
Gemeenteraadszitting van 01 september 2020 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, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 
Cools, Issam Benali, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, 
Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 

Schelfhout en Jan Creve, raadsleden; 
Jan Noppe, algemeen directeur. 
 

De raadsleden Lien Van Dooren en Bjorn Vaerenbergh waren afwezig en werden 

verontschuldigd. 

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

01. Verslag gemeenteraadszitting 30 juni 2020 - Goedkeuring  

02. Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende maatregelen ter afremming  

       van het coronavirus - Goedkeuring  

03. Bekrachtiging politieverordening burgemeester maatregelen aanwezigheid blauwalgen  

       op de Noord-Zuid Verbinding - Goedkeuring  

04. Samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de gemeente Beveren op  

       vlak van ICT - Goedkeuring  

05. Retributie op het innemen van een standplaats op het woonwagenterrein Pastoor  

       Steenssensstraat Beveren - Goedkeuring  

06. Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Wijmenhof te Vrasene - Vaststelling  

07. Wegtracé trageweg tussen Kallodam en Hoog-Kallostraat-Ebeslaan bij aanvraag  

       omgevingsvergunning gemeentebestuur Beveren - Goedkeuring  

08. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietssnelweg te  

       Beveren - Goedkeuring  

09. Aanvraag omgevingsvergunning Infrabel te Beveren - Melsele, fietstunnel en langsweg -  

       Vaststelling  

10. Bezettingsovereenkomst met Infrabel voor de aanleg van een fietspad naast spoorlijn 10  

       tussen de Grote Baan en de Trepelandstraat - Goedkeuring  

11. Huurovereenkomst met het oog op de verhuis van de permanentie te Kieldrecht - Goedkeuring  

12. Vestiging publieke erfdienstbaarheid overgang en toegang trage verbindingsweg Fort  

       van Haasdonk - Goedkeuring  



13. Kosteloze grondverwerving Bergmolenstraat Melsele - Goedkeuring  

14. Kosteloze grondverwerving Hoog-Kallostraat Kallo - Goedkeuring  

15. Kosteloze grondverwerving Doornpark Beveren - Goedkeuring  

16. Terugkoop KMO-grond Doornpark - Goedkeuring  

17. Verkoop perceel bouwgrond hoek Grote Baan-IJzerstraat Melsele - Goedkeuring  

18. Verkoop grond Kalishoekstraat Melsele - Goedkeuring  

19. Afstand voorkooprecht magazijn + grond Doornpark 38 Beveren - 2/2 Goedkeuring  

20. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring  

21. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring  

22. Recht van opstal urban villa Vogelkerslaan te Melsele - Goedkeuring  

23. Diverse slopingen en gevelafwerkingen te Beveren - Goedkeuring  

24. Vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van brandstoffen aan de pomp middels  

       tankkaarten - Goedkeuring  

25. Vakantieregeling 2020-2021 gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring  

26. Mandaten beheerscomité interlokale vereniging "scholengemeenschap gemeentelijk  

       basisonderwijs BeverenKruibeke" – Vaststelling 

27. Mandaten beheerscomité interlokale vereniging "kunstacademie Beveren-Kruibeke" -   

       Vaststelling  

28. Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische  

       doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties - Goedkeuring  

29. Ten verzoeke van Beveren 2020: Stand van zaken kaaimuur Doel - Advies  

30. Ten verzoeke van Groen: Verkeersveiligheid tijdens de werken - Advies  

31. Ten verzoeke van Groen: Toewijzen coronagelden - Advies  

32. Ten verzoeke van Groen: Straatnaam De Brownestraat - Advies  

33. Ten verzoeke van Groen: Lokale maatregelen voor veranderend klimaatscenario - Advies  

34. Ten verzoeke van Groen: Commissie Waasland Beveren – 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 juni 2020 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 30 juni 2020. 

 Raadslid Creve, Beveren 2020, geeft aan dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag weer een aantal 

ernstige incidenten in Doel zijn geweest. Er is onder meer een inbraak geweest in atelier De Nijs. Er is 

met potten verf gegooid. Er is ook met bepaalde projectielen naar de kerk gegooid. Daar is allemaal 

aangifte van gedaan, maar de politie is niet in staat om de camerabeelden te raadplegen. Er hangen 

in Doel heel wat camera’s. Hij denkt dat het een deelgemeente is die volledig bestreken wordt door 

camera’s. Die hangen daar al drie à vier jaar. Maar bij alle incidenten die er de afgelopen jaren zijn 

geweest moet men keer op keer vernemen dat er met die camerabeelden niets gedaan kan worden 

en in dit laatste geval dat de camerabeelden niet geraadpleegd kunnen worden. De agenten zouden 

daar zelf niet aan kunnen. Hij vraagt of de camera’s effectief zijn geregistreerd en aangegeven zijn bij 

de privacycommissie zodanig dat de beelden gebruikt kunnen worden. Hij vraagt wat dan anders de 

reden is waarom men deze camera’s niet kan aanwenden om te komen tot veiligere situatie. Hij 

vraagt of ze van de gemeente Beveren zijn en wie ze controleert. 

 

Het lijkt burgemeester Van de Vijver bizar dat de beelden niet geraadpleegd kunnen worden. Dit is 

het eerste dat hij er van hoort. In het verleden zijn er al verschillende calamiteiten in Doel opgelost 

dankzij deze beelden. Natuurlijk kunnen deze camera’s niet alles in beeld nemen. Dat is ook zo op de 

markt in Beveren. Soms valt een delict net buiten het gezichtsveld van de camera’s. Dan kan het op 

die manier niet worden opgehelderd. Het zijn moderne camera’s, dus het zou hem verwonderen als 

de beelden niet bekeken kunnen worden. Hij zal het voor alle duidelijkheid nog eens navragen. Er is 

volgende week politiecollege. Dan zal hij vragen naar de voorvallen van vorige week en waarom de 

camerabeelden eventueel niet zouden kunnen gebruikt worden als er opnames zijn binnen het 

gezichtsveld van de camera’s. 

 

Raadslid Creve denkt dat het probleem voor een stuk zit in het verschil tussen online kunnen 

raadplegen of zaken die ergens geregistreerd staan en die men dan pas kan afspelen. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat de camera’s opnemen en dat de beelden achteraf gebruikt 

kunnen worden. De beelden worden niet live bekeken vanuit het politiecommissariaat. 

 

Raadslid Creve stelt een tweede vraag in verband met de kapvergunning voor een twintigtal bomen 

in de Brandstraat in Vrasene. Het is de bedoeling dat die bomen opnieuw aangeplant worden. Maar 

dat zouden er minder zijn en die zouden verder staan van de rijweg. Daar hebben bewoners toch wel 

vragen bij, vooral omwille van het landschapsgezicht en het groen in de omgeving. Ter plaatse kan 

men vaststellen dat de bomen niet verder van de baan gezet kunnen worden dan dat ze nu staan. Er 

is geen plaats, tenzij men daarvoor privégronden gaat gebruiken. Hij heeft de vernomen dat de reden 

van de kap een onveilige situatie is. Het wordt vaak oneigenlijk als doorgangsweg gebruikt. Hij vraagt 

of het college niet overwogen heeft om iets aan de verkeerssituatie te veranderen in plaats van direct 

te opteren voor het kappen van die bomen. Hij denkt dat men bij heraanplant met hetzelfde 

probleem blijft zitten. 

 

Schepen Kegels zegt dat de vraag van de kapvergunning op het college is geweest. Er waren ook 

vanuit de meerderheid vragen over. De vraag is teruggekomen naar het college met extra informatie 

van de dienst. Als men daar de bocht naar rechts neemt en men draait de Brandstraat in, dan staan 

de eerste drie à vier bomen vlak naast de baan. Er komen ook veel landbouwvoertuigen langs. De 

bomen zijn wel bijgesnoeid maar ze staan toch te dicht waardoor sommige uitstekende delen van de 

voertuigen die bomen raken. De bocht is voor een fietser minder een probleem, maar voor 

landbouwvoertuigen en vrachtwagens is het wel een probleem. De situatie is dus herbekeken en er is 

gezegd dat er daar geen bomen in de berm geplant kunnen worden. Iets verderop kan dat wel. In de 

bocht is de gracht minder breed maar verder door is die breder. Men gaat dus heraanplanten. De 

bomen zijn ook kaprijp. Niet alles dat kaprijp is hoeft gekapt te worden, maar in dit geval zijn ze wel 

kaprijp. Ze kunnen ook worden gekandelaard, maar dan is er niet meer veel van de boom over. Het 

heeft geen zin om ze te kandelaren voor twee jaar. Dan kunnen ze beter worden verplant en daar 

volledig openbloeien. Dus kandelaren is zeker geen optie. Dus ze gaan verderop verder uit elkaar 

aangeplant worden. De uitval van de takken was ook een probleem als er een storm was. Vorige 

week was er ook een windvlaag. Er is daar elke keer een grote opkuisactie nodig om alles terug in 

orde te krijgen. Takken zijn ook al dikwijls op voertuigen gevallen. Het leek hem daarom de beste 

oplossing. Ondertussen is er al wat ruggenspraak gegeven aan de bewoners van de Brandstraat. Het 

raadslid zegt dat de mensen er vragen bij stellen. Dat zijn zeker niet de landbouwers want die zijn er 

tevreden mee dat er een oplossing komt. De mensen in Vrasene hebben inmiddels antwoord op hun 



vraag gekregen. Die konden ermee leven als de bomen heraangeplant werden.  

 

Raadslid Creve denkt dat, als de gemeente daar kiest voor een heraanplant met bomen die op 

termijn weer kunnen uitgroeien, dat een bevredigende oplossing is. Hij denkt wel dat er iets meer 

gedaan had kunnen worden in de communicatie naar de bewoners. In een ruimer perspectief denkt 

hij dat kap van bomen binnen een landschappelijk kader onderwerp zou moeten worden van een 

bredere visie. Dan hoeven dit soort gevallen niet steeds terug te komen, maar kan men terugvallen 

op een stuk beleid over landschap en bomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft een aanvulling. Het is op aanvraag van de bewoners zelf. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat dubbel is. Er zijn inderdaad een aantal mensen die daar met zware 

voertuigen passeren. Die kunnen daar niet rap genoeg voorbij. Anderzijds zijn er ook veel mensen die 

begaan zijn met de behoud van het groen en de bomen in de omgeving. Hij vindt het nuttig ernaar te 

streven om het een met het ander te verzoenen. Als men kapt en opnieuw aanplant, kan dat 

inderdaad onderdeel zijn van een zinvolle manier van omgaan met het probleem. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat bij de laatste glasophaling van Ibogem nogal wat klachten 

zijn gekomen van mensen die een glasbak kapot teruggevonden hebben. Hij had het geluk om zelf 

achter zo’n wagen te mogen rijden dus hij heeft het zelf gezien. Mensen nemen de volle bakken, 

kappen die uit in de wagen en verzamelen die met twee à drie om ze dan enkele meters verder te 

smijten. Dan moet men er niet van verschieten dat die bakken kapot gaan. Hij wil dat aan de mensen 

wordt gevraagd om wat zachter met de bakken om te gaan. Het is niet belangrijk dat ze die 

terugplaatsen aan het betreffende huis, maar ze moeten er in elk geval niet mee gooien. 

 

Raadslid De Wael, voorzitter van Ibogem, zegt dat het de eerste maal is dat de melding bij hem 

binnenkomt. Hij vindt het belangrijk dat dit soort zaken worden gerapporteerd bij Ibogem. 

 

Raadslid Buyl krijgt al geruime tijd een aantal klachten, maar nu heeft hij het zelf gezien. Er wordt 

gesmeten met de bakken als ze leeg zijn. Als ze dan op beton komen dan is het niet verwonderlijk dat 

ze kapot gaan. 

 

Raadslid De Wael kan er nu weinig op zeggen, maar hij gaat het onderzoeken. Hij koppelt dit op een 



later moment terug. 

 

Raadslid Buyl stelt zijn tweede vraag. Bij de werken aan het administratief centrum  heeft hij al 

enkele keren kunnen vaststellen dat er op zaterdag en zondag gewerkt wordt. Ook op de feestdag 

van 15 augustus werd er gewerkt. Hij vraagt of dit te rijmen is met de sociale regels in de bouw. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat de verantwoordelijkheid is van de aannemer en niet van de 

opdrachtgever. Er is sociale inspectie en hij gaat ervan uit dat alles in orde is met de geldende regels. 

 

Raadslid Buyl vraagt verder of het noodzakelijk is dat er dag en nacht zo veel verlichting brandt in het 

gedeelte van het gebouw waar niet gewerkt wordt. Hij neemt aan dat er in het politiegebouw 

mensen zijn, maar in het andere gebouw brandt dag en nacht licht. Ook op zon- en feestdagen, en er 

gebeurt niks. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ‘altijd’ veel gezegd is. Maar hij heeft al eerder gezegd dat hij er 

ook wel eens passeert en zich afvraagt of er op dat moment wordt gewerkt. Het is gerapporteerd en 

meegegeven om erop toe te zien dat de lichten gedoofd worden als er niemand werkt. Deze 

opmerking is al verschillende keren meegegeven. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat in de Pastoor Steenssensstraat het bord ‘zwaar vervoer’ is 

weggenomen. Sinds het verkeersverbod voor plus 3,5 ton op Vijfstraten is weggenomen, is de 

verkeerssituatie in de Pastoor Steenssensstraat uiterst gevaarlijk. Er rijden zeer veel vrachtwagens, 

tractors en andere voertuigen door de straat. Vaak hebben ze geen andere keuze dan het fietspad of 

voetpad te gebruiken om de straat door te geraken. Deze straat is er niet op voorzien en dit resulteert 

in levensgevaarlijke situaties. Buurtbewoners hebben dit al meerdere keren aangekaart. Er komen 

geen oplossingen. Ze wil erop wijzen dat deze straat in een schoolomgeving ligt waar 

landbouwvoertuigen en havenvervoer niet thuis horen. Met het oog op de opening van de scholen 

wil ze het college dringend vragen om het verkeersverbod voor zwaar vervoer in deze straat opnieuw 

te plaatsen alsook de verzekering dat er wordt toegezien op de effectieve naleving hiervan. 

