visie met kaartenbundel van het oorspronkelijk RUP 

Zonevreemde recreatie en horeca worden ook nog bij wijze van extra motivering toegevoegd. 

Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, sp.a, Open Vld) bij 3 onthoudingen 

(Groen) wordt het ontwerp RUP Duikeldam, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met 

weergave van de bestaande en juridische toestand en een grafisch plan met stedenbouwkundige 

voorschriften definitief vastgesteld. 

 

 



11. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake vaststelling lastvoorwaarden voor de 

heraanleg van de N70, doortocht Melsele. 

 

Raadslid Massar, Groen, heeft twee woorden. ‘Oef, eindelijk’. Hij wil iedereen meenemen in een 

nostalgisch verhaal. Dertig jaar geleden kreeg men een grote maquette te zien. Het centrum van 

Melsele werd volledig heraangelegd. De doortocht van de N70, het hoekhuis van de Spoorweglaan 

ging weg. Eindelijk, zijn fractie is supertevreden dat de heraanleg er is. Er is wel een bezorgdheid 

die hij deelt met de schoolraad en de ouderraad van de Gaverlandschool aan de Sint-

Elisabethstraat. Dat is de ovonde die daar gaat komen. De vraag die hij meteen wil stellen aan de 

schepen is waarom een ovonde. Als hij goed is ingelicht, dan heeft hij vernomen dat die ovonde er 

destijds was gecreëerd omdat niet alleen de IJzerstraat afgesloten zou worden voor inkomend 

verkeer als men komt van het centrum Melsele, maar evengoed ook de Spoorweglaan als men 

komt van Zwijndrecht. Op dat moment moet men een lusbeweging terug maken. Vandaar dat die 

ovonde in de plannen zat. Zijn vraag is, dat als dat zo zou zijn, als dat principe daar inderdaad zo 

inzat en de ovonde zo is gecreëerd, waarom dat dan nu nog steeds in de plannen wordt 

weerhouden. De Spoorweglaan ziet men nu als een normaal kruispunt. Bijgevolg heeft in die 

veronderstelling de ouderraad en de schoolraad van die school wel een punt door te zeggen dat 

daar de situatie veiliger gemaakt kan worden voor fietsers en voetgangers. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de ovondes er inderdaad voor zorgen dat men een omkeerbeweging 

kan maken zonder dat je het binnengebied moet doorkruisen. Dat zou betekenen dat je de 

Elisabethstraat zou moeten inrijden, maar dat kan niet want het is enkele richting. Dus de 

omkeerbeweging kan daar niet worden gemaakt. Men moet altijd op een bepaald moment die 

beweging kunnen maken. Dus de twee ovondes hebben in het hele verhaal de functie om een 

omkeerbeweging mogelijk te maken. Ten tweede zijn de ovondes ook de plaatsen waar een 

poorteffect gecreëerd wordt bij binnenkomst van het centrum, met hele mooie 

groenvoorzieningen en met heel veel ruimte om daar bushaltes te maken. Dus de haltestructuur 

wordt in die ovonde voorzien. Over de oversteekbeweging aan de school, is inderdaad een vrij 

pittige discussie gevoerd met alle partners in het verhaal. Want bij een project van het niveau van 

de N70 is niet alleen de gemeente betrokken, maar ook alle spelers op het niveau van het Vlaams 

Gewest, zoals de mensen die met mobiliteit bezig zijn als de ingenieurs van het AWV, De Lijn, dus 

het hele verhaal.  

 



Het is inderdaad zo dat in de gemeentelijke begeleidingscommissie uiteindelijk de knoop is 

doorgehakt dat men zou gaan voor een gefaseerde oversteek, waarbij men slechts een rijrichting 

tegelijk oversteekt in die ovonde met tussenstops via de bushalten en dat dit niet via lichten 

geregeld ging worden. Dat was het standpunt dat de grote meerderheid in de 

begeleidingscommissie deelde. Het is niet zijn standpunt. Hij heeft dat ook al gezegd naar 

aanleiding van commissiewerk en dergelijke. Vandaar dat dit is afgesproken en dat heel het 

verhaal gemonitord gaat worden. Wanneer zou blijken dat het toch niet helemaal oké is, dat er dan 

toch een licht geregelde inrichting gemaakt kan worden. Om die reden zullen bij de aanleg van de 

werken wachtbuizen geplaatst worden waardoor, als het nodig is, meteen in de zone zonder 

breekwerken gewerkt kan worden. Het is een heel verhaal met een complex aantal bewegingen. Er 

is de ovonde zelf, er zijn bussen met afstapbewegingen, doorgaand verkeer, doorstromingseisen. 

Al die dingen samen waren voor de andere partners van dien aard dat men voor deze oplossing 

heeft gekozen. Maar met een voorbehoud en een plan B in de grond door middel van wachtbuizen, 

zodat het mogelijk nog mogelijk is om toch aanpassingen te doen. 

 

Raadslid Massar wil nog teruggaan naar de ovonde. De ovonde maakt in feite een lusbeweging, 

maar eigenlijk hoeft men die daar niet te maken, want men is overal bereikbaar, Spoorweglaan en 

dergelijke meer. Daar hoeft op zich geen draaibeweging gemaakt te worden. Die ovonde is in 

principe niet nodig, temeer je daar perfect een invulling kan krijgen. Dus heel veel beweging van 

voertuigen op dat punt ga je niet krijgen. Er is ook geen lusbeweging die gemaakt moet worden 

richting de Spoorweglaan en richting dat kruispunt. Dus de vraag is waarom de ovonde er moet 

komen. Het maakt het ook wel wat moeilijker voor fietsers en voetgangers om die oversteek te 

maken, aangezien je met de busbanen in het midden zit. Hij volgt dus de bezorgdheid van de 

schoolraad en de ouderraad, die daar echt wel een punt van hebben gemaakt. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat vandaag enkel wordt gesproken over het dossier aanbesteding. 

Dat gaat over technische elementen om een aannemer te vinden die hopelijk volgend jaar gaat 

beginnen. Dit concept is vastgelegd. Men kan er over van mening verschillen, maar het verhaal is 

de voorbije jaren al herhaaldelijk zo gebracht. Daarom gaat hij niet herhalen wat hij al gezegd 

heeft. 

 

Raadslid Massar zegt dat hier het lastenboek wordt goedgekeurd. 

 



Schepen Van Roeyen zegt dat de ovondes al eerder zijn goedgekeurd. Die zijn gepasseerd in de 

raad, commissiewerk, er is een omgevingsvergunning. Dit gaat enkel over een lastenboek, over 

bouwstenen, beton en asfalt. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, wil er toch aan toevoegen dat de ovondes voor de brandweer niet 

onbelangrijk zijn. Nu kan men nog als er iets gebeurt schuin de straat oversteken. Als het 

gescheiden is met een middenberm moeten de brandweerwagens een hele omweg maken als het 

aan de overkant van de straat brandt. Dus daarvoor zijn de ovondes wel een goed punt. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de omkering inderdaad een van de belangrijke elementen is. Hij 

dankt het raadslid voor de toevoeging. 

 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de bevoegdheidssector 

Openbare Werken treedt op als aanbestedende overheid voor de heraanleg van de N70 - doortocht 

Melsele. 

De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat de andere partijen de 

aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met 

het aandeel in de werken dat ze financieel ten laste nemen. 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg N70 - doortocht Melsele” werd gegund aan 

Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas. 

Met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, sp.a, Open Vld) bij 3 onthoudingen 

(Groen) worden de lastvoorwaarden voor de heraanleg van de N70, doortocht Melsele, vastgesteld. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgaven ten bedrage van 12 248 600,22 EUR 

exclusief btw waarvan 6 220 784,49 EUR exclusief btw ten laste van het Vlaamse Gewest en 

6 027 815,73 EUR exclusief btw of 6 527 953,18 EUR inclusief btw ten laste van de gemeente 

Beveren. 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

 

12. Het huidige parochiehuis te Haasdonk is sterk verouderd en eerder bouwvallig, brand-technisch 

afgekeurd en voldoet niet meer aan de moderne noden van de vele verenigingen die er gebruik van 

maken.  

 



Raadslid De Munck, Groen, heeft geen opmerking op de aanstelling van een ontwerper, maar hij wil 

toch nog eens opnieuw pleiten voor een tweede ontsluitingsweg of toegangsweg voor deze 

nieuwbouw. Hij heeft de opmerking ook gemaakt een aantal maanden geleden op de commissie. 

Hij is van mening dat de huidige toegangsweg, die ook voorzien wordt aan de kant van  het Pastoor 

Verwilghenplein te Haasdonk, dat die nogal raar gepositioneerd blijft in die bocht en dat die wel 

heel smal blijft. Dus hij pleit ervoor om een mogelijkheid te zoeken voor een tweede ontsluiting. 

 

Raadslid Benali, sp.a, probeert uit de inhoudelijke toelichting te begrijpen wat er exact gebeurd is 

en hoe het komt dat de prijs eigenlijk maar op de helft ingeschat was van wat het eigenlijk moest 

zijn. Dit bedrag bleek te laag om zowel het gedeelte architectuur als bijhorende studies te 

ondervangen. Hij vraagt of er een fout is gebeurd op de administratie.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de technieken er niet bij zaten. Verschillende ontwerpers voor 

de bouw en voor de technieken is niet goed. Vandaar dat het college heeft geoordeeld, om 

problemen te vermijden, dat er een ontwerper is die verantwoordelijk is voor alles. 

Schepen De Meulemeester wil dat beamen. Er is met alle culturele verenigingen van Haasdonk 

samengezeten. Daaruit bleek dat het noodzakelijk was om het ineens goed te doen en niet maar 

half. 

 

Gezien de slechte bouwfysische toestand is een renovatie uitgesloten, waardoor een sloop zich 

aandient. Daarom wordt de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voorzien, waarvoor in 

eerste fase een ontwerper aangesteld dient te worden.  

De wensen voor het nieuwe gebouw zijn samengevat in een programma van eisen (PVE), opgesteld 

in overleg met o.a. dienst Cultuur, Technische dienst gebouwen en vertegenwoordigers van de 

parochiale werking in Haasdonk.  

Deze opdracht werd initieel goedgekeurd door de gemeenteraad, zijnde op basis van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. In zitting van 26 augustus 2019 

werd aan het college gevraagd de lastvoorwaarden te herzien, gezien de gekozen procedure 

impliceert dat het ereloonbedrag begrensd is tot 144 000 EUR exclusief btw. Dit bedrag bleek 

echter te laag om zowel het gedeelte architectuur als alle bijhorende studies te ondervangen. 

Vandaar dat er opnieuw gevraagd wordt de lastvoorwaarden voor voorliggend dossier goed te 

keuren, ditmaal op basis van de openbare procedure. 

 



Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de vernieuwde uitgave ten 

bedrage van 322 102 EUR inclusief btw voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te 

Haasdonk. 

 

13. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “Vaststelling lastvoorwaarden voor uitbesteden van 

drukwerken gedurende 4 jaar”. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat in de lastvoorwaarden staat dat elk drukwerk wordt gedrukt in 

kleur. De inschrijver onderneemt doelstellingen op het gebied van ecologisch drukken, zo weinig 

mogelijk papierafval en zo veel mogelijk inzet van duurzaam gewonnen inkten. Hij vraagt of het 

niet mogelijk is om bij een volgende keer of misschien nu al vanaf het begin te zeggen dat altijd 

met ecologisch drukwerk wordt gewerkt. Verder staat er dat de gemeente Beveren het principe 

hanteert van de meest economische oplossing als uitgangspunt. Digitaal printen of drukken is naar 

keuze van de inschrijver, waarbij wordt vertrokken vanuit de economisch meest interessante en 

goedkoopste oplossing voor de opdrachtgever. Hij kan wel begrijpen dat eco-inkt of eco-producten 

wel wat duur zijn. Maar het is wel een ideologische keuze die gemaakt kan worden naar de 

toewijzing van een leverancier als er gekozen wordt voor eco. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat nu aanpassen moeilijk is. Het kan zeker en vast meegenomen 

worden naar de toekomst, maar hij weet niet wat er technisch mogelijk is. Vandaar de formulering. 

Indien het kan, zal dat zeker en vast naar de toekomst meegenomen worden. Dat is over vijf jaar. 

 

Raadslid De Munck vindt dat wel spijtig. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het nog net binnen deze legislatuur is. 