Bijkomend wenst ze ook een verbod op de landbouwvoertuigen. Die kunnen perfect langs het 

Doornpark rijden. Dit industrieterrein is hier alleszins beter op voorzien. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het raadslid zich vergist. De tonnagebeperking is in een grote zone 



georganiseerd. Het mechanisme werkt dusdanig dat bij het binnenrijden of uitrijden van de zone de 

borden worden geplaatst, maar niet binnen de zone. Dat is een kleine nuance met de toestand die er 

vroeger was. De N70 was toen een grens, maar nu is het een grote globale zone. Dus de 

tonnagebeperking geldt nog altijd onverminderd en is conform de regels van de wegcode en de 

geldende wetgeving aangegeven op de rand van de zone. Los daarvan is men al een hele tijd in 

bespreking met de bewoners van de Pastoor Steenssensstraat. Er wordt geprobeerd om met hen 

voor een aantal zaken oplossingen te vinden. Het raadslid vraagt landbouwverkeer te verbieden. De 

uitzondering op het tonnageverbod is precies voor landbouwverkeer. Een verbod lijkt nu niet 

opportuun. Men moet wel ergens kunnen passeren. Er zijn heel wat landbouwers die hun erven 

moeten kunnen bereiken. Als men gaat beginnen met uitzonderingen maken dan moet men ook 

voor heel het grondgebied die uitzondering maken, behalve de uiterste rand waarvoor dat een 

overdreven reactie zou zijn. Maar het is inderdaad zo dat sommige landbouwers met heel grote 

machines rijden op een manier die voor veel mensen onveilig overkomt. Er zijn overlegmomenten 

over geweest. Maar het is op dit moment niet de goede maatregel om het landbouwverkeer te 

verbieden. De weg is jaren geleden zo ingericht in functie van het beperken van snelheid. Als mensen 

op een a-sociale manier met een wagen rijden, dan is dat niet het gevolg van de aanleg. Die was 

precies bedoeld om het af te remmen. Hij is het met het raadslid eens dat er weggebruikers zijn die 

niet op een correcte manier handelen. Dan is het inderdaad de politie die moet handhaven. Maar zij 

kunnen niet 24/24 en 7/7 op dezelfde plek controles uitoefenen. 

 

Raadslid Schelfhout heeft een tweede vraag in verband met de problematiek van vzw Aangenaam 

Winkelen. Ze vraagt of al is geweten wanneer de gemeenteraadscommissie gehouden zal worden.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het vandaag 1 september is. Verschillende mensen zijn met 

verlof geweest. In de loop van september/oktober zal het behandeld worden. Alles komt nu terug op 

gang. De meeste mensen komen terug uit verlof. Men moet de mensen enig respijt geven. Het komt 

er zeker en vast. Het rapport is in tussentijd ook af. Dat kan er ook bij betrokken worden. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil aanhaken op de vraag van collega Buyl en het antwoord van de 

burgemeester daarop. Als er gewerkt wordt op zon- en feestdagen, dan kan de gemeente als 

opdrachtgever daar wel controle op uitoefenen. De burgemeester kan ook de inspectie inschakelen. 

Ten tweede wil hij er nog eens aan herinneren dat er in 2016 een uitgebreide discussie is geweest op 

de gemeenteraad over het voorstel van toen nog Groen-Sp.a om sociale clausules op te nemen bij 



aanbestedingsdossiers. Er heeft een motie voorgelegen over sociale dumping. Men is toen tot het 

compromis gekomen om ook sociale criteria mee op te nemen bij de offertes die worden bij de 

aanbestedingsdossiers voor het administratief centrum. Hij vindt dus dat de burgemeester zich er te 

gemakkelijk van afmaakt. Als de criteria zijn opgenomen zoals afgesproken op de gemeenteraad, 

dan is er volgens hem wel een stok achter de deur om te kijken of de sociale criteria in deze 

nageleefd zijn. Hij vindt dat de burgemeester zich er te gemakkelijk van afmaakt en hij sluit zich aan 

bij de vraag van raadslid Buyl. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, komt terug op de raad van 27 december waarbij haar motie betreffende de 

afkeuring van LGBTQ-vrije zones in Polen goedgekeurd werd door de raad. Het is nu terug volop in 

de actualiteit. Ze vraagt naar de stand van zaken in het dossier. Via dat punt heeft de gemeente zich 

verbonden om haar bevriende gemeente te verzoeken zich uit te spreken tegen de LGBT-vrije zones 

en om de provinciale resolutie te verwerpen. Ze vraagt of dit al is gebeurd. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat de motie is voorgelegd ter ondertekening en dat die niet met 

een meerderheid van stemmen is goedgekeurd. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat die wel is gestemd met een meerderheid. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het is goedgekeurd, maar dat een aantal raadsleden zich 

onthouden hebben.  

 

Raadslid Rovillard zegt dat dat geen afbreuk doet aan de verplichting die erin is opgenomen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zal het laten natrekken. Hij kan nu niet antwoorden op de vraag. 

 

Raadslid Rovillard wacht het antwoord af. 

 

 

02. De voorzitter geeft toelichting bij de bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende 

maatregelen ter afremming  van het coronavirus. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft geen direct inhoudelijke opmerking. Hij vraagt zich wel af of het niet tijd 



is om hier een commissie over te organiseren om het bredere plaatje te kunnen zien. Ondertussen 

woedt de coronacrisis al een half jaar. Er worden verschillende beslissingen genomen door de 

burgemeester. Hij vindt er geen waar hij het niet mee eens is, maar ondertussen hoort hij van alles in 

de pers. Het gaat over kermissen die al of niet open mogen blijven en ook de Beverse feesten, 

fitnesscentra, het bubbelbad van hotel Beveren, de sluiting van de Brantano-vestiging. Men hoort af 

en toe dat er besmettingshaarden zijn in de woonzorgcentra. Hij vindt het nodig om daar langer bij 

stil te staan en te kijken welke strategie het voorbije half jaar gehanteerd is geweest. Vooral ook naar 

de toekomst kijkend, wetende dat er een griepperiode zal aankomen en dat er waarschijnlijk nog 

eens een stijging zal zijn van coronacijfers waarop weer gereageerd moet worden. Het is goed als de 

gemeenteraad daar eens een bredere discussie over kan houden, over hoe het is aangepakt, zowel 

de gemeentelijke bevoegdheden als de bevoegdheden van het OCMW. Dus om een evaluatie te 

maken en vooral te weten wat de strategie naar de toekomst toe is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente niet volledig autonoom bepaalt wat er kan en wat 

er niet kan. De afgelopen maanden was er minstens een keer per week crisiscel om vooral te 

bespreken wat op het Vlaamse en federale niveau is beslist. Het is voor een gemeentelijke overheid 

niet eenvoudig om daarop in te spelen. Soms gebeuren er Vlaams en federaal ook dingen 

tegelijkertijd die soms elkaar tegenspreken. De ene excellentie zegt dan dat het wit is en de ander dat 

het zwart is. De gemeente kan nooit minder streng zijn dan er op federaal en Vlaams is afgesproken. 

Daar probeert de gemeente op in te spelen. Soms is er ook voortschrijdend inzicht. De kermissen 

waren bijvoorbeeld op een bepaald moment terug toegelaten. Begin augustus kwam er de tweede 

golf. Toen hebben veel gemeenten beslist om de grotere evenementen terug te verbieden. In de loop 

van augustus evolueerden de cijfers in gunstige zin. Met voortschrijdend inzicht is er gezegd dat er 

nog wel een aantal dingen mogelijk moeten zijn. Er is beslist om onder bepaalde voorwaarden die 

kermissen wel toe te laten. Dus de lijn is om wel toe te laten wat binnen het nationaal kader is, 

datgene dat gecontroleerd kan worden. Er is ook een wielerwedstrijd in Kieldrecht toegelaten. Die 

mensen hebben dat op een perfecte manier georganiseerd maar er kwam een massa volk naar de 

aankomst die niet meer te kanaliseren was. De veiligheidsvoorschriften werden niet meer 

gerespecteerd. Dat heeft niets te maken met de voorbereiding door de organisatoren, maar met het 

feit dat er een massa volk was die op die manier niet meer in goede banen geleid kan worden. 

Vandaar dat ervoor is gekozen om evenementen toe te laten met inschrijvingen op voorhand. Dan 

kan er op voorhand worden gecontroleerd om te vermijden dat er een massa volk op afkomt en de 

veiligheidsvoorschriften niet meer gerespecteerd kunnen worden. Hij wil er wel een commissie over 



geven, maar daarin zal dan een weergave worden gegeven van wat er in het verleden gebeurd is. 

Naar eer en geweten wordt geprobeerd om binnen het gegeven kader een aantal dingen toe te laten. 

Bepaalde collega’s hebben nu al beslist om tot het einde van het jaar alles te verbieden. Dat is het 

gemakkelijkste. Hij gaat geen kritiek uitoefenen op de collega’s. Zij leggen verantwoording af aan de 

eigen bevolking. Maar hij heeft niet voor die weg gekozen. Het college kiest voor een iets moeilijkere 

weg, maar hij denkt gezien het aantal activiteiten dat al is toegelaten, dat de mensen daar op een 

positieve manier op reageren. Mensen kunnen ook niet meer op reis gaan en er moet wel iets te doen 

zijn. Veel mensen willen toch wel een keer buiten komen in het weekend of de afgelopen weken in de 

vakantieperiode. Dat is de lijn die het college in overleg met politie en andere betrokkenen probeert 

te handhaven. Hij heeft geen glazen bol, dus hij kan niet zeggen hoe het zal gaan als er een nieuwe 

opstoot komt. Op het gepaste moment zal bekeken worden welke maatregelen er genomen moeten 

worden. Dat geldt ook voor het OCMW. Het Zorgpunt zit niet meer bij de gemeente, maar er is wel 

overleg. Daar wordt bekeken hoe preventief gehandeld kan worden, maar ook als er gevallen zijn, 

hoe de nodige maatregelen te nemen om verder onheil te voorkomen. Er ligt dus geen draaiboek dat 

uit de kast wordt genomen en gevolgd kan worden. Dus hij wil wel een commissie geven, maar de 

mensen zijn nu vooral bezig om op de werkvloer dingen te doen. Als er een commissie voorbereid 

moet worden om alles in beeld te brengen, dan vraagt dat tijd die er momenteel niet is. Zeker niet de 

afgelopen maanden toen er een aantal mensen met verlof waren. Hij kan ook zeggen dat een aantal 

mensen met verlof zijn geweest en dat dat verlof niet altijd gerespecteerd is. Hij heeft deze mensen 

ook tijdens de verlofperiode wel eens gebeld als het noodzakelijk was. Maar op gepasten tijde wil hij 

wel een commissie geven. Maar hij kan niet beloven dat dat tussen nu en een aantal weken zal zijn. 

Hij kan in de commissie ook niet zeggen wat het draaiboek is dat de komende tijd toegepast zal 

worden. Dat zou te kort door de bocht zijn. Er zijn te veel mensen bij betrokken die in moeilijke 

omstandigheden geprobeerd hebben om vanuit de lokale mogelijkheden de pandemie, die nog lang 

niet voorbij is, op een goede manier in banen te leiden en maatregelen te nemen. 

 

Raadslid Benali zegt dat er inderdaad een nationaal kader is. Het college en de burgemeester 

moeten daarop inspelen. Hij zegt niet dat de burgemeester het allemaal verkeerd heeft gedaan. Er 

moest inderdaad snel gehandeld worden en tegelijkertijd is er sprake van voortschrijdend inzicht. De 

gemeenteraad heeft ruimte gegeven aan de burgemeester en het college. De raad zit hier uiteindelijk 

om achteraf een aantal zaken goed te keuren die op het moment zelf zijn doorgevoerd. Hij kijkt wel 

naar wat er in andere gemeenten gebeurt. In sommige gemeenten wordt het iets anders aangepakt. 

Het is wel goed om eens over de muur te kijken. De burgemeester zegt zelf dat er voortschrijdend 



inzicht is. Hij vraagt wat er dan ondertussen geleerd is. Er zijn waarschijnlijk zaken die beter kunnen 

en zaken die heel goed aangepakt zijn. Hij vraagt om dat eens op te lijsten. Hij vraagt het nu omdat er 

net een nieuwe piek geweest is. Hij hoopt dat de komende weken iets rustiger worden. Hij denkt dat 

het beter is om nu te evalueren door een commissie te organiseren en vooruit te kijken ter 

voorbereiding op de nieuwe golf met de informatie en kennis die het college vooral heeft. Dat is 

beter dan een commissie te organiseren als er een nieuwe piek is. Het is nu het moment om alles op 

een rij te zetten. De gemeenteraad is heel geduldig geweest en heeft het vertrouwen gegeven aan het 

college. Maar nu is het de rol van de gemeenteraad om er een stuk democratische controle op te 

houden. Dat is geen kwestie van wantrouwen. Het is een kwestie van willen weten hoe de zaken in 

elkaar zitten en de rol spelen als gemeenteraad. Hij wil graag opgelijst zien welke beslissingen zijn 

genomen, wat er beter kan en wat andere gemeenten hebben gedaan. En hij wil vooruitkijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil erop wijzen dat het niet de gemeenteraad is die hem bepaalde 

bevoegdheden heeft gegeven. Die bevoegdheden zijn gebonden aan het ambt van burgemeester. 