 

De dienst Communicatie sloot een éénjarige overeenkomst voor meerdere types drukwerk (gaande 

van affiches tot folders, flyers en spandoeken), dewelke in december 2019 eindigt. Om in de 

komende periode opnieuw drukwerken te kunnen bestellen, wordt een raamovereenkomst voor 

een periode van 4 jaar beoogd. Hierbij zullen de volumes van de eigen diensten inclusief de 

benodigde drukwerken voor Cultureel Centrum ter Vesten als het Gemeentelijk Technisch Instituut 

gebundeld worden. Alle bestellingen voor drukwerken zullen verlopen via de Grafische dienst.  

 



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

lastvoorwaarden voor het uitbesteden van drukwerken gedurende 4 jaar. 

De uitgave voor deze opdracht geraamd op 826 446,28 EUR exclusief btw of 1 000 000,00 EUR 

inclusief 21% btw over een periode van 4 jaar wordt goedgekeurd. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

 

14. Vervolgens geeft de voorzitter toelichting bij het dossier inzake het minitheater in het voormalige 

zwembad te Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft er twee vragen bij. Hij vraagt hoe bij het verhuur of het 

eigengebruik van KET van deze infrastructuur rekening gehouden is met de eventuele trainingen of 

wedstrijden van de boven spelende of boven trainende sportclubs. Hij kan wel aannemen dat als er 

tegelijkertijd trainingen of wedstrijden zijn en er is een voorstelling in het zaaltje beneden, dat er 

enige vorm van geluidshinder zal zijn. Ten tweede vraagt hij wie er dan voorrang krijgt. De 

sportclub zou kunnen zeggen dat de voorstelling beter op een andere datum kan doorgaan. Of is er 

de mogelijkheid dat de sportclub die een training organiseert, zou kunnen uitwijken op een 

eenvoudige manier naar een andere plaats? 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat het reglement vooral leest als eenrichtingsverkeer. Er staat 

in dat KET voor het gebruik 25 euro forfaitair betaalt voor de nutsvoorzieningen. Dat verenigingen 

die het willen huren verplicht zijn de licht- en geluidsinstallaties van KET te gebruiken. Het is 

ergens logisch om er een vergoeding voor te geven, maar het lijkt alsof KET het gaat gebruiken en 

voor de rest het liefst zo weinig mogelijk andere verenigingen.  

 

Raadslid Rovillard, sp.a, leest in de toelichting ‘eerder werd beslist dat’. Voor zover zij terug kan 

vinden was dat voor de laatste keer op de gemeenteraad van 26 november 2016. Toen was er nog 

niks definitief beslist, dus ze vraagt zich af waar dat is beslist. Ten tweede vraagt ze waarom het 

hoofdzakelijk voor KET is. Er is een hele grote noodzaak aan ruimte ook door andere verenigingen. 

Ze vraagt zich af of er een idee is van wat er nog kan gebeuren. Er was ook sprake van dat de kerk 

op het Congoken omgedoopt zou worden.  

 

 



Schepen De Meulemeester begint bij de vragen van raadslid De Munck. De sport krijgt sowieso 

voorrang. De mensen van KET en de mensen die het op termijn zouden huren, weten dat zij in de 

week wel kunnen repeteren, maar boven heeft de sport sowieso voorrang. Dit wisten ze van in het 

begin. Helemaal bij de eerste voorstellingen is er iets misgelopen. Dat was wat minder goed 

afgesproken. Nu is het afgesproken. Op zaterdagavond kan men spelen en op zondag ook. In de 

week op vrijdagavond zelfs later, als de sportactiviteiten zijn afgelopen. 

Over de 25 euro nutsvoorziening waar raadslid Buyl naar vroeg, zegt ze dat KET er zelf ook 30 000 

euro heeft ingestoken. Zij hebben eigen materiaal dat veel geld kost. Het zaaltje is klein. Zij zitten 

daar op het hoogste schavotje boven met een installatie. Men kan die niet even weghalen en een 

eigen installatie neerzetten. Vandaar dat de mensen die het gaan huren, gebruik moeten maken 

van de voorzieningen die KET daar al heeft staan, al of niet met eigen techniek. Ofwel doen zij het 

zelf, ofwel betalen zij de technieker van KET. 

In 2016 waren de plannen nog heel pril. Toen was vooral de bezorgdheid in de gemeenteraad over 

wat er mee ging gebeuren en hoe het ingericht ging worden. Er is inderdaad nood aan heel wat 

zaaltjes voor andere verenigingen om eens te kunnen spelen. Die bezorgdheid is meegenomen. 

Vandaar dat de afsprakennota is gemaakt, zodanig dat mensen maanden op voorhand kunnen 

vragen of de locatie nog vrij is. De reserveringen gebeuren via cultuur. Cultuur heeft contact met de 

mensen van KET en met sport. KET geeft door aan cultuur wat het programma is voor de komende 

zes maanden. Dan probeert cultuur andere verenigingen te helpen om er ook terecht te kunnen. 

Dat is dus van daaruit gegroeid. 

 

Raadslid Rovillard concludeert dat het inderdaad achteraf in een college is beslist. 

Schepen De Meulemeester zegt dat de vraag verschillende keren op de gemeenteraad is gekomen. 

Vandaar dat het college dat heeft meegenomen. Er is samen met de mensen van KET en de 

collega’s van sport rond de tafel gezeten. Zo is overeengekomen om het open te trekken. Het was 

ook de vraag om het open te trekken. Er zijn al andere verenigingen komen kijken. Het was nog net 

niet af en de schepen heeft ze toen meegenomen. Ze zijn toen in Nieuwkerken gaan spelen, maar 

misschien komen zij nu voor een volgende productie wel tot in het KET-zaaltje. 

 

Raadslid Rovillard vraagt tot slot nog over de kerk op het Congoken en of daar nog plannen voor 

zijn. 

 

 



Schepen De Meulemeester zegt dat dat een kerk is, dus het is haar bevoegdheid niet. Er zijn heel 

veel gegadigden om iets te doen met de kerk op het Congoken. Dat kan ze wel zeggen. 

 

De kuip van het oude zwembad werd ingericht als minitheater, die ook de thuisbasis vormt van de 

toneelvereniging KET - Kamer Edelweiss Toneelgroep Beveren. De gemeente Beveren investeerde 

hiertoe een bedrag van 95 000 EUR voor het brandveilig maken, het plaatsen van een luchtgroep en 

verwarmingsinstallatie, de nodige elektriciteitswerken en de theaterstoeltjes. Daarnaast 

investeerde KET zelf een bedrag van 30 000 EUR, onder andere voor de betonwerken voor de 

tribune, het plaatsen van binnen- en buitendeuren, de inrichting van de backstage en dergelijke 

meer. 

Eerder werd principieel beslist om KET het voorkeursrecht voor gebruik te geven, maar de ruimte 

daarnaast ook ter beschikking te stellen van andere verenigingen. Een en ander moest nog formeel 

bekrachtigd worden in een gebruikersovereenkomst en een afsprakennota met KET. 

KET dient maandelijks een forfaitair bedrag van 25 EUR betalen voor de nutsvoorzieningen. In de 

gebruikersovereenkomst is ook uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijke hinder ten gevolge van 

activiteiten in de bovenliggende gevechtssporthal en naar het feit dat ook andere verenigingen van 

de ruimte gebruik mogen maken. 

De zaal kan enkel gebruikt worden voor culturele activiteiten en enkel door verenigingen uit 

Beveren. De aanvragen dienen te gebeuren via de dienst Cultuurbeleid en rekening houdend met 

de kalender van KET. KET mag voor het gebruik van de licht- en geluidsinstallatie een beperkte 

vergoeding vragen evenals een waarborg. Voor het gebruik van de zaal worden dezelfde tarieven 

als voor de deelinfrastructuur gehanteerd: 

Retributies in euro, per 

dagdeel 

  Gebruikers-

categorie A 
(verenigingen 

aangesloten bij 

adviesraad) 

Gebruikerscategorie B 

(andere verenigingen) 
  

Tentoonstelling 
N-COM 18 36 

COM 18 108 

Vergadering/lezing 
N-COM 4 8 

COM 4 25 

Repetitie 
N-COM 4 8 

COM 4 25 

Voorstelling 
N-COM 60 90 

COM 60 180 

 

 



Met algemeenheid van stemmen wordt voorgelegd ontwerp van gebruikersovereenkomst en 

afsprakennota voor het gebruik van het minitheater in het voormalige zwembad goedgekeurd. 

 

15. Momenteel worden gevonden fietsen die worden opgehaald door gemeentelijke diensten gestald 

bij de politie die ook in de mate van het mogelijke de eigenaars opsporen.  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een vraag over het opsporen van de eigenaar. Hij ziet staan dat het in 

samenspraak gaat met de politie, maar hij vraagt wat hij er zich concreet bij moet voorstellen. 

Komt het op de website van Ibogem? 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er te weinig politiemensen zijn om van deur tot deur te gaan. 

Het is wettelijk geregeld dat als er een fiets wordt gevonden, dan wordt die op internet gezet en 

zijn er verschillende mogelijkheden voor mensen om te komen kijken. Het is pas na een periode 

dat die verkocht wordt. Hij denkt dat het minstens een jaar is. 

Raadslid Benali zegt dat in het stuk staat dat Ibogem actief op zoek zal gaan met de politie. Daar 

kan hij zich geen beeld bij vormen.  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gewoon in samenspraak is met Ibogem. 

Raadslid Benali vraagt of het opsporen van de eigenaar in samenspraak is met de politie. Zij gaan 

de fietsen stallen, zij gaan de eigenaars opsporen. 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de formulering anders geïnterpreteerd kan worden. 

Momenteel is het zo dat de fietsen die gestolen worden, gestald worden bij de politie. Die hebben 

gebrek aan plaats. Vandaar dat er nu een samenwerking is tussen de politie en Ibogem, zodat die 

fietsen bij Ibogem gestald worden. Daar kunnen de mensen komen kijken of hun fiets erbij staat. 

Hier staat het geformuleerd alsof Ibogem nu gaat zorgen voor de terugbezorging. Nee, de mensen 

kunnen er komen kijken. 

Ibogem gaat het ook op de website zetten zodanig dat men van daaruit kan kijken welke fietsen er 

beschikbaar zijn. Ibogem gaat natuurlijk niet opsporen. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zo is omdat er gebrek aan plaats is en in het kader van de 

nieuwbouw. Daarom is de samenwerking opgezet. 

 

 



In laatste instantie worden de niet opgehaalde fietsen opgeknapt en verkocht door de Kringwinkel 

van Ibogem. 

Gelet op het feit dat dit in principe geen politietaken betreft en dat in het administratief centrum 

weinig plaats is om de gevonden fietsen te stallen, lijkt het aangewezen om voorgaande procedure 

aan te passen en daar waar mogelijk efficiënter te maken. 

In het voorstel van samenwerkingsovereenkomst worden de fietsen nog steeds opgehaald door de 

gemeente, maar wordt vanaf dan Ibogem het centrale aanspreekpunt. Ibogem zal bijgevolg 

instaan voor het stallen van de fietsen, het opsporen van de eigenaars, het organiseren van de 

bezichtigingen door de eigenaars van de fietsen en het bijhouden van een register betreffende 

inkomende en uitgaande fietsen. 

Fietsen die na een periode van 3 maanden niet worden opgehaald, worden, conform wettelijke 

bepalingen, eigendom van de gemeente.  

Met eenparigheid van stemmen gaat de raad akkoord met de samenwerking met Ibogem in 

verband met de terug bezorging van gevonden fietsen. 

 

 

16. Wegens een tekort aan sportinfrastructuur door het stijgend aantal clubs en verenigingen in 

Beveren gaat de sportdienst op zoek naar externe partners. In dit kader wenst het KA haar 

sportaccommodatie buiten de schooluren via de sportdienst ter beschikking te stellen van de 

sportclubs. Dit is een win-win situatie voor beide partners. 

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die dit gebruik regelt. De belangrijkste modaliteiten 

zijn: 

1. Gebruiksvergoeding variëert van 10 EUR per uur voor een deel van de sporthal tot 36 EUR 

voor de gehele sporthal. Daarnaast bedraagt de vergoeding 15 EUR per uur voor de grote 

danszaal en 10 EUR voor de kleine polyvalente zaal. Deze vergoedingen zijn inclusief 

kosten en lasten. De sportclubs betalen op hun beurt een gebruiksvergoeding aan de 

gemeente. 

2. Overeenkomst is per jaar opzegbaar. 

3. Onderhoud en herstellingen zijn ten laste van het KA. 

4. Wat de verzekering brand en BA betreft, dient elke club die gebruik maakt van de 

faciliteiten een (klein) aandeel hierin te betalen in verhouding tot het gebruik. Dit is zo 

opgenomen in de globale polissen afgesloten door het gemeenschapsonderwijs. 

 



Met eenparigheid van stemmen gaat de raad akkoord dat de gemeente gebruik wenst te maken 

van de sportinfrastructuur van het KA Beveren volgens de voorwaarden van de voorgelegde 

gebruiksovereenkomst.   