Ook de federale overheid heeft de burgemeesters de afgelopen maanden extra bevoegdheden 

gegeven. Het is dus niet zo dat er een bepaald mandaat is gegeven dat nu wordt ingetrokken door te 

zeggen dat men het samen gaat bekijken. Zo eenvoudig is het niet. Het raadslid mag zeker eens een 

week op zijn stoel komen zitten. Zo aangenaam is dat ook niet. De druk is soms vrij groot. 

 

Raadslid Benali zegt dat de burgemeester en de gemeenteraad elk hun eigen rol hebben. De 

gemeenteraad moet op de hoogte zijn van de beslissingen die werden genomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het hier gaat om besluiten om zo de politie de kans te geven om 

bepaalde dingen af te dwingen. Er zijn ook besluiten genomen zonder politiebesluit. In dit geval zijn 

er een aantal zaken waar de politie pas kan optreden op het moment dat er een politiebesluit is. Zo 

veel zijn er niet genomen, maar voor bepaalde dingen moet een politiebesluit genomen worden om 

die afdwingbaar te laten zijn. Die moeten à la carte genomen worden, dus er zijn geen twee à drie 

weken om het te doen. Politiebesluiten zullen altijd ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad. Dat kan ook niet anders. Of de gemeenteraad moet à la minute bijeengeroepen 

worden. Maar vragen en opmerkingen kunnen altijd gesteld worden. Dat is de bevoegdheid van een 

gemeenteraadslid. Ten gepasten tijde zal er een commissie zijn, maar hij doet niet de belofte dat het 

binnen een paar weken zal zijn. Momenteel heeft men niet de manschappen om daar nu de energie 

in te steken. Men is bijvoorbeeld vandaag bezig in het onderwijs om te zorgen dat alles op een 



correcte manier kan verlopen. Het is allemaal goed gelopen. En soms zijn de richtlijnen van 

hogerhand niet altijd zo duidelijk. Het is niet altijd eenvoudig om daar een lijn in te trekken. 

 

Raadslid Benali verwacht niet dat ambtenaren in de commissie komen uitleggen wat er in de 

voorbije maanden gebeurd is en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij veronderstelt dat de 

burgemeester handelt op basis van de informatie die hij de voorbije maanden heeft gekregen van de 

ambtenaren, dat hij een zekere visie in zijn hoofd heeft, dat hij ondertussen wat richtlijnen heeft, dat 

hij weet wat hij doet en niet volledig verrast zal zijn wanneer er een volgende opstoot zal komen. Er 

zal niet een volledig draaiboek klaarliggen, maar er zullen toch al een aantal lessen getrokken zijn en 

richtlijnen gemaakt zijn waar de burgemeester zich aan probeert te houden. Daar zijn geen 

ambtenaren voor nodig. Hij gaat ervan uit dat de burgemeester nu al beter voorbereid is dan zes 

maanden geleden. Dus denkt hij dat de burgemeester in staat is om er een commissie over te geven. 

Dat moet niet uit de losse pols, maar met een beetje voorbereiding moet dat lukken. Hij ziet dus niet 

in waarom dat weken moet duren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt nogmaals dat, als er opnieuw een opstoot is, er eerst gewacht zal 

worden op wat er federaal en Vlaams beslist wordt. Dan pas moeten de maatregelen worden 

omgezet naar de praktijk van het lokale niveau. De gemeente bepaalt dat zelf niet. Begin augustus 

zijn er bij de nieuwe opstoot terug een aantal maatregelen genomen. Hopelijk komt er tussen nu en 

twee maanden niet opnieuw een opstoot. Maar als het gebeurt dan moet eerst gewacht worden op 

wat er op het Vlaamse en vooral federale niveau beslist wordt. Hij, en niet alleen hij, heeft zijn 

bedenkingen bij aantal maatregelen die zijn genomen. Maar de gemeente moet zich daarin schikken. 

Hij gaat de discussie niet beginnen door te zeggen bij welke maatregelen hij zich vragen stelt. Maar er 

zijn een aantal maatregelen waarvan hij het nut niet inziet. De gemeente heeft binnen het kader dat 

gecreëerd wordt een stukje vrijheid om te zeggen wat wordt toegelaten en onder welke 

voorwaarden.  

 

De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden de afgelopen maanden, tot begin juli, 

gestaag door het invoeren van de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, ingevoerd bij Ministerieel Besluit. Sinds midden juli nemen  de 

cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19 echter opnieuw aanzienlijk toe. 

Gezien deze evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus drongen bijkomende 

preventieve en doortastende maatregelen zich op om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-



19) af te remmen.  

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan 

voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te 

voorkomen. 

De burgemeester kan op basis van artikel 134 N. Gem. W., op eigen gezag, politieverordeningen 

uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 

bewoners. De huidige verspreiding van het Coronavirus en bijhorende crisis maken 

ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die snelle en adequate maatregelen in toepassing van 

deze bevoegdheid vereisten. 

1. Politieverordening 13 juli 2020 

Door middel van deze verordening werd een verplichting opgelegd tot het dragen van een 

mondmasker op markten en rommelmarkten, aangezien op deze plaatsen veel mensen kunnen 

samenkomen, en de afstand niet steeds kan worden gegarandeerd. 

2. Politieverordening 28 juli 2020 

In toepassing van artikel 11  van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2020 tot wijziging van het 

Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, nam de burgemeester op 28 juli 2020 een politieverordening die 

voorziet in de verplichting voor elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar op het openbaar domein 

en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de 

gemeente Beveren, om  ten allen tijde een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander 

alternatief in stof bij zich te hebben. 

3. Politieverordening 3 augustus 2020 

De gouverneur van Antwerpen kondigde naar aanleiding van de exponentiële stijging van het aantal 

besmettingen in de provincie Antwerpen, een aantal bijkomende maatregelen af middels de 

politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020.  

Uit vaststellingen van de politie bleek echter dat inwoners van deze meest getroffen zone, de in het 

besluit opgelegde maatregelen omzeilden door naar fitnesscentra gelegen op het grondgebied van 

Beveren te komen om daar te trainen. 

Om deze reden, en om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen 

verzekeren en een verdere verspreiding van de epidemie tegen te gaan, nam de burgemeester op 28 

juli 2020 een politieverordening die aan  fitnesscentra de verplichting oplegt om de contactgegevens 

van elke klant bij aankomst te registeren, en daarnaast verbod inhoudt voor de inwoners van de 

getroffen zones in de provincie Antwerpen om aanwezig te zijn in de fitnesscentra op het 

grondgebied van Beveren. Aan de fitnesscentra werd de verplichting opgelegd om zich zodanig te 



organiseren dat de aanwezigheid van deze personen in de fitness niet mogelijk is en om deze 

personen de toegang tot de fitness te weigeren. 

4. Politieverordening 7 augustus 2020 

In de provincie Oost-Vlaanderen worden jaarlijks ettelijke duizenden seizoensarbeiders in de land- 

en tuinbouw tewerkgesteld, waarvan ca. 850 in Beveren. Een groot deel van deze seizoensarbeiders 

is uit het buitenland afkomstig, met name uit Polen, Bulgarije en Roemenië, maar eveneens 

Slovakije, Spanje, Italië en Portugal; 

Aangezien een plotse instroom van seizoensarbeiders uit zulke risicogebieden een mogelijke 

bijkomende besmettingshaard kan vormen, drongen dringende bijkomende maatregelen zich 

op, ten aanzien van deze seizoensarbeiders, bovenop de praktijken en protocollen die reeds in de 

betreffende sector actief zijn; 

De burgemeester legde om deze reden bij politieverordening van 7 april 2020 houdende maatregelen 

met betrekking tot seizoensarbeid ter afremming van het coronavirus verschillende bijkomende 

maatregelen op: 

- Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de gemeente Beveren als seizoenarbeider en 

die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als 

oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie onmiddellijk laten testen 

op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. 

 Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de gemeente Beveren als seizoenarbeider en 

die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als 

groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. 

Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden 

geraadpleegd. 

- De werkgevers van deze seizoensarbeiders in de gemeente Beveren worden verplicht om dagelijks 

de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij 

verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen. 

- De seizoensarbeiders worden op de bedrijven in de gemeente Beveren tewerkgesteld in dezelfde, 

vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur 

wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te 

worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat. 

5. Politieverordening 20 augustus 2020 

Door middel van deze verordening werd een verplichting opgelegd tot het dragen van een 

mondmasker aan een schoolpoort door ieder burger ouder dan 12 jaar aangezien op deze plaatsen 



veel mensen kunnen samenkomen, en de afstand niet steeds kan worden gegarandeerd. 

Met algemeenheid van stemmen worden volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 

134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordeningen bekrachtigd: 

 Politieverordening d.d. 13 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus - verplichting tot het dragen van een mondmasker op markten en 

rommelmarkten 

 Politieverordening d.d. 28 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus - verplichting tot het bij zich dragen van een mondmasker voor burgers boven 12 

jaar 

 Politieverordening d.d. 3 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus - registratieverplichting voor fitnesscentra + verbod aanwezigheid  inwoners 

getroffen zones provincie Antwerpen 

 Politieverordening d.d. 7 augustus 2020 houdende maatregelen met betrekking tot 

seizoensarbeid ter afremming van het coronavirus  

 politieverordening d.d. 20 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus - verplichting om een mondmasker te dragen aan een schoolpoort voor burgers 

boven 12 jaar 

 

03. Door de VMM  werd  de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld op de Noord-Zuid Verbinding, van 

aan de Welen waar de Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een technische vraag. Om de blauwalg te laten groeien zijn een 

aantal dingen aanwezig. Bijvoorbeeld een heel hoog gehalte aan voedingsstoffen in het water. Er is 

ook een hoge watertemperatuur nodig en een gebrek aan stroming. Daardoor kunnen de bacteriën 

lang ter plaatse blijven. Hij vraagt wie verantwoordelijk is voor deze waterloop en of aan hen 

gevraagd kan worden om bijzondere maatregelen te treffen. Dat zijn maatregelen ten opzichte van 

de hoeveelheid nutriënten in het water en ten behoeve van een betere stroming, bijvoorbeeld het 

plaatsen van waterpompen in bepaalde parkvijvers. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat deze maatregelen worden genomen door de provincie. De 

provincie oefent de nodige controles uit. Op een gegeven moment komt een besluit van de 

gouverneur die wordt omgezet in een politiebesluit zoals hier voorligt. De nutriënten zijn de 

verantwoordelijkheid van Vlaanderen. Er is een moratorium. Vandaar dat er bepaalde peilpunten 



zijn. Als de nitraat te hoog is dan wordt er ingegrepen, maar dat gebeurt door de Vlaamse overheid. 

 

Raadslid De Munck geeft het voorbeeld van Fort Liefkenshoek, waar vorig jaar een grote vissterfte 

was. Hij vraagt of, als de gemeente een inspanning levert, men ook een vergelijkende inspanning van 

de provincie kan vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid twee dingen met elkaar verwart. Het probleem bij 

Liefkenshoek was niet het gevolg van blauwalg. Dat had andere redenen en was wel een 

gemeentelijke bevoegdheid. Bij de waterlopen waar het hier om gaat, is het een provinciale 

bevoegdheid. Vorig jaar heeft de gemeente wel een aantal maatregelen genomen wat betreft de 

vissterfte. Hier gaat het over een aantal waterlopen en dat is een provinciale bevoegdheid. 

 

Raadslid De Munck vraagt of de gemeente erop toeziet dat de maatregelen worden genomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een politiebesluit wordt genomen om de politie de kans te 

geven om op te treden tegen mensen die dit niet respecteren. Als er blauwalg is, mag er geen water 

opgepompt worden. Er wordt een verbod uitgevaardigd en er moet een politiebesluit zijn om dat toe 

te passen. 

 

Raadslid De Munck begrijpt dat goed. Dat zijn de repressieve maatregelen die de gemeente kan 

nemen. Maar hij wil vooral weten wat men curatief gaat doen. Dat ligt in de schoot van de provincie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat gedeeltelijk zo is. De temperatuur heeft men niet in de hand. 

Als er droogte is dan is er minder stroming op de waterloop. Het is niet zo eenvoudig om die 

kunstmatig bij te sturen. Wat betreft de nutriënten die in het water kunnen zitten en er voor kunnen 

zorgen dat er meer blauwalggroei is, dat is een probleem dat door Vlaanderen wordt aangepakt. Er is 

ook al een serieus stuk bijsturing gebeurd ten opzichte van tien à twintig jaar geleden. Waar de 

gemeente de verantwoordelijk kan nemen zal zij dat doen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de monitoring door Vlaanderen of de provincie gebeurt. Hij vraagt of er 

nog andere plaatsen in de gemeente zijn die extra zorg nodig hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat VLM een aantal pijnpunten heeft in gans Vlaanderen en dus ook 



in Beveren. Daar gebeuren regelmatig controles in het kader van de nitraten. Als er te veel nitraten 

zijn, moeten er bijkomende onderzoeken gebeuren op bepaalde akkers om te kijken of er te veel 

meststoffen uitgestrooid zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat een bepaalde landbouwer op dat stuk 

land minder mag bemesten ten opzichte van andere stukken land. Dat is een gans programma dat 

wordt gemonitord door de Mestbank in het kader van de VLM. In de mestproblematiek is al een 

enorme weg afgelegd in de laatste tientallen jaren om dat bij te sturen. De normen verstrengen ook 

van jaar tot jaar. Het wordt ook Europees gevolgd. Er moet eens in het jaar of twee jaar een rapport 

opgestuurd worden naar Europa. Vandaar dat er in de tussentijd al zo veel mestactieplannen zijn 

geweest. Als dat niet voldoet, moeten er bijkomende maatregelen genomen worden. Vlaanderen 

voert dat uit. Vandaar dat er in samenspraak met de landbouwsector een aantal maatregelen 

worden genomen. 