 

 

17. Het college heeft in zitting van 3 september 2018 de omgevingsvergunning verleend aan Breevast 

Development Belgium nv voor het aanleggen van een insteekweg langsheen de Kallobaan met een 

mix aan meergezins- en eengezinswoningen rond een collectief groenplein. Deze weg zal 

overwegend privé blijven.  

Enkel de toegangsweg, met parkeerplaatsen en met afvalverzamelplaats, tot aan de overdekte 

doorrit zal overgenomen worden in het openbaar domein.  

Aan deze insteekweg moet nog een nieuwe straatnaam toegekend worden. 

Gezien er geen toponiem voor handen is en de bestaande straten in de wijk of omgeving allemaal 

betrekking hebben op schutterij, Schuttershofstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Gildestraat en 

Handboogstraat heeft de Gemeentelijke Cultuurraad de namen "Kruisboogstraat" en "De 

Schutterij" voorgesteld. 

Het college heeft in zitting van 27 mei 2019 beslist om de voorkeur te geven aan de straatnaam 

“Kruisboogstraat”. 

De straatnaam "Kruisboogstraat" werd principieel vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 

van 25 juni 2019. 

Het openbaar onderzoek gaf geen aanleiding tot opmerkingen of bezwaren. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist om de straatnaam Kruisboogstraat voor een 

insteekweg langs de Kallobaan  te Beveren definitief vast te stellen. 

 

 

18. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting realiseerde in de Hof ter Wellelaan een sociaal 

woonproject. 

Ze wensen nu de binnenzone  + deel voetpad over te dragen aan de gemeente voor opname in het 

openbaar domein. 

De gemeenteraad beslist eenparig de gronden,  kadastraal gekend 2de  afdeling, sectie D, delen 

van nummer 560P met een oppervlakte van 711,68 m² (lot A =  binnenzone) en 173,56 m² (lot B = 

voetpad) kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein.  Goedkeuring wordt 

gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 



 

19. Recent werd de wegenis en het groen in het project Vanderlindenpark (Yzerhand) te Beveren 

afgewerkt waardoor nu deze gronden kunnen overgedragen worden in het openbaar domein van 

de gemeente. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad de gronden, kadastraal gekend 1e 

afdeling, sectie B nummer 410E8 en met een oppervlakte van 1 272,17 m² kosteloos over te nemen 

voor opname in het openbaar domein.  Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde 

ontwerpakte. 

 

20. De raad gaat algemeen akkoord tot kosteloze grondverwerving van volgende percelen voor de 

realisatie van een insteekweg in de Zandstraat te Haasdonk: 

Lot Kadaster gegevens oppervlakte 

2 10de afd., sectie B nr. 224C4 20,87 m² 
3 10de afd., sectie B nr. 224G4 102,56 m² 

4 10de afd., sectie B nr. 224F4 115,61 m² 

5 10de afd., sectie B nr. 224E4 97,28 m² 
6 10de afd., sectie B nr. 224D4 97,40 m² 
 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakten. 

 

 

21. Voor de realisatie van de verkaveling Smishoekplein in Vrasene van de Gewestelijke Maatschappij 

voor Huisvesting dient de wegenis en groenzone nog overgedragen te worden aan de gemeente 

voor opname in het openbaar domein. Het college kon hier reeds principieel mee akkoord gaan in 

zitting van 1 oktober 2018. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan de gronden kadastraal gekend 4de 

afdeling, sectie C nummers 840M en 1670A en deel van nummers 840E, 840F en 840P en met een 

oppervlakte van 1 713,56 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

22. Het college heeft in zitting van 14 januari 2019 beslist om aan de nieuwe eigenaar van de woning 

Keizerstraat 53 de mogelijkheid te bieden de aanpalende groenstrook aan te kopen. 

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie C zonder nummer.  

 



De raad beslist algemeen tot verkoop van een perceel grond, kadastraal gekend 10de afdeling, 

sectie C zonder nummer en met een oppervlakte van 124 m² te verkopen aan de eigenaar voor 

samenvoeging bij het aanpalend perceel. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

23. Voor de realisatie van de insteekweg tussen de woningen Zandstraat 188 en 200 in Haasdonk dient 

de gemeente een perceel grond aan te kopen. Het college kon in zitting van 3 december 2018 hier 

reeds principieel mee akkoord gaan. 

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie B deel van nummer 224N4. Op basis van het 

opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 29 november 2018, 

heeft het perceel een oppervlakte van 156,99 m². 

De raad beslist met algemeenheid van stemmen met de aankoop van grond voor de realisatie van 

een insteekweg, Zandstraat te Haasdonk.  Het betreft het perceel, kadastraal gekend 10de 

afdeling, sectie B deel van nummer 224N4 en met een oppervlakte van 156,99 m².    

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

24. Door de raad wordt algemeen kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Interwaas d.d. 06 november 2019.  Goedkeuring wordt door de raad gehecht aan 

de verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar, zijnde tot 06 november 2037.  Het 

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

buitengewone algemene vergadering van Interwaas d.d. 06 november 2019 wordt vastgesteld.  

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

gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas d.d. 06 november 2019 

wordt vastgesteld. 

 

 

25. Namens sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: Betalende 

stationsparkings. 

 

Raadslid Méline Rovillard geeft hierbij toelichting. 

 



Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat onlangs in het nieuws was dat de NMBS van plan is om parkings 

aan stations meer en meer betalend te maken, omdat er zo’n grote parkeerdruk is. Dat is in 

Beveren inderdaad ook zo. Om negen uur kan men de auto al niet meer kwijt. De NMBS is van 

mening dat de parkings worden bezet door mensen die niet pendelen, maar die in de buurt wonen 

of werken. Zij stellen voor om die parkings dus betalend te maken als oplossing. In heel wat 

gemeenten is dat al gebeurd of staat dat te gebeuren. Ze zeggen zelf dat een reiziger gemiddeld 

360 euro per jaar bij moet betalen of een dagticket van ongeveer 1,80 euro zou moeten betalen. Zo 

willen ze de garantie geven dat men de auto kwijt kan geraken op de parking. Zij stelt zich de vraag 

of dat een juiste oplossing is. Er lijkt een simpeler alternatief te zijn. Dat is om te voorzien dat wie 

een ticket of een abonnement heeft, het recht heeft om altijd op die parkeerplaats te staan, waarbij 

de pendelaars bijvoorbeeld via een slagboom naar de parking kunnen. Wie geen ticket heeft, is 

verplicht om bij te betalen. Dat lijkt haar een efficiëntere manier om hetzelfde doel te bereiken en 

een manier die de pendelaar niet een extra zware kost zal opleggen, waardoor het gebruik van het 

openbaar vervoer ook minder gestimuleerd zal worden. Haar vraag is of er concrete plannen zijn 

om de parkings in Beveren ook betalend te maken. Zo ja, of het gemeentebestuur zich ertegen zal 

verzetten. Het is toch een drempel en het zou ook gewoon gratis kunnen. Tot slot ook nog de vraag 

of er in eerste instantie al plannen zijn voor extra parkeerplaatsen. 

 

Als schepen Van Roeyen een slecht karakter zou hebben, dan zou hij zeggen dat er niets zo 

makkelijk is als eerst een probleem creëren, om dan te zeggen dat wat men doet misschien niet 

goed is. Maar dat gaat hij niet doen. Het antwoord is heel simpel. De parking aan het station gaat 

worden uitgebreid in overleg met Infrabel en NMBS. In de begroting van 2020 staat meer dan 200 

000 euro voorzien om de parking op het oude kolenstation naar 155 eenheden uit te breiden. 

Samen met het verhaal van de fietsenstalling en alles wat daar bij hoort, is dat een zeer belangrijke 

investering. Maar de hypothese dat misschien wordt gedacht aan een betalende parking is niet 

juist. Wat de NMBS of Infrabel daar aan verhalen vertelt, is op dit moment niet aan de orde. Hij 

moet wel meegeven dat het college probeert een stuk van de omgeving, dat is nu al aan de 

noordkant van het spoor het geval, tot een blauwe zone in te richten, omdat men heel veel 

pendelaars krijgt die in de woonstraten gaan staan. Daarom ook de uitbreiding van de parking en 

nee, op dit moment is er geen enkel plan noch idee om een vorm van betalend parkeren te 

voorzien. 

 

 



Raadslid Rovillard zegt dat het geen hypothese is, want het is overal in het nieuws geweest. Hier 

kan de pendelaar om negen uur ook de auto niet meer kwijt om de trein te nemen. Het is een reëel 

probleem, maar ze is zeer blij dat er meer parkeerplaatsen gaan komen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

26. Namens sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: Complex 

project extra containerbehandelingscapaciteit in Havengebied Antwerpen. 

 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat iedereen weet dat de Vlaamse regering een ontwerp van 

voorkeursbesluit heeft opgesteld over het complex project en dat er een openbaar onderzoek was. 

Hij is te weten gekomen dat er een bezwaarschrift is ingediend door Interwaas waar de gemeente 

ook deel van uitmaakt en ook veel andere Wase gemeenten. Er zijn een aantal pertinente 

opmerkingen inzake mobiliteit geformuleerd, zoals concrete acties en plannen rond de modal 

split, sluipverkeer en investeringen in het spoor. Het lijkt hem interessant om een toelichting over 

de elementen uit dat bezwaarschrift te krijgen. Ten tweede wil hij weten of het bezwaarschrift 

volledig wordt onderschreven door de gemeente. Tegelijkertijd wil hij vragen of de gemeente zelf 

een bezwaarschrift heeft ingediend en zo ja, met welke elementen. Ten slotte, als de gemeente het 

bezwaarschrift van Interwaas steunt of er zelf een heeft ingediend, is het goed om te weten hoe de 

Beverse vertegenwoordigers in Maatschappij Linkerscheldeoever en het Antwerpse havenbedrijf 

die bezwaren verder kracht zullen bijzetten. 

 

Het laatste dat burgemeester Van de Vijver zou durven doen is het raadslid onderschatten. Hij gaat 

ervan uit dat het raadslid de collegenota’s zorgvuldig leest, of de verslagen daarvan, en dat hij ook 

op de hoogte is van het feit dat wel degelijk ook de gemeente eind juli een bezwaar heeft 

ingediend. Hij denkt daarom dat het niet nodig is dat hij dat volledig toelicht. Het gaat om een 

belangrijk stuk mobiliteit. Interwaas heeft ook het bezwaar van de gemeente toegestuurd 

gekregen. Vooral het stuk mobiliteit dat Interwaas heeft opgenomen correspondeert voor een stuk 

met datgene wat de gemeente Beveren heeft ingediend in juli.  

 



De gemeente heeft het ook al vroeger in andere teksten en andere documenten aangegeven die 

overgemaakt zijn aan de Vlaamse regering en de mensen van MOW die het ganse ECA-project 

hebben getrokken als leidend ambtenaar. Naast mobiliteit staat er ook een stuk over natuur, 

alsook een stuk over de gehuchten, vooral Ouden Doel en Prosperpolder. Er is ook een paragraaf 

over Doel. Ook over landbouw staat het er allemaal in. Hij wil dat aan de raadsleden nog wel eens 

rondsturen. De gemeente kan zich volledig vinden in het bezwaar van Interwaas dat vooral gaat 

over modal split, sluipverkeer in het Waasland, maar ook de dubbele kamstructuur. Men is dus  

vragende partij om het burgemeestersplan uit te voeren en een aantal mobiliteitsmaatregelen te 

nemen in het Waasland, ook op vlak van het spoor. De mensen van het havenbedrijf binnen het 

bestuur van de maatschappij hebben er nog eens duidelijk op aangedrongen dat wat betreft de 

investeringen op het vlak van mobiliteit deze tegelijkertijd zouden lopen. De eventuele 

ontwikkeling van een nieuw dok was toen nog niet geweten. De beslissing van de regering was 

toen in voorbereiding. Hij verheugt zich dat op basis van die gesprekken de Vlaamse regering een 

tijdje geleden in haar beslissing ook het welles-nietesspel heeft opgelost over wie ruimtelijk moet 

ontwikkelen om de verbinding tussen de N70 en de E34 te realiseren. Het gewest zei dat het de 

verantwoordelijkheid van de provincie is en de provincie zei dat het het gewest is dat het moet 

doen. De Vlaamse regering heeft nu in haar beslissing meegenomen dat zij de nodige stappen zal 

zetten om dat ruimtelijke proces te ontwikkelen of op te starten op basis van de gesprekken. Het 

college heeft duidelijk gesteld dat men hoopt dat in de beslissingen van de Vlaamse regering niet 