 

Uit determinatie van de stalen bleek het te gaan om een bloei van de potentieel toxische soorten 

Planktothrix agardhii, Dolichospermum flos-aquae en Microcystis sp. De aanwezigheid van deze 

blauwalgen, en meer bepaald contact met de bloei, of de inname van water waarin de toxines, 

geproduceerd door blauwalgen, aanwezig zijn, brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. 

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan 

voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te 

voorkomen. 

De burgemeester nam om deze reden op 24 juli 2020 een politieverordening, die voorziet in volgende 

maatregelen met betrekking tot de Noord-Zuid Verbinding, van aan de Welen waar de Noord-Zuid 

Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot: 

- een verbod tot het capteren van water uit de Noord-Zuid Verbinding van aan de Welen 

   waar de Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot. 

- een verbod op volgende vormen van recreatie in de Noord-Zuid Verbinding van aan de  

   Welen waar de Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation  

   Stenegoot: zwemmen, waterpolo, triatlon, duiken, waterskiën, tubing, wakeboarden,  

   jetskiën, windsurfen, waadpak- en/of bellyboat vissen, drijvend springkasteel,  

   hindernissenparcours, speel- en beluchtingsfontein. 

De door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen 

politieverordening van 24 juli 2020, houdende maatregelen naar aanleiding van de aanwezigheid van 

blauwalgen op de Noord-Zuid Verbinding, wordt met eenparigheid van stemmen bekrachtigd. 

 



04. In de beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland (ZPW) en het OCMW Beveren werd bepaald 

dat ZPW bij aanvang zou kunnen verder werken op de bestaande ICT-infrastructuur van de gemeente 

Beveren. Op dat moment was een werkgroep onder leiding van prof. Asselberg aan de slag om een 

systeem van managed services uit te werken in de computerruimtes van de gemeente Beveren, 

waarop ZPW zou kunnen aansluiten. De regeling zou gedurende 2019 verder uitgewerkt worden in 

een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Zorgpunt Waasland. In afwachting 

van deze definitieve regeling werden in de BHO geen afspraken opgenomen om de samenwerking en 

de financiële verhoudingen te regelen tussen ZPW en de gemeente Beveren op gebied van het 

gebruik van gedeelde ICT-infrastructuur. 

ZPW heeft in de zomer 2019 gekozen om de opdracht voor een datacenter met managed services te 

gunnen aan Cipal voor een looptijd van 36 maanden en om niet verder samen te werken met de 

gemeente Beveren op dit vlak. Deze beslissing heeft tot gevolg dat werk moest gemaakt worden om 

de bestaande vervlechting op IT-vlak zoveel mogelijk ongedaan te maken tegen juni 2020. Echter is 

dit niet op alle vlakken mogelijk. In de voorliggende overeenkomst wenst men deze vervlechting 

definitief vorm te geven.  

Tot op heden draagt de gemeente Beveren alle onderhoudskosten verbonden aan de serverruimte 

De Notelaar. In de toekomst zal een deel van de kosten doorgerekend worden aan Zorgpunt 

Waasland. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de samenwerkingsovereenkomst tussen 

het Zorgpunt Waasland en de gemeente Beveren op vlak van ICT goed te keuren. 

 

05. 

 

De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake retributie op het innemen van een standplaats 

op het woonwagenterrein, Pastoor Steenssensstraat te Beveren. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat bij navraag blijkt dat de retributie van 100 euro per maand voor 

de standplaatsen en een waarborg van 300 euro zeer hoog is in vergelijking met andere steden en 

gemeenten. Ze denkt aan Antwerpen, Mechelen, Mortsel. Op bovenlokaal niveau wordt er echter 

gevraagd om de maandelijkse vergoeding en de waarborg af te stemmen op wat 

woonwagenbewoners elders betalen. Zij stelt grote verschillen vast. Het gaat over 45 euro versus 100 

euro. Een waarborg hoger dan 145 euro heeft ze nog nergens gevonden. Bovendien zijn er veel 

steden en gemeenten die geen waarborg vragen. Als men deze mensen welkom wil heten dan vraagt 

zij zich af waarom de drempels zo hoog zijn. De vraag voor een uittreksel uit het strafregister heeft 

haar fractie tijdens een eerdere gemeenteraad al niet goedgekeurd. Ze vindt dat stigmatiserend. Na 



een zoektocht bleek ook dat andere reglementen dit deel niet bevatten. Zij stelt vast dat Beveren 

duidelijk strenger en duurder is voor een groep mensen die vaak al heel wat uitdagingen kent. Ze 

vraagt concreet waarom de drempels hier hoger zijn dan elders. Ze heeft nog drie bijkomende 

vragen. Ze vraagt wanneer het terrein werkelijk in gebruik genomen zal worden. Er is vertraging 

opgelopen. Normaal gezien zou dat de eerste helft van 2019 zijn. Ze heeft alle begrip voor de 

vertraging, maar ze vraagt wanneer het zal zijn en of er veel vraag naar is. Ten tweede vraagt ze of de 

buurt betrokken zal worden en welke stappen gezet zullen worden om probleemloos samenleven 

mogelijk te maken. Als laatste vraagt ze of er ook een huishoudelijk reglement wordt opgesteld voor 

het gebruik van het terrein om het samenleven op de site te regelen. In het reglement kan 

bijvoorbeeld iets staan over wie er op het terrein mag komen, wie de aanwezige infrastructuur mag 

gebruiken, hoe het leefbaar, aangenaam en veilig blijft op en rond het terrein en wat men kan 

verwachten als de regels niet nageleefd worden. Het kan dat het er al is, maar ze vond het niet 

meteen. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of dit bedrag enkel voor de standplaats is en of de 

vergoedingen voor de nutsvoorzieningen er nog apart bij komen. Hij vraagt verder of al bekend is 

hoe men gaat toewijzen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat een aantal gemeenteraden geleden de toewijzingscriteria zijn 

goedgekeurd. Die discussie is dus gevoerd. Volgens hem is het huishoudelijk reglement 

goedgekeurd. Hij zal het nog eens natrekken. In elk geval is het zeker en vast de bedoeling om een 

huishoudelijk reglement op te stellen. De ingebruikname van begin 2019 moet hij wel in twijfel 

trekken. De vorige Vlaams minister van binnenlands bestuur wilde het realiseren van een 

woonwagenterrein op een gegeven moment stimuleren. Het is een ganse processie van Echternach 

geweest. Er moest een ontwerp gemaakt worden wat doorgestuurd moest worden. Er moest 

goedkeuring komen van de administratie van de minister. Het heeft dus een ganse tijd geduurd. Hij 

weet niet wie gezegd heeft dat het begin 2019 in gebruik zou worden genomen. Maar de vergoeding 

is doorgesproken. Daaraan moet de minister zijn goedkeuring geven. Dat is wel degelijk 

doorgesproken dus het zou hem verwonderen dat Beveren zoveel verschilt van anderen. Hij wil het 

nog wel een keer bekijken. Daar heeft de minister duidelijkheid gecreëerd door te zeggen dat de 

gemeenten die subsidie hebben bekomen zelf bepaalde beslissingen kunnen nemen. Dat is ter 

goedkeuring voorgelegd. Er is ook een schatting gebeurd. Hij denkt niet dat het zo hoog is. Er is ook 

wel een serieuze investering gedaan, onder andere door de gemeente. Eerst was beloofd dat de 



gemeente een tussenkomst zou krijgen bij de aankoop van de grond. Dat was zwart op wit op papier 

beloofd door een aantal ambtenaren. Achteraf is gebleken dat dat niet het geval was door het feit 

dat het eigendom was van het OCMW. Dus heeft de gemeente zelf de kosten voor de grond moeten 

opnemen. Voor de investering is wel een stuk subsidiëring gekregen, maar niet voor 100 procent. 

Vandaar dat hem de huurprijs die hier wordt gevraagd billijk lijkt. Nutsvoorzieningen zitten er niet in, 

die moeten apart betaald worden. Het zou anders geen goede suggestie zijn omdat er geen rem zou 

staan op het gebruik ervan. Hoe meer mensen verbruiken, hoe meer ze moeten betalen. Maar hem 

lijkt de huurprijs dus billijk en het is doorgesproken met de bevoegde minister. Het is op basis van 

een schatting zoals die altijd gebeurt. Hij gaat het dus vergelijken met andere gemeenten. Maar hij 

wil ook geen mensen die aan het doortrekken zijn. Het gaat om mensen die er standvastig met een 

vaste woonwagen komen staan. Het is in feite zoals een woning. 

 

Raadslid Vermeulen heeft zojuist het moment van ingebruikname niet uit haar vinger gezogen. Op de 

website van de gemeente Beveren staat nog tot op vandaag: ´het bestek van dit woonwagenterrein 

werd door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 24 april 2018 goedgekeurd. De 

bedoeling is dat het dossier nog dit jaar aanbesteed wordt zodat het terrein in de eerste helft van 

2019 in gebruik genomen kan worden.’ Vandaar haar vraag over de tijd en waarom het vertraging op 

heeft gelopen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ging om bedoelingen, maar er is een ganse processie van 

Echternach geweest. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat ze het effectief heeft vergeleken met dezelfde percelen, dus niet 

met mensen die rondtrekken. Afhankelijk van de grootte van het perceel vond ze een 

maximumbedrag van 85 euro en nergens anders groter. Als bovenlokaal wordt geadviseerd om de 

prijzen af te stemmen op de anderen, dan wil ze graag zien welke andere steden of gemeenten ook 

100 euro vragen voor een dergelijk perceel. Er zijn evengoed heel wat sites ontwikkeld in andere 

gemeenten. Die investering geldt dus ook voor de anderen. Dat de subsidie niet toegewezen is op 

basis van de grond en uiteindelijk toch beloofd was, lijkt haar inderdaad een cruciaal punt. Maar het 

lijkt haar niet dat de mensen zelf daar de dupe van moeten zijn. 100 euro voor alleen het huren van 

de grond is een redelijk groot bedrag. Er komen nog belastingen bij en inderdaad ook nog de kosten 

voor de nutsvoorzieningen.  

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet alleen om de grond gaat, maar ook om sanitaire units 

en douches. De gemeente heeft ook de wegenis moeten aanleggen. Maar hij vindt 100 euro per 

maand niet overdreven. Daar kan men van mening over verschillen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er inderdaad een verschil van mening is. Er is 1,5 miljoen euro in 

geïnvesteerd vanuit de gemeenschap. Als men dan 100 euro vraagt aan een zestal gezinnen per 

maand, dan is het uiteraard niet in verhouding tot de kostprijs. Dat is een zeer gunstige en logische 

prijs. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente er ook geen opmerkingen over heeft gekregen. 

 

Raadslid Buyl vraagt hoe men gaat toewijzen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

Raadslid Buyl gaat ervan uit dat er meer kandidaten zijn dan dat er plaatsen zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat daarvoor juist het toewijzingsreglement is. Op basis daarvan zal 

toewijzing gebeuren. Dat is een half jaar of een jaar terug goedgekeurd.  

 

Raadslid Rovillard, sp.a, wil zich aansluiten bij de kritiek van raadslid Vermeulen. Er is inderdaad een 

bovenlokaal advies om de prijs laag te houden. De burgemeester zegt dat dit niet vergeleken moet 

worden omdat de situaties niet compleet identiek zijn aan wat er te vinden is op het internet. Maar 

het is de taak van de burgemeester om de raad te informeren op basis waarvan zijn beleidskeuzes 

gemaakt zijn. Dus de burgemeester geeft een makkelijk antwoord. Over de voorwaarden van het 

voorleggen van een uittreksel uit het strafregister, dat wordt nu niet ter stemming voorgelegd, maar 

het staat weer in de inhoudelijke toelichting. Ze is graag consequent en heeft altijd de wet voor 

gemeentelijk beleid voor ogen. Ze wil daarom benadrukken dat die voorwaarden niet alleen 

discriminatoir zijn maar ook nog eens in strijd met verschillende andere wetsbepalingen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de discussie is gevoerd bij het voorleggen van het 

toewijzingsreglement. Op de vraag over prijs heeft hij reeds geantwoord. Hem lijkt de prijs zeker 

billijk. 



 

De werken aan het woonwagenterrein bevinden zich in de laatste fase. Er kan dan ook verder 

nagedacht worden over de definitieve toewijzing van de plaatsen. De oorspronkelijke 

toewijzingscriteria werden verstrengd door toevoeging van de vereiste tot het voorleggen van een 

uittreksel uit het strafregister.   

Op 26 september 2017 werd een retributiereglement vastgesteld voor de periode van 1 januari 2018 

tot 31 december 2019. Voorgesteld wordt om dit retributiereglement te hernieuwen zonder 

tariefwijzigingen met ingang van 1 september 2020. 

Het retributiereglement voorziet een retributie van 100 EUR/maand/standplaats en een waarborg 

van 300 EUR per standplaats.  De standplaats kan slechts worden ingenomen na betaling van de 

waarborg. 

De gemeenteraad beslist met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Beveren 2020, Vlaams Belang, Open Vld) 

tegen 5 neen-stemmen (Groen, sp.a) om met ingang van 1 september 2020 een retributie te vestigen 

op het gebruik van een standplaats op het woonwagenterrein aan de Pastoor Steenssensstraat te 

Beveren.  

Tevens wordt beslist de retributie voor gebruik van het woonwagenterrein vast te stellen op 100 

EUR/maand/standplaats.  

Alsook wordt beslist  een waarborg van 300 EUR/standplaats vast te stellen. De standplaats kan 

slechts worden ingenomen na betaling van deze waarborg. 