alleen intenties, maar ook concrete zaken staan voor de problematiek van de mobiliteit. Vooral 

voor de hedendaagse problemen, maar ook naar de toekomst toe. Dus wat betreft het 

havenbestuur is dat bezwaar niet geagendeerd. Het zal moeilijk zijn om een akkoord te krijgen over 

een bezwaar. Hij denkt dat het havenbestuur daar zelf moeilijk mee akkoord zal gaan om een 

bewaar in te dienen tegen een realisatie die zij zelf dringend vragen/eisen.  Het college kijkt vol 

verwachting uit naar wat de nieuwe Vlaamse regering daaromtrent zal beslissen. Het college blijft 

er op aandringen dat als er een bijkomend dok wordt gerealiseerd, er tegelijkertijd de nodige 

investeringen gebeuren op het vlak van mobiliteit. Dat is niet alleen wat betreft de 

weginfrastructuur, maar ook alles wat het openbaar vervoer betreft. Daarvoor is de gemeente 

vragende partij. Interwaas zit op dezelfde golflengte. Hij is alleen verwonderd door de interventie 

van de sp.a op parlementair niveau, die ineens tegen het bijkomend dok is. Dat is vorige week ook 

in de discussie naar boven gekomen. Daar verwondert men zich dat de sp.a zich ineens heeft 

gekeerd tegen bijkomende tewerkstelling. Maar iedereen heeft het recht van standpunt te 

veranderen. Het is wel een koerswijziging tegenover vroeger waarvan hij akte heeft genomen. 



 

Raadslid Benali wil eerst reageren op het feit dat het niet geagendeerd is op het havenbedrijf. Hij 

wil er toch op wijzen dat wanneer het in de pers gekomen is, dat de burgemeester in de toekomst 

in het havenbedrijf zal zetelen, dat de burgemeester gezegd heeft dat hij constructief wil 

meewerken, maar daar ook een aantal knelpunten wil aankaarten, met name de 

mobiliteitsproblemen. Als hij ziet dat de mobiliteitsproblemen en de mobiliteitsoplossingen er 

moeten komen in het kader van de havenuitbreiding en dat die centraal staan in het bezwaar van 

de gemeente en het bezwaar van Interwaas, dan vraagt hij zich af waarom het niet geagendeerd is. 

De burgemeester heeft eerder gezegd dat hij de mobiliteitsproblemen wil aankaarten. Hij denkt 

dat dat het ideale moment is, dus hij verwacht van een burgemeester van Beveren dat hij dat 

agendeert. Wat betreft Interwaas, hij denkt dat daar een aantal zeer goede punten in staan. Als die 

punten er in staan mede dankzij Beveren, dan denkt hij dat het college zeer goed geluisterd heeft 

naar de oppositie en dat de verschillende zienswijzen dichter bij elkaar zijn gekomen. Wat betreft 

de dubbele kamstructuur en het plan van de Wase burgemeesters, is hij tevreden dat dat er nog 

altijd instaat. Hij denkt dat wel eens aan de Vlaamse overheid moet worden gevraagd om samen te 

kijken hoe dat geüpdatet kan worden, ook in het kader van Oosterweel en de aansluiting daarop. 

Ook die verbindingsweg tussen de E17 en de E34 kan best geactualiseerd worden in functie van de 

nieuwe realiteit. Is die nog nodig en wat voor verkeer moet die slikken? Zijn er wijzigingen gebeurd 

ten opzichte van de vroegere situatie? Dat moet toch maar eens goed in kaart worden gebracht, 

want ondertussen is het lang geleden dat het plan van de Wase burgemeesters ontwikkeld is. Hij 

vraagt zich af of alles wat daar instaat nog wel actueel en nodig is. Maar hij staat daar in grote lijnen 

nog wel steeds achter. Net zoals dat hij zo goed als achter alle punten staat die hier in het bezwaar 

van Interwaas staan. Over de dubbele kamstructuur zegt Interwaas eigenlijk dat het een conditio 

sine qua non is voor verdere havenontwikkeling. Hij zegt dat de haven kan uitbreiden. Op welke 

manier, daar kan discussie over worden gevoerd, maar die haven kan wat sp.a Beveren betreft 

uitbreiden. Maar voor hen zijn al deze maatregelen conditio sine qua non vooraleer de haven 

uitgebreid kan worden. Dat is nog wel een verschil in zienswijze tussen wat er in de tekst van 

Interwaas staat en wat de sp.a vindt. Eerst moet het plan van de Wase burgemeesters uitgevoerd 

zijn. Er moeten investeringen komen in het spoor en in het watervervoer. Pas dan kan de haven 

uitgebreid worden. Dat is wat zij heel duidelijk gezegd hebben. Daar heeft zijn partij nog aan 

toegevoegd dat Beveren zeggenschap moet blijven houden, dat de Maatschappij 

Linkerscheldeoever er moet blijven, en zo verder. Dat Antwerpen nog meer zijn handen probeert te 

leggen op de haven en Linkeroever, vindt hij een zeer kwalijke ontwikkeling.  



De sp.a is voor havenuitbreiding, dus dat heeft de burgemeester helaas verkeerd begrepen. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt voor dat het raadslid de uitzending van TV Oost nog eens terug 

bekijkt. Daarin was de teneur toch anders. Maar daar gaat het niet over. Hij is dus eensgezind met 

het raadslid en dat wil hij zo houden.  Er zijn ook nog veel andere contacten. Wat betreft het 

standpunt van de gemeente Beveren, hij heeft niet lang geleden met de CEO van de haven van 

Antwerpen een uitvoerig gesprek gehad waarop een aantal zaken die betrekking hebben op de 

gemeente Beveren zijn meegegeven. Dus er zijn ook nog wel andere contacten zonder dat het 

allemaal structureel moet gebeuren. Hij denkt dat er ook in het kader van Oosterweel en alle 

werken die daar gebeuren enorm veel overlegorganen zijn. Er zijn ook contacten geweest met de 

NMBS en De Lijn over een aantal bijkomende zaken. De contacten moeten dus niet altijd 

structureel binnen die grote kaders gebeuren. Er zijn ook nog veel andere momenten waar dat 

perfect kan gebeuren en dat de instanties die daarover beslissen daar ook meer bij betrokken zijn. 

Zij kennen het standpunt van de gemeente Beveren zeer goed. 

 

Raadslid Benali vindt het heel belangrijk dat er garanties komen, die ook gevraagd worden door 

Interwaas en door de gemeente, dat dat uitgevoerd wordt voordat de havenuitbreiding er komt. 

Nu is het moment er, want er komt een Vlaamse regering met een regeerakkoord. Men gaat zien of 

er investeringen voorzien gaan zijn of niet, en een federaal regeerakkoord om te zien welke 

uitbreidingen er komen aan het spoor. Hij kan nu al zeggen dat als daar niets concreets instaat aan 

investeringen die hier gevraagd worden in het kader van mobiliteit, dat men dan hangt. Dan komt 

er een verkeersstrop en dan gaat men alles wat hier instaat weglachen. Hij vindt dat de gemeente 

Beveren echt wel moet vragen dat de mobiliteitsmaatregelen serieus worden genomen en 

uitgevoerd vooraleer de havenuitbreiding er komt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het standpunt van Beveren bekend is. Daarom wordt het nog 

niet opgenomen. De partij van het raadslid zal waarschijnlijk in de federale regering zitten, maar 

het raadslid weet ook dat het bestuur van Beveren enkel de vraag kan stellen. Hij denkt dat de 

onderhandelaars uit alle windstreken vele vragen krijgen, maar daarmee is het nog niet 

opgenomen. Maar hij begrijpt de teneur al. Als het er niet instaat, is het de schuld van de gemeente 

Beveren. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft een bedenking en een vraag.  



Zojuist heeft hij de burgemeester horen repliceren op sp.a dat men is veranderd in plaats van dit 

toe te juichen. Het is de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft alleen gezegd dat hij kennis heeft genomen van dat standpunt en 

dat hem dat verwonderde. Hij heeft niet gezegd of dat positief of negatief is. 

 

Raadslid Stevenheydens is ook over de burgemeester regelmatig verwonderd geweest, zonder dat 

hij zich er positief of negatief over uitlaat. Op hetzelfde college is ook een beslissing genomen over 

de werkgroep Doel. Dat hoort er in dit pakket wel bij. Hij vindt het moeilijk om te lezen. Het zijn een 

aantal bepalingen die elkaar tegenspreken. Het college weigert in de werkgroep Doel te zitten, 

behalve als er een politieke taskforce voor Doel wordt opgericht. Als die politieke taskforce van 

Doel zal opgericht worden, dan is men wel bereid in een andere werkgroep te zitten voor 

procedures. Men is ook wel bereid akkoord te gaan om deel uit te maken van een selectiebureau 

dat een bureau voor Doel moet aanstellen. Dus tegelijk is men constructief en werkt men 

anderzijds ook een beetje tegen. Hij begrijpt nog altijd niet, terwijl de bevoegde minister wel een 

goede zaak heeft gedaan door een aantal mensen en partners bij elkaar te brengen, dat de 

gemeente Beveren weigerachtig is of voorwaarden stelt om aan de werkgroep Doel deel te nemen 

of er iemand aan af te vaardigen. Dat begrijpt hij nog altijd niet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid het enkele gemeenteraden geleden ook niet heeft 

begrepen. De schepen heeft toen uitgebreid duiding gegeven bij het standpunt. Dat kan opnieuw, 

maar hij denkt dat ze elkaar niet zullen begrijpen en misschien ook niet willen begrijpen. Het 

raadslid heeft daarover een ander standpunt, wat ook zijn volste recht is. Maar de discussie is een 

of twee gemeenteraden geleden gevoerd. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat het een halfjaar geleden was. Het gaat niet over een verschil van 

standpunt, maar over een constructieve opstelling. Er worden door de gemeente naar allerlei 

werkgroepen veel ambtenaren afgevaardigd, maar hier weigert men. En men is wel bereid om aan 

de werkgroep deel te nemen als een politieke werkgroep Doel wordt opgericht. Dat is niet 

constructief. Dat is geen verschil van mening, maar een beetje pesterij. Het is geen groot politiek 

discours. 

 

Dat laat de burgemeester aan het raadslid over.  



Het college heeft duidelijk gezegd waarom zij er niet aan deelneemt. Dat standpunt is gekend. Het 

raadslid kan er wel of niet mee akkoord gaan. Het college heeft een duidelijk standpunt en blijft 

daarbij. 

De voorzitter denkt dat de standpunten duidelijk gekend zijn en dat er niet verder over 

gediscussieerd hoeft te worden. 

 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

27. Ten verzoeke van sp.a, ondertekenen initiatief True Stone 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het ondertussen van 2015 geleden is dat hij hier over 

tussengekomen is. Toen was in de media dat bij de heraanleg van pleinen overal ten lande 

kasseistenen gebruikt worden waar kinderarbeid aan te pas was gekomen. Minister Homans had 

aan alle lokale besturen gevraagd om een ethische clausule op te nemen in de bestekken van 

aanbesteding om dit te vermijden. De gemeenteraad was overeengekomen om de opname van die 

clausule te onderzoeken en hoe het gebruik van de onethische kasseien verder kan worden 

vermeden. Hij weet niet of het verder onderzocht is of meegenomen. Nu heeft de Vlaamse overheid 

samen met de bedrijven uit de natuursteensector zelf een overeenkomst getekend, waarbij ze zich 

engageren voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie bij die natuursteen. Ze willen 

daarmee onder andere kinderarbeid aanpakken en ook vakbondsvrijheid en gezondheid 

stimuleren in heel die keten. Nu roept de VVSG op om voor in oktober een verklaring te 

ondertekenen waarbij de gemeente stelt dat zij zich aansluit bij het initiatief en zich engageert om 

voor overheidsopdrachten die natuursteen omvatten clausules op te stellen die de ketens 

inzichtelijk maken en wantoestanden aanpakken. Dit sluit sterk aan bij zijn vraag uit 2015. Zijn 

vraag was toen om het engagement wat concreter te maken en dit te ondertekenen. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het college perfect op dezelfde golflengte zit. Het gaat vooral om 

geïmporteerde vormen van natuursteen. Die zijn in de laatste projecten weinig of zelfs niet 

gebruikt. Maar men gaat dat inderdaad ook formaliseren. 

 

De raad gaat algemeen akkoord met het ondertekenen van het initiatief True Stone. 



 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 24 september 2019 en 

nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 oktober 

2019 om 19.30 uur. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

 Waarvan verslagschrift. 

 Op last:       

 de algemeen directeur                                      de voorzitter, 
 
 

 
 Jan Noppe       Veerle Vincke 