 

06. Vervolgens geeft de voorzitter toelichting bij het dossier inzake het wegtracé wegenis- en 

rioleringswerken bij de uitbreiding van Wijmenhof te Vrasene. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het drie bouwkavels betreft. Twee voor halfopen en een voor 

gesloten bebouwing. Er is een openbaar onderzoek georganiseerd waar heel wat bezwaarhebbers op 

gereageerd hebben. Het is een hele lijst bezwaren waarbij zijn fractie het accent wil leggen op de 

wateroverlast. Bij de nota van de gemeentelijke technische dienst dat onder gunstig advies is 

gepasseerd onder voorwaarden, stelt zij zelf dat het huidig maaiveld op het huidige hoogtepeil 

behouden dient te blijven. Een reliëfwijziging kan niet toegestaan worden. De tuinen mogen niet 

hoger komen te liggen dan de achterliggende en langsliggende percelen. In een nota, maar dan van 

de provincie, ook onder gunstige voorwaarden wordt gezegd dat het vloerpeil van een gebouw 

voldoende hoog moet worden gekozen. Dat is 30 cm boven het hoogst waargenomen waterpeil bij 

wateroverlast. Dit waterpeil vraagt men het beste na bij de gemeente. Hij vraagt op welke hoogte het 



wegtracé verwacht kan worden, of dat het maaiveld is of toch nog opgehoogd wordt. Ten tweede 

vraagt hij of men, nadat het wegtracé is aangelegd, de verkavelingen watervrij gaat maken zonder 

wateroverlast te veroorzaken bij de aanpalende percelen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een opmerking bij het stuk van 1400 vierkante meter 

waarop vier woningen komen met een woondichtheid van 28 woningen per hectare. Het kleinste 

perceel bedraagt 160 vierkante meter. Dat is wel heel klein. Een groot appartement heeft ook die 

oppervlakte. Ze vindt dat er weinig rekening gehouden wordt met de bezwaren van de 

omwonenden. Het zijn bezwaren over privacy, wateroverlast, de woondichtheid, veel verharding en 

het aantal parkeerplaatsen. Zelfs een norm die door de gemeente is opgelegd, wordt hier niet 

gehaald. Ze maakt zich zorgen over de leefbaarheid die voor de gemeente blijkbaar onbelangrijk 

geworden is. Ze vraagt of het de bedoeling is dat in Beveren alles mogelijk wordt gemaakt, zelfs dat 

de opgelegde voorwaarden van de gemeente niet meer gevolgd worden. Ze vraagt ook waarom men 

akkoord gaat met een woondichtheid van 28 woningen per hectare. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat gelet op de mogelijke impact van de eerder vastgestelde 

problemen met wateroverlast in het Wijmenhof zij zich over dit specifieke project zal onthouden. 

Bijkomend wenst ze ook de toekomstige ontwikkelingen van de aanpalende gronden achter de kerk 

en het gemeentehuis te bespreken. Haar afgevaardigde in de GECORO heeft op 2 augustus 2019 een 

schriftelijke vraag gesteld aan schepen Vlegels met betrekking tot de toekomstplannen voor dit 

toekomstige project in hartje Vrasene. Behalve het antwoord dat er nog niets was beslist over de 

beoogde invulling, is er geen antwoord gekomen op deze vraag. Ze vraagt zich af hoe het met het 

toekomstige project achter de kerk en het gemeentehuis zit. Open VLD Beveren is er alleszins van 

overtuigd dat de locatie een unieke opportuniteit biedt om een structurele en publiek toegankelijke 

vergroening in een steeds verdichtend dorp te creëren. Ze vraagt in hoeverre een participatief traject 

wordt opgestart met de inwoners van Vrasene. Zij vraagt of ze voldoende inspraak gaan krijgen en 

hoe de inspraak georganiseerd gaat worden. 

 

Schepen Vlegels zegt over het maaiveld en de hoogte dat door de technici bepaald zal worden wat 

de hoogte in de uitvoeringsplannen zal zijn. Bij dit punt gaat het alleen om goedkeuring van het tracé 

van de weg. Het zal in de verkavelingsvoorwaarden worden opgenomen. Als men kijkt naar de 

woningen in een kleine omgeving van de verkaveling, dan klopt de dichtheid van 28 woningen per 

hectare, maar hij ziet het als een uitbreiding van Wijmenhof. Dan komt men op een dichtheid van 



gemiddeld 16,4 woningen per hectare. Dat de verordeningsvoorwaarden niet gerespecteerd zouden 

worden is niet juist. Wat parkeren betreft is er een norm van een parking per woning. Hier zijn zeven 

parkings mogelijk voor vier woningen. Men zit dus ver boven wat gevraagd wordt aan 

parkeermogelijkheden voor deze kleine verkaveling. De normen die de gemeente zelf oplegt, worden 

dus wel gerespecteerd. De wateroverlast is inderdaad een belangrijk aandachtspunt voor die hele 

zone van Vrasene. Er zijn daar strenge normen opgelegd die door de provincie nog worden 

opgevoerd. De gemeente heeft ook opgelegd dat de wegstructuur met waterdoorlatende materialen 

uitgevoerd zal worden zodat er voldoende infiltratie is. De provincie kijkt er streng op toe, onder 

andere omdat er in de omgeving een signaalgebied is. Bij de bouwmethode moet er rekening mee 

worden gehouden. Er is een ontwerper aangesteld voor het RUP voor de omgeving van dit project 

achter de kerk en het gemeentehuis. In het oude RUP is dat nog niet gebeurd. Hij kan nu dus niet 

meer antwoorden geven. Hij heeft aangegeven dat er inderdaad participatie zal georganiseerd 

worden. Een RUP of een GRUP heeft een aantal momenten waarin het publiek kan participeren. Dat 

zal uiteraard gebeuren, anders kan het niet worden goedgekeurd. Er zal een voorontwerp gemaakt 

moeten worden in het kader van het grotere geheel in Vrasene en er zullen afwegingen moeten 

gebeuren. In die zin kan men gerust zijn dat er voldoende inspraak gerealiseerd zal worden in het 

kader van dit project. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat duidelijk omschreven is dat het een watergevoelig gebied is. Er ligt 

inderdaad een signaalgebied vlak naast. In het verleden zijn er verschillende discussies geweest over 

overstromingsgevoelige gebieden. Er is toen verwezen naar de signaalgebieden. Het is ook in de pers 

geweest dat er in de toekomst geen nieuwe wijken meer mogen komen in signaalgebieden. Maar dat 

wil niet zeggen dat men zich daartoe moet beperken. Als men zich daar wel toe beperkt en wel gaat 

bouwen in watergevoelig gebied, dan zullen er nog problemen komen. Hij wil er daarom voor pleiten 

om het ruimer te interpreteren en af te bakenen dan alleen maar de signaalgebieden. Zijn fractie 

vindt dat hier een serieus risico wordt genomen qua wateroverlast. Hij vindt dat hier eigenlijk niet 

gebouwd zou mogen worden, ook al ligt het net niet in het signaalgebied. Er zijn maar vier of vijf 

signaalgebieden in Beveren. Maar er zijn veel meer gebieden in Beveren watergevoelig. Als men zich 

beperkt tot alleen de signaalgebieden dan gaat men niet ver raken. 

 

Schepen Vlegels komt terug op wat hij zojuist heeft gezegd. De provincie ziet er heel streng op toe en 

de gemeente ook. De normen die zijn opgelegd zijn niet niks. Er is daar een grote wadi ter 

beschikking die ruimschoots voldoet op dit moment. Er zijn ook randvoorwaarden aan de 



verkaveling zoals de waterdoorlatende materialen voor het wegdek. Men gaat er ook boordstenen 

plaatsen zodat het water de tijd krijgt om te infiltreren in de grond. Er zijn verschillende andere 

maatregelen genomen. Er zal ook met regenputten worden gewerkt. Er kan ook niet zomaar worden 

geweigerd als iemand een verkavelingsaanvraag indient. Het wordt zeer grondig onderzocht en er 

wordt gesteund op de verschillende adviezen over wateroverlast van de provincie. Er wordt ook 

gebruikgemaakt van de ontwikkelingen in het RUP om het nog eens grondig te bekijken. De 

gemeente is ook vragende partij om het signaalgebied in Vrasene zo snel mogelijk aan te leggen, 

maar daar moet ook de hogere overheid over de brug komen. Er moet medefinanciering komen van 

het Vlaams Gewest. Daar dringt hij al lange tijd op aan en er zijn al vele gesprekken geweest. Soms 

was een doorbraak nabij, maar dan was de kas weer zo goed als leeg voor het aanleggen van de 

signaalgebieden. Maar hij gaat ervan uit dat het signaalgebied goed aangelegd zal worden rond de 

beek en dat de wateroverlast dan in sterke mate zal verminderen. Hij hoopt dit in de komende jaren 

te kunnen realiseren, maar daarvoor is de medewerking nodig van het Vlaams Gewest. Het staat 

inmiddels wel ingeschreven als signaalgebied in documenten die goedgekeurd zijn. 

 

Bosman Woningbouw BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de achtertuin te 

Vrasene, Daalstraat 7, aansluitend op Wijmenhof). 

De achtertuin zal verkaveld worden in 4 loten voor ééngezinswoningen langsheen een nieuwe aan te 

leggen weg die aansluit op de bestaande openbare wegenis Wijmenhof. 

De nieuwe weg wordt recht tegenover de afbuiging van het Wijmenhof gelegd zodat een eenvoudig 

en veilig T-kruispunt wordt bekomen. 

Er worden 3 bouwkavels ( 2 voor halfopen- en 1 voor gesloten bebouwing) aan de zuidzijde voorzien 

en een vierde lot voor open bebouwing aan de noordkant van de weg. Per kavel wordt een overdekte 

autostalplaats voorzien, gebundeld aan de noordzijde in 4 carports. 

Het nieuwe openbaar groen ligt nabij de voetweg naar de achterliggende bestaande groenzone. Zo 

sluit dit bij elkaar aan en versterkt het elkaar. 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 maart 2020 tot en met 13 mei 2020. 

Kennis wordt genomen van het ingediende bezwaar met betrekking tot het wegtracé voor de 

wegenis- en rioleringswerken bij uitbreiding Wijmenhof te Vrasene. 

Met 25 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 4 neen-stemmen (sp.a, Beveren 2020) en 4 

onthoudingen (groen, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde plannen van het 

wegtracé van de nieuwe wegenis voor de uitbreiding van de verkaveling Wijmenhof te Vrasene en dit  

met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend. 



 

07. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake goedkeuring van het wegtracé trageweg 

tussen Kallodam en Hoog-Kallostraat-Ebeslaan ‘Groenpark’ te Kallo. 

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en wordt kort omschreven als het aanleggen 

van een groenpark. 

Het project omvat:  

 een bijkomende parking voor 20 wagens op de hoek van de Kallodam en Gasthuisstraat met 

inrit langsheen de Kallodam; 

 tussen nieuwe parking en chirolokaal wordt een speellandschap ingericht met een bosje, 

houtkanten en plukhagen, een speelpoel, een amfitheater (later met uitkijktoren); 

 langs de zuidzijde van de bestaande parking aan de sporthal wordt een omheind 

kleutereiland voorzien; 

 de bestaande wadi, een open afwatering, ligt buiten het kleutereiland en blijft onaangeroerd; 

 rond het kleutereiland en bestaande wadi wordt een busweg met kus-& rij-zone voorzien; 

 langs de oostzijde van het chirolokaal wordt een speelluwe zone aangelegd met  een eco-

poel, een nieuw aan te planten bosje en bloemrijke graslanden; 

 een nieuwe trage weg voor wandelaars en fietsers verbindt de Ebeslaan met de trage weg in 

de aanpalende publiek private tuin van het project Rietvelden; 

 deze trage weg wordt verder verlengd richting sporthal; 

 een nieuwe fietsenstalling wordt voorzien, nabij de school, sporthal, pentanqueclub en 

chirolokaal. 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 mei 2020 tot en met 19 juni 2020. Dit 

openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 11 bezwaren waaronder twee gezamenlijke bezwaren, het 

ene ondertekend door 11 buurtbewoners (zijde Kallodam), het andere ondertekend door 24 

buurtbewoners (zijde Ebeslaan).  

Door de raad wordt kennis genomen van de adviezen en elf bezwaren naar aanleiding van het 

openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag van het gemeentelijk 'Groenplan 

Kallo'. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van het 

wegtracé van de nieuwe trage weg tussen Kallodam en Hoog-Kallostraat-Ebeslaan, zoals vervat in de 

omgevingsvergunningsaanvraag van gemeente Beveren voor het 'Groenplan Kallo'.  Deze 

goedkeuring is van kracht onder de gestelde voorwaarden, uitgewerkt door de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar op basis van enerzijds de weerlegging van de bezwaren en anderzijds de 



voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties, waarover het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 3 augustus 2020 een gunstig advies uitbracht.  

 

08. Door het provinciebestuur werd een aanvraag ingediend  voor het aanleggen van een fietssnelweg 

tussen de N70 en de aan te leggen fietsbrug over de E34. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat Natuurpunt Waasland twee opmerkingen heeft gemaakt. Die vroegen 

om een duurzame afsluiting tussen fietspad, percelen en spoorweg met inheemse haagplanten en 

sectionele verlichting met zo weinig mogelijk ecologische impact. Hij vond er geen antwoord op in 

het dossier dus hij vraagt in hoeverre dit meegenomen is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat bij de verlichting gewerkt zal worden met het systeem dat langs alle 

fietssnelwegen wordt gebruikt. Als de fietssnelweg wordt gebruikt, gaat het licht aan. Verder gaat het 

naar een laag niveau of verdwijnt zelfs helemaal. Over de afsluiting kan hij niet antwoorden. Normaal 

wordt door Infrabel een draadafsluiting geplaatst. Het is dezelfde als de afsluiting langs spoorlijn 59 

waarbij een bepaalde ruimte wordt opengelaten om transfers van dieren mogelijk te maken, voor 

zover ze daar met gevaar voor eigen leven over het spoor gaan. Het is heel duurzaam, maar het is een 

klassieke afsluiting. 

 

Raadslid Benali concludeert dat er sectionele verlichting komt, maar de inheemse haagplanten niet. 

Het is een draadafsluiting die uiteraard geen ecologische waarde heeft en dus zeker geen stimulans 

zal zijn voor flora en fauna. 

 

Schepen Van Roeyen wil toevoegen dat men probeert langs fietspad en spoorlijn 59 op plaatsen 

waar heel wat ruimte is kleine landschapselementen te voorzien. Dat is een stuk in de richting van de 

tussenkomst van het raadslid. 

 

Raadslid Benali vraagt of het niet de moeite is om dit op te nemen met Infrabel en te kijken of er op 

een andere manier een afsluiting kan geplaatst worden. Hij denkt aan een beslissing die in Wallonië 

genomen is bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering. Men heeft ervoor gekozen hagen 

door heel Wallonië door te trekken en onderbrekingen weg te nemen in synergie met een fietspad 

dat vele kilometers doorkruist. Dat zou perfect toepasbaar zijn. 

 



Schepen Van Roeyen denkt dat de factor veiligheid heel belangrijk is. Men wil een solide afsluiting 

die lang blijft staan. Met struikgewas en beplanting de spoorlijn afschermen tegen spoorlopers is niet 

zo evident. De gemeente wil de bermen op een goede manier inpassen. Men is voor het hele traject 

van spoorlijn 59 een aantal dingen aan het uitdenken op restpercelen. Hij denkt dat Infrabel dit soort 

afsluitingen oplegt vanuit veiligheid. 

 

Het betreft een missing link van de fietssnelweg F425 (tussen Beveren en Waaslandhaven) tussen de 

N70 en de Trepelandstraat langs spoorlijn L10. 

Het ontwerp voorziet de aanleg van een fietssnelweg in asfalt met een breedte van 4 meter met 

betonnen kantstroken. De fietssnelweg wordt tussen het spoor en de fietsweg voorzien van een 

omheining van minimum 1,5 m hoogte met onderaan een betonnen plint. De verschillende 

pijpleidingen die het pad kruisen worden versterkt. De oevers van de waterloop van 2de catgegorie 

worden versterkt. 

Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 bezwaarschrift. 

Door de raad wordt kennis genomen van het ingediende bezwaarschrift met betrekking tot het 

dossier wegtracé voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de N70 en de nog aan te leggen fietsbrug 

over de E34. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerp voor het wegtracé 

voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de N70 en de nog aan te leggen fietsbrug over de E34. 

 

09. Langs de zuidzijde van de spoorweg, naast de bestaande fietssnelweg wordt tussen de Appelstraat 

en de Beekmolenstraat een weg voor gemotoriseerd verkeer aangelegd. Rechts van de weg loopt 

deels een nieuwe en deels een gedeeltelijk te herprofileren greppel. Ter hoogte van verschillende 

akkers wordt een nieuwe toegang voorzien en wanneer nodig een duiker met kopmuren die er 

onderdoor gaat. Net voor de kruising met de Beekmolenstraat zal een kleine parking 

aangelegd  worden in grasdalen.   

De volledige lengte van de nieuwe langsweg en greppel bedraagt ca. 550 meter. Tussen het fietspad 

en de langsweg wordt een zijberm voorzien met een enkelvoudige vangrail van 1,50 m breed. De 

langsweg zelf heeft een breedte van 5,50 m. De toplaag bestaat uit asfaltbeton. De overweg zelf ter 

hoogte van het station zal worden omgevormd naar een overgang voor zwakke weggebruikers. 

Op 20 februari 2020 werd door het Departement Omgeving advies gevraagd en verzocht een 

openbaar onderzoek te organiseren.  Dit werd georganiseerd van 30 april 2020 tot en met 29 mei 

2020. 



 Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot enkele bezwaren. 

De dienst Mobiliteit verleende een gunstig advies mits aan de noordkant van de spoorweg een 

keerpunt wordt voorzien  voor de vuilniswagen. 

De Groendienst verleende een gunstig advies, mits heraanplanten van minstens10 inheemse 

hoogstambomen maat 12/14, op zelfde percelen.  

Inzake toegankelijkheid werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend mits het naleven van de 

opgelegde voorwaarden. 

Deze fietstunnel van de Gentstraat biedt voetgangers geen alternatief dan het gebruik ervan, zoniet 

moet men rondgaan via de oversteek voor zachte weggebruikers aan Melsele station wat 

onaanvaardbaar is. Hetzelfde geldt voor personen met een beperking. In die zin dienen signalisatie 

en verlichting hiervoor aandacht te hebben om inzonderheid conflicten tussen sportfietsen, 

elektrische fietsen en speedpedelecs met wandelaars en personen met een beperking te 

voorkomen.  

In principe moet de helling verminderd worden van 5,5% naar max. 4%.  

Aangepaste signalisatie in functie van rolstoelgebruikers over de aansluiting op het traject van 

fietsostrade en gemeentelijke fietsweg tot aan spooroverweg station Melsele is eveneens 

noodzakelijk. 

Inzonderheid de fietstunnels ter vervanging van OW 12 Gentstraat OW 10 Beekmolenstraat / 

Spoorweglaan dienen geschikt te zijn voor rolstoelgebruikers omdat de OW 11 Appelstraat wordt 

vervangen door een brug en een ventweg enerzijds ten zuiden en ten noorden van het spoor 

waarvan nog moet aangetoond dat hellingen aan max 4% haalbaar zijn. Indien de zuidelijke 

langsweg nu 550m lang is, dient dit traject opgedeeld in 2 opgaande bermen met een lengte van 

maximaal 200m naast de fietsostrade bij een maximaal hoogteverschil van 8,00m, en dit niet enkel 

aan de zuidelijke langsweg maar eveneens op de brugberm aan de noordzijde van de spoorweg die 

uitmondt nabij het kruispunt Appelstraat-Spoorweglaan, gesteld dat dit realiseerbaar is én op lange 

termijn gerealiseerd wordt. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de  ingediende bezwaarschriften met betrekking tot 

de aanvraag van de omgevingsvergunning van Infrabel voor een fietstunnel en langsweg te 

Beveren/Melsele. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd wegtracé voor de 

aanleg van de fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van de Gentstraat en het wegtracé voor de 

aanleg van de langsweg naast de spoorweg + parking. 

 



10. Voor de aanleg van het fietspad langsheen spoorlijn 10 tussen de Grote Baan en de Trepelandstraat 

te Melsele dient er  met Infrabel een bezettingsovereenkomst te worden afgesloten. 

Deze overeenkomst is gelijkaardig aan deze afgesloten in het verleden met dit verschil dat ze nu voor 

onbepaalde duur worden afgesloten, in tegenstelling tot de duurtijd van 9 jaar uit vorige 

overeenkomsten. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 109 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

De raad keurt eenparig het voorgelegde ontwerp van bezettingsovereenkomst, af te sluiten met 

Infrabel voor de aanleg van een fietspad naast spoorlijn 10 tussen Grote Baan en Trepelandstraat, 

goed. 

 

11. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake de huurovereenkomst met het oog op de verhuis 

van de permanentie te Kieldrecht. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, denkt dat men een overeenkomst wil sluiten voor een tijdelijke 

oplossing van de permanentie die momenteel in het gemeentehuis van Kieldrecht zit. Als het een 

tijdelijke oplossing is, dan vraagt hij zich af wat de permanente moet worden. Daarnaast ziet hij niet 

in wat het probleem is met de huidige vestiging. Het oude gemeentehuis van Kieldrecht is een 

iconisch gebouw. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er op korte termijn een aantal kosten moeten gemaakt worden. 

Er is een masterplan goedgekeurd om het binnengebied, naast een aantal andere functies die 

gelokaliseerd moeten worden zoals de kinderopvang en het jeugdhuis, samen te bekijken en de 

permanentie een onderkomen te geven in het binnengebied. Maar dat zal voor een latere termijn 

zijn. Er is hier gekozen voor een eenvoudige en niet dure oplossing. Er hoeven geen 

verbouwingswerken te gebeuren aan dat gebouw. Het is vroeger een kantoorgebouw geweest. 

Vandaar dat er een overeenkomst is waarin een forfait wat betreft de nutsvoorzieningen is 

opgenomen. Anders moesten er nog bijkomende meters geplaatst worden. Dat is de reden dat voor 

deze tijdelijke oplossing wordt gekozen. 

 

Raadslid Creve denkt dat het anders ligt in het grotere plaatje. Er wordt al aan gedacht om in 

Kieldrecht weer een stuk open ruimte vol te bouwen met allerlei projecten en waar ook eventueel 

een nieuw gemeentehuis kan komen. Ondertussen wordt het oude gemeentehuis verkocht, wat nog 

steeds in bezit is van de gemeente. Het is één van de laatste oude gebouwen in de Dorpsstraat van 

Kieldrecht. Het is dus een historisch belangrijk gebouw gezien de V1-bominslag die daar heeft 



plaatsgevonden in 1945. Dat zou men dan weer opgeven. Hij betreurt het enorm dat de gemeente 

met al haar middelen niet overweegt om dat te renoveren, zodat dit gebouw weer zijn rol kan spelen 

in functie van de gemeenschap. Uiteindelijk gaat men weer met promotoren in zee om een steriel 

gebouw neer te zetten in het centrum van Kieldrecht. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat het raadslid een wollig verhaal ophangt over bouwpromotoren 

en open ruimte. In de vorige legislatuur is er wel een masterplan goedgekeurd voor gans dat 

binnengebied. Dat is ook de reden dat de voetbal van het centrum van Kieldrecht zal verhuizen. Er is 

het een en ander in gang gezet en hij denkt dat het lastenboek al grotendeels af is. Dat zal op de 

gemeenteraad gepresenteerd worden en past in een globaal plan. Het feit dat de voetbal verhuist, 

betekent dat het A-terrein vrij komt en ook het B-terrein. De uitbreiding van de school is ook in het 

binnengebied. Het is ook de bedoeling om daar extra groen te creëren. Hij gaat de discussie over het 

masterplan niet opnieuw voeren. In Kieldrecht zijn er verschillende infovergaderingen rond geweest 

met de bewoners van Kieldrecht. De bedoeling is om alle functies en gemeenschapsvoorzieningen 

centraal in het binnengebied te hebben. Maar mocht het gemeentehuis vervreemd worden, dan zal 

de gevel bewaard moeten worden omdat het gebouw geklasseerd is. Dat kan niet zomaar worden 

afgebroken en daar kan niet zomaar een kaalslag worden gepleegd. Daar zullen bepaalde 

voorwaarden aan verbonden zijn. Het dorpskarakter van Kieldrecht zal behouden blijven. Maar er 

moeten nogal wat kosten worden gemaakt en het college heeft gemeend dat dat niet meer 

verantwoord is gezien het masterplan en gezien dat men de gemeenschapsfuncties wil 

onderbrengen in het binnengebied. Het is een bewuste keuze die tijdens de vorige legislatuur is 

goedgekeurd. Het college is bezig om dat verder uit te voeren. 

 

Raadslid Creve zegt dat voortschrijdend inzicht bestaat wat betekent dat men nog kan nadenken 

over wat men met zijn patrimonium kan doen. De burgemeester spreekt over het binnengebied wat 

in feite een groot stuk open ruimte is in Kieldrecht. Hij denkt dat veel mensen in Kieldrecht het 

zouden betreuren als dat voor een groot deel wordt dichtgebouwd, ook al is het met voorzieningen 

van de gemeente. Men moet in het achterhoofd houden dat alle mooie projecten uit het verleden, 

gezien de economische context waarin men zich nu bevindt, voor herziening vatbaar kunnen zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid het masterplan eens moet opvragen voor zover hij 

daar nog niet over beschikt. Het raadslid zal dan zien dat er in het masterplan nogal wat groen 

aanwezig is. Het wordt bij lange na niet volledig volgebouwd. Er is een stukje uitbreiding van de 



school en een aantal voorzieningen. Het moet nog bekeken worden op welke manier, maar zeker en 

vast met de bedoeling dat het een groene long blijft. Er komen ook een aantal gebouwen vrij van de 

voetbal. Dat biedt ook mogelijkheden, om bijvoorbeeld de fanfare en petanque een nieuwe locatie te 

geven. Langs de andere kant wil voortschrijdend inzicht ook niet zeggen dat men genomen 

beslissingen en ontwikkelde plannen voortdurend in vraag moet stellen. Dit is nu eenmaal een 

dossier waar een hele tijd over gaat voor het gerealiseerd is. Het is met de ontwerper tijdens de 

infovergaderingen doorgesproken. Het is nu de bedoeling om het plan te realiseren. Men kan alles 

terug in vraag stellen en opnieuw beginnen, maar het is de bedoeling om een ontwikkelde visie op 

een gegeven moment te realiseren. Daar is men nu mee bezig en dit kadert daarin.  

 

Raadslid Creve vraagt stemming over dit punt. 

 

De gemeente wenst haar administratieve diensten in Kieldrecht tijdelijk onder te brengen in het 

oude Axa-kantoor, Marktplein 37 te Kieldrecht, in afwachting van een definitieve hervestiging.  

Hiervoor dient een huurovereenkomst te worden afgesloten met de eigenaar conform volgende 

modaliteiten: 

 1. Duur: onbepaalde duur met een wederzijdse opzegperiode van 12 maanden. 

2. Huurprijs: 790 euro per maand, jaarlijks te indexeren. 

3. Nutsvoorzieningen: de gemeente zal een maandelijkse forfait betalen van 60 euro als 

     bijdrage in de nutsvoorzieningen voor wat water en verwarming (gas) betreft.  

    Voor het gebruik van elektriciteit zal een digitale tussenmeter worden geplaatst zodat 

    het exacte verbruik kan worden verrekend.  

4. Start overeenkomst: 1 augustus 2020. Gezien het dossier enige vertraging heeft  

     opgelopen (wegvallen gemeenteraad juli), welke niet te wijten was aan de verhuurder,  

     en gezien de technische diensten reeds meermaals toegang hebben gekregen tot de  

     lokalen om de nodige plannen te kunnen opmaken, wordt bepaald dat de huur  

     retroactief start vanaf 1 augustus 2020. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, sp.a, Open Vld, Groen) tegen 2 neen-stemmen 

(Beveren 2020) wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van huurovereenkomst met 

betrekking tot het voormalig bankkantoor te Kieldrecht, Marktplein 37. 

 

12. Op 5 februari 2015 verkreeg de gemeente een onteigeningsmachtiging voor de realisatie van een trage 

verbinding bovenop het talud van het Fort van Haasdonk. 



In het kader van de gerechtelijke procedure was er op 15 juni 2018 een plaatsbezoek met alle betrokken 

partijen en de rechtbank. De eigenaar wenst de gronden niet te verkopen, maar wenst wel de trage 

verbinding toe te staan via het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid. De rechtbank vroeg daarop 

te bekijken of een (gedeeltelijke) zelfrealisatie kon gerealiseerd worden. 

Na verschillende besprekingen kon het college van burgemeester van schepenen in zitting van 6 juli 2020 

principieel akkoord gaan met de zelfrealisatieovereenkomst mits naleving van de gemaakte afspraken. 

De overeenkomst werd ondertekend op 8 juli 2020. 

Op basis van voormelde overeenkomst werd een ontwerp van akte vestiging erfdienstbaarheid 

opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De publieke erfdienstbaarheid 

zal gevestigd worden in het voordeel van de gemeente op de gronden 10de afdeling, sectie C delen van 

nummer 777D met een oppervlakte van respectievelijk 161 m² en 714 m². 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord met voorgelegd voorstel inzake recht van publieke overweg en 

toegang te nemen op de percelen 10de afdeling, sectie C delen van nummer 777D met een oppervlakte 

van respectievelijk 161 m² en 714 m² en dit ter realisatie van de trage verbindingsweg rond het Fort van 

Haasdonk. 

Het ontwerp van de publieke akte erfdienstbaarheid wordt goedgekeurd. 

 

13. Het college verleende in zitting van 16 augustus 2017 een verkavelingsvergunning voor een nieuwe 

verkaveling van 5 bouwkavels na afbraak van de bestaande woning aan de Bergmolenstraat in 

Melsele. 

Voor de realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen 

in het openbaar domein van de gemeente Beveren. 

Deze grond is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 36B en 37A. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 

26 juni 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 87,68 m². 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad de gronden aan de Bergmolenstraat in 

Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 36B en 37A met een oppervlakte 

van 87,68 m², kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein van de gemeente 

Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

14. Het college verleende in zitting van 11 mei 2015 een vergunning af voor het oprichten van 3 

appartementsblokken, toegangsweg, private tuin met openbaar karakter aan de Hoog-Kallostraat in 

Kallo. 



Dit project 'De Rietvelden' werd recent opgeleverd. 

Zoals opgenomen in de vergunning dient de wegenis en het volledige tracé van de toegang naar de 

parkzone inclusief de bezoekersparkings kosteloos overgedragen te worden voor opname in het 

openbaar domein van de gemeente Beveren. 

Deze gronden zijn kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B deel van nummer 383A. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Philip Kegels, beëdigd landmeter te 

Antwerpen op 18 mei 2020, hebben de over te dragen gronden een oppervlakte van 1 404 m². 

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad de wegenis in het project 'De Rietvelden' aan de 

Hoog-Kallostraat in Kallo, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B deel van nummer 383A met een 

oppervlakte van 1 404 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein van de 

gemeente Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

15. Ter vervanging van de huidige spooroverweg aan het Doornpark, zal er via Tuc Rail een nieuwe 

ontsluiting met brug naar de N70 voorzien worden langs de westelijke kant van het Doornpark. 

Ter realisatie van deze ontsluiting dient de gemeente nog één perceel te verwerven. 

Dit perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1240A. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Tuc Rail, is dit perceel gekend als lot 3 en heeft 

het een oppervlakte van 92,00 m². 

Ingevolge een voorafgaande overeenkomst met de koper van de aanpalende gronden welke deel 

uitmaakt van de akte die ondertekend werd op 28 mei 2020, wordt voormeld perceel kosteloos 

overgedragen aan de gemeente. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan de gronden, kadastraal gekend 3de afdeling, 

sectie C deel van nummer 1240A met een oppervlakte van 92,00 m², gelegen aan het Doornpark in 

Beveren kosteloos over te nemen ter realisatie van de nieuwe ontsluiting Doornpark-N70. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

16. Op 6 september 2018 werd een perceel KMO-grond verkocht in de KMO-zone Doornpark. Het perceel 

is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W. 

Volgens het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 1 februari 

2018 heeft het perceel een oppervlakte van 1 562,50 m². 

Volgens de voorschriften uit de akte dient de kopende partij haar activiteiten op het goed te hebben 

binnen de 2 jaar na aankoop. 



Begin van dit jaar vernamen we van de kopende partij dat ze het perceel niet in gebruik zouden 

nemen aangezien de firma zich op een andere locatie zou vestigen. 

Het college ging in zitting van 6 april 2020 principieel akkoord met het uitoefenen van het recht van 

terugkoop op dit perceel. 

Met de firma werd een akkoord bereikt voor deze terugkoop en de compromis werd reeds 

ondertekend. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de raad de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, 3de 

afdeling, sectie C nummer 1346W met een oppervlakte van 1 562,50 m² terug aan te kopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

De financieel beheerder wordt gemachtigd  om de aankoopprijs te betalen bij het verlijden van de 

akte. 

 

17. In akte van 15 juli 2019 kocht de gemeente de woningen Grote Baan 258 en 258B, gelegen op de hoek 

van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele. Deze werden reeds afgebroken. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat de prijs van het stukje bouwgrond aan de IJzerstraat 

nu op 415 euro per vierkante meter is, terwijl de aankoop een jaar geleden gebeurde voor 862 euro 

per vierkante meter. Daarbovenop zijn er nog kosten geweest voor de afbraak. Dat geeft al een 

verschil van meer dan 100 000 euro. Ze vindt dat er qua financieel beleid zuiniger mee omgegaan kan 

worden. Ze vraagt zich af hoe de schatter die zowel voor de aankoop als de verkoop de schattingen 

heeft gedaan te werk gaat. Vorig jaar werd al aangegeven dat de huizen eigenlijk geen waarde 

zouden hebben. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het beëdigde schatters zijn. Er wordt al vele jaren tot ieders 

tevredenheid met dit bureau samengewerkt. Het is gekocht omwille van de verkeersveiligheid en om 

die hoek een stuk zichtbaarder te maken. De gemeente verkoopt ook niet alles. Er is een stuk 

afgehouden waar een fietsenstalling moet komen en eventueel een voorziening in het kader van de 

bus. Er zit dus wel degelijk een visie achter. Men kreeg nu de kans om dat te kopen. Als men dat had 

laten passeren, was die hoek verkeersonveilig gebleven. Dat zou spijtig zijn. En nu kan er ook de 

fietsenstalling worden gerealiseerd. Er kunnen een aantal dingen worden gedaan in het kader van de 

heraanleg van de N70 om daar een aantal extra maatregelen te nemen die de verkeersdruk in 

Melsele verminderen. De gemeente heeft het gekocht op basis van de schatting. Het zou 

nagetrokken moeten worden om te zien of het volledig klopt. Er stonden huizen op. 



 

Raadslid Van de Vyver zegt dat er al een auto in de huizen was gereden op het moment dat de 

aankoop gebeurde. De compromis is gemaakt voordat er een auto ingereden is. Nadien is er een 

auto ingereden en de verkoop is erna gebeurd. Bij de prijs per vierkante meter heeft ze wel het 

verschil meegerekend waarvoor het hier verkocht wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt waarvoor het raadslid nu pleit. 

 

Raadslid Van de Vyver vindt dat er een groot prijsverschil is. De verkoop gebeurt nog niet voor de 

helft per vierkante meter van de aankoopprijs per vierkante meter.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het wel zal blijken als het te weinig is. Dan zullen er wel serieuze 

kopers zijn. Hij zegt dat het niet gaat om de verkoopprijs, maar om de minimumprijs. Het college 

staat er 200 procent achter dat het een goede beslissing is. Hij denkt ook dat heel Melsele dit 

toejuicht in het kader van de verkeersveiligheid. Er zal binnenkort ook een dossier komen in 

Haasdonk. Er zijn al verschillende keren hoekwoningen die een gevaar voor de verkeersveiligheid 

zijn, gekocht door de gemeente. Er wordt gekeken of de gemeente er een stuk van kan recupereren. 

Voor hetzelfde geld zijn er keren geweest waarbij er niets van werd terug verkocht. Hij verwijst naar 

Vijfstraten in Beveren. Daar zijn een aantal woningen en een café gekocht. Dat heeft veel geld gekost. 

Hier wordt wel een stuk gerecupereerd. Enerzijds wordt de verkeersveiligheid aangepakt en 

anderzijds kan men nog een stuk recupereren. Er zijn verschillende gevallen waarin de gemeente 

niets heeft kunnen recupereren. 

 

Raadslid Van de Vyver vindt alleen dat de schatting absoluut niet overeenkomt met de aankoop en 

de verkoop. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente ook niets had kunnen kopen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat men toen de grond met een huis kocht en nu kan alleen nog grond verkocht 

worden. Het college wil de verkeersveiligheid in orde brengen. Dat is de logica zelf. 

 

Raadslid Van de Vyver is niet tegen verkeersveiligheid, integendeel. 

 



In het kader van de heraanleg van de N70 werd door Irtas een ontwerp opgemaakt voor de 

herinrichting van het kruispunt Grote Baan-IJzerstraat. In functie van een veiligere uitkom wordt de 

IJzerstraat opgeschoven en worden de nieuwe bushalte en fietsenstalling voorzien aan de kant van 

de Grote Baan naast de woning nr. 256. 

Hierdoor blijft een achterliggend perceel bouwgrond over waarbij het college in zitting van 3 februari 

2020 principieel akkoord ging om dit terug te verkopen. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren, 

op 18 maart 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 224,45 m². 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften kunnen meegegeven worden: 

- de algemene stedenbouwkundige verordening Beveren is van toepassing 

- bouwmogelijkheden: 2 bouwlagen met zadeldak 

- minimumdiepte tuin is 6 meter. 

De raad gaat unaniem akkoord de bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in 

Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M met een opgemeten 

oppervlakte van 224,45 m² publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 93 146,75 EUR (+ 

12,5% administratieve kosten) via de procedure van biedingen onder gesloten omslag met recht van 

hoger bod en de verkoopsprocedure (publiciteit, ...) hiervoor op te starten. 

 

18. Het college kon in zitting van 18 mei 2020 principieel akkoord gaan met de verkoop van een perceel 

grond aan de Kalishoekstraat in Melsele voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C delen van nummer 178P. Overeenkomstig het 

opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 15 juni 2020, heeft lot 

A een oppervlakte van 59,92 m² en lot B een oppervlakte van 26,42 m². 

Met algemeenheid van stemmen beslist de raad het perceel 9de afdeling, sectie C delen van nummer 

178P met een totale oppervlakte van 86,34 m², gelegen aan de Kalishoekstraat in Melsele te 

verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

19. In brief van 17 juli 2020 liet notarissen Bohyn uit Haasdonk ons weten dat ze gelast zijn met de 

verkoop van het magazijn + grond Doornpark 38 in Beveren, eigendom van de besloten 

vennootschap "HDB 86". Het perceel is thans gekend 3de afdeling, sectie D nummer 1302G en heeft 

een oppervlakte van 9 808,00 m². 



Ingevolge de bepalingen van de aankoopakte, verleden voor burgemeester François Smet op 26 juni 

2000 heeft de gemeente een voorkooprecht op voormeld goed: 

"...De gemeente Beveren behoudt zich het recht voor altijd gebruik te maken van haar voorkooprecht. 

Na verloop van twintig jaar, of wanneer de overdracht of overgang van de aangekochte gronden met 

de erop uitgevoerde werken en opgerichte gebouwen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is toegelaten, zal 

de gemeente Beveren, het te koop gestelde goed bij voorrang op alle derden kunnen aankopen aan 

dezelfde prijs en voorwaarden als diegene aan de derden aangeboden..." 

De gemeenteraad deed voor deze eigendom reeds in openbare vergadering van 12 juni 2012 afstand 

van het recht van voorkoop zodat het perceel aan de huidige eigenaar kon verkocht worden.  

De kandidaat-koper is de naamloze vennootschap "DE BOCK METAALCONSTRUCTIES", Doornpark 34 

9120 Beveren. 

Er werd een wederzijdse koop- verkoopbelofte getekend. 

De raad beslist algemeen afstand te doen van het voorkooprecht op het magazijn + grond, 

Doornpark 38 Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie D nummer 1302G met een oppervlakte 

van 9 808 m². 

Akkoord wordt gegaan de notarissen Bohyn uit Haasdonk van deze beslissing op de hoogte te 

brengen. 

 

 

20. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 

tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 

gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 565D. Het perceel heeft een oppervlakte 

van 1 659,00 m². 

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 

nummer 565D met een oppervlakte van 1 659,00 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad 

F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

21. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 

tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018. 



Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 

gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 563D. Het perceel heeft een oppervlakte 

van 4 125,00 m². 

De raad beslist algemeen de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C  nummer 563D met 

een oppervlakte van 4 125,00 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R 

Melsele en Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

22. De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 mei 2017 de samenwerkingsovereenkomst 

goed met Vlaanderen Bouwt (Vlabo) voor de realisatie van een urban villa aan de Vogelkerslaan in 

Melsele. De overeenkomst werd ondertekend op 30 juni 2017. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie niet akkoord gaat met dit recht van opstal. Hij staat niet 

achter de ontwikkeling van een urban villa op deze plaats. Deze grote projecten hebben niet hun 

plaats in een woonwijk, zeker niet vlakbij een groenzone voor centrum Melsele. Hij heeft begrepen 

van een aantal buurtbewoners dat zij bij het kopen van hun grond op de hoogte waren van een 

project met dertien appartementen. Dat zijn er uiteindelijk achttien geworden. Er was hen door 

stedenbouw bovendien beloofd dat het project niet hoger ging komen dan een doorsnee woning 

met een bouwhoogte van 13 meter. 7 meter voorbij de bouwlijn zal er veel privacy verdwijnen bij de 

nabijgelegen tuinen. Daarom als extra opmerking dat er nu een haag van 2 meter is voorzien. Het is 

wenselijk om daar een hoge groene buffer te voorzien voor de mensen die naast de urban villa 

wonen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan bestond. Daarin stond hoe groot de 

grondoppervlakte zou zijn en hoe hoog het gebouw zou komen. De mensen hebben zelf op basis van 

het RUP daar hun grond gekocht. In het RUP stonden ook de maten van dit gebouw ingetekend. Dus 

hij begrijpt niet dat mensen nu zeggen dat ze van niks wisten. Het plan is ondertussen ook 

aangepast. De parking is voor een deel ondergronds gekomen. Dat is een verbetering. Hij begrijpt 

dus niet dat de mensen nu zeggen dat ze het niet wisten. De provincie heeft ondertussen een klacht 

afgewezen. Er wordt volledig voldaan aan het RUP dat voor iedereen bekend was op het moment dat 

ze daar grond kochten. Ze hebben daar grond gekocht en dus moeten ze aanvaarden dat de rest van 

het RUP wordt uitgevoerd. 

 



Raadslid Maes was er niet bij toen deze mensen het plan hebben ingezien. Die discussie kan hij dus 

niet voeren, want hij was er niet bij. Hij hoort dat het nog aangepast is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat een klacht door de Bestendige Deputatie is afgewezen.  

 

Raadslid Maes zegt dat zijn punt duidelijk is. Zijn fractie gaat niet akkoord met de ontwikkeling van 

de urban villa. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de plannen duidelijk waren. Het RUP werd goedgekeurd voordat de 

gronden verkocht zijn. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie zich op dit punt wenst te onthouden. Hij vindt het 

soort appartement dat daar wordt geplaatst niet geschikt voor die buurt. 

 

De projectzone die deel uitmaakt van voormelde overeenkomst is kadastraal gekend 9de afdeling, 

sectie E deel van nummer 15D, thans deel van nummer 15H. Het perceel heeft een oppervlakte van 2 

205,85 m². 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst werd er door Vlabo een wedstrijd uitgeschreven die 

leidde tot één kandidatuur, de naamloze vennootschap Vanderstraeten uit Lummen. 

Aangezien ondertussen de omgevingsvergunning voor dit project werd verleend, kan met de nv 

Vanderstraeten, het contract recht van opstal afgesloten worden. 

Dit recht van opstal neemt een aanvang op het moment van het verlijden van de akte recht van 

opstal en wordt toegekend voor een termijn van 3 jaar. 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld) tegen 5 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020) bij 5 

onthoudingen (Vlaams Belang, sp.a)  beslist de raad de gronden aan de Vogelkerslaan in Melsele, 

kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 15H met een oppervlakte van 2 205,85 m² 

in opstal te geven voor de realisatie van een urban villa. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd ontwerp van contract recht van opstal. 

 

23. Het college besliste in zitting van 12 augustus 2019 tot de afbraak van diverse woningen. In zitting 

van 9 december 2019  werd de heer Bart De Decker aangesteld als ontwerper. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil zeggen dat dit ook in het kader van de verkeersveiligheid is. Als 



dezelfde berekening als zojuist wordt gemaakt, dan zal de rekening hier ook niet kloppen. 

 

De ontwerper heeft een definitief ontwerp ingediend. Volgende locaties dienen te worden gesloopt: 

 Grote Baan 255 

 Gentseweg 17 

 Zillebeek 63 

 Kerkstraat 9 (3 gebouwen). 

De uitgave wordt geraamd 178 701,97 EUR exclusief btw of 216 229,38 EUR inclusief btw. 

Met algemeenheid van stemmen worden de lastvoorwaarden vastgesteld voor het uitvoeren van 

diverse slopingen en gevelafwerkingen te Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 178 701,97 EUR exclusief btw 

of 216 229,38 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

 

24. Jaarlijks worden er brandstoffen aangekocht voor alle gemeentelijke voertuigen evenals alle 

voertuigen van de politiezone. Het gaat onder meer om de levering van diesel en benzine aan de 

pomp (perceel 1) alsook het leveren van CNG aan de pomp (perceel 2). Opdat de levering van 

brandstoffen in de toekomst vlotter kunnen gebeuren, voorziet de Technische dienst wegen in de 

aankoop van deze vermelde brandstoffen middels een raamovereenkomst van 4 jaar, waarvan de 

politiezone eveneens gebruik kan maken. 

De raming voor deze opdracht gedurende 4 jaar bedraagt 736 191,75 EUR exclusief btw, of 890 792,02 

EUR inclusief btw, en is als volgt opgespiltst: 

 Perceel 1 (leveren van benzine en diesel): 698 391,75 EUR exclusief btw of 845 054,02 EUR 

inclusief btw  

 Perceel 2 (leveren van brandstoffen in verpakking): 37 800 EUR exclusief btw of 45 738 EUR 

inclusief btw 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot het aankopen van brandstoffen aan de pomp 

middels tankkaarten voor de gemeentelijke dienstvoertuigen en voertuigen van de politiezone 

Waasland-Noord. 

De raad gaat akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden volgens voorgelegd ontwerp en de 

raming voor een periode van 4 jaar goed te keuren voor de som van  

736 191,75 EUR exclusief btw of 890 792,02 EUR inclusief btw. 



Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gekozen. 

 

25. Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- 

en secundair onderwijs en in het deeltijds onderwijs, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschap werd o.a. de kalender meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor 

het schooljaar 2020-2021. 

 De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de vakantie- en 

verlofregeling voor alle gemeentelijke inrichtingen voor school- en academiejaar 2020-2021, bepaald 

bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.01.1991 waarbij o.a. de kalender werd meegedeeld 

van de vakanties en de vrije dagen. 

Tevens wordt akkoord gegaan tot toekenning van de  facultatieve halve vrije dagen op de 

voorgestelde data. 

 

26. Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei 2020 werd de overeenkomst interlokale vereniging 

"scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke" verlengd met zes 

schooljaren vanaf 1 september 2020. 

Conform titel 2 artikel 4 van de overeenkomst werd een beheerscomité opgericht. 

Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en 

schepenen afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van 

afwezigheid van het effectief lid. 

De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van de bestuurslegislatuur. In 

geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de 

eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden 

aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 

Het college stelt in zitting van 29 juni 2020 mevrouw Katrien Claus, schepen, voor als effectief lid en 

mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, als plaatsvervangend lid. 

Algemeen gaat de raad akkoord om mevrouw Katrien Claus, schepen, wonende te 9120 Beveren, 

Glazenleeuwstraat 45, aan te duiden als effectief lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging 

"scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke". 

Alsook gaat de raad algemeen akkoord om mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, wonende 

te 9120 Vrasene, Grote Kouterstraat 48 bus 1, aan te duiden als plaatsvervangend lid in het 



beheerscomité voor Interlokale vereniging "scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs 

Beveren-Kruibeke". 

 

27. Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei 2020 werd de overeenkomst interlokale vereniging 

"Kunstacademie Beveren-Kruibeke" goedgekeurd. 

Conform titel 2 artikel 5 van de overeenkomst werd een beheerscomité opgericht. 

Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en 

schepenen afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van 

afwezigheid van het effectief lid. 

De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van de bestuurslegislatuur. In 

geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de 

eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden 

aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 

Het college stelt in zitting van 29 juni 2020 mevrouw Katrien Claus, schepen, voor als effectief lid in 

het beheerscomité en mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, als plaatsvervangend lid. 

De raad gaat algemeen akkoord om mevrouw Katrien Claus, schepen, wonende te 9120 Beveren, 

Glazenleeuwstraat 45, aan te duiden als effectief lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging 

"kunstacademie Beveren-Kruibeke". 

Alsook gaat de raad algemeen akkoord om mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, wonende 

te 9120 Vrasene, Grote Kouterstraat 48 bus 1, aan te duiden als plaatsvervangend lid in het 

beheerscomité voor Interlokale vereniging "kunstacademie Beveren-Kruibeke". 

 

28. Wanneer een onderwijsinstelling, centrum of internaat persoonsgegevens uitwisselt met andere 

Vlaamse instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming, De Lijn enz. dan is men als 

schoolbestuur wettelijk verplicht om een protocol af te sluiten met die instantie. Dergelijke 

uitwisselingen gebeuren veelvuldig. Bijgevolg zou elke school telkens apart moeten onderhandelen 

over het af te sluiten protocol voor steeds dezelfde of gelijkaardige uitwisselingen.  

In zo'n protocol maakt men afspraken over het doeleinde van de gegevenswerking, de 

beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond verdere verwerking van de gegevens, 

bewaartermijnen,...  Om deze planlast te reduceren, heeft OVSG in samenwerking met de andere 

onderwijsverstrekkers en de VTC een vereenvoudigde procedure met algemene protocollen 

uitgewerkt. 

In het kort komt het erop neer dat het schoolbestuur OVSG mandateert om de onderhandelingen te 



voeren, het DPO-advies te geven en het protocol te ondertekenen. Wanneer het schoolbestuur toch 

niet akkoord zou gaan met de inhoud van het algemeen protocol, kan men alsnog uitstappen en zelf 

een protocol afsluiten. 

De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord: 

 dat de gemeente Beveren aansluit bij de algemene protocollen onderwijs van OVSG. 

 dat de OVSG wordt gemachtigd om te onderhandelen over het algemeen protocol.  

 DPO van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, te machtigen  om het 

verplicht advies te verlenen.  

 de algemeen directeur van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, te 

machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te 

ondertekenen.  

 het college van burgemeester en schepenen te belasten met de beslissing over het al dan 

niet goedkeuren van de onderhandelende algemene protocollen en de verdere uitvoering 

indien van toepassing.  

 

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

“stand van zaken kaaimuur Doel”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft op de laatste gemeenteraad al een vraag gesteld in verband met 

de slechte staat van de veerdam in Doel. Er is door de havenmeester van Doel begin 2019 een vraag 

over gesteld aan de administratie van de Vlaamse Waterweg. Schepen Vlegels heeft daar de vorige 

keer op geantwoord. Hij wist te vertellen dat er een goed contact is tussen het college en de Vlaamse 

Waterweg. Het probleem zou ter sprake gebracht worden om een duidelijk beeld te krijgen van de 

ernst van de gebreken. Hij vraagt wat daar intussen over te melden valt.  

 

Schepen Vlegels zegt dat Waterweg heeft gemeld dat ze voorlopig geen zware investeringen willen 

doen. Ze wachten de studie rond de toekomst van Doel af. Ze willen de kosten beperken zolang dat 

niet duidelijk is. Ze gaan wel bekijken hoe ernstig de verzakkingen zijn en of ze daar dringend 

reparaties moeten doen. Ze gaan dat bekijken vanaf de kade en vanonder het water. Hij wacht nu op 

de uitslag. Binnen twee weken is er een vergadering met Waterwegen. Hij hoopt dan duidelijkheid te 

krijgen wat zij voorstellen en of er dringende herstellingen moeten gebeuren. Hij zal er dan uiteraard 

op aandringen dat deze ook worden uitgevoerd. 

 



Raadslid Creve vraagt wat de visie van het college op deze zaak is en hoe het dat zelf verder ziet 

lopen. Hij heeft van de havenmeester vernomen dat de mensen van de Vlaamse Waterweg er 

gisteren zijn geweest. Die wisten aan de havenmeester te vertellen dat een herstel nog twee jaar kan 

duren. Hij vindt dat een vreemde manier van doen aangezien het gaat om onderhoud van niet 

onbelangrijke infrastructuur. Het wordt ook nog altijd gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van 

de Vlaamse Waterweg, maar hij vindt dat de gemeente er wel een belangrijke stem in heeft of zou 

moeten hebben. De watersportvereniging van Doel heeft nog altijd een bloeiende werking en is 

daarvan afhankelijk. Zij kunnen zonder de veerdam geen boten meer in of uit het water krijgen. Er 

zijn soms ook werfschepen die daar aanleggen. Hij begrijpt het talmen van de Vlaamse Waterweg 

daarom niet goed. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hij actie heeft ondernomen. De Vlaamse Waterweg is in actie geschoten 

door het nu te bekijken. Een paar weken geleden heeft hij nog eens de vraag gesteld omdat men 

antwoordde grote werken voorlopig niet te gaan doen. Men wacht de visie op Doel af en dat lijkt hem 

logisch. Het is de vraag of de haven gaat vergroten, verkleinen of hetzelfde gaat blijven. Hij vindt het 

redelijk dat ze niet meteen een nieuwe kaaimuur gaan maken. Het college heeft wel gevraagd om te 

bekijken of er acuut gevaar is. Dat wordt nu onderzocht en het college wacht af wat daar uitkomt. Als 

zij zeggen dat het gevaarlijk is om daar nog schepen langs te sturen, dan zal hij er uiteraard op 

aandringen dat zij voorlopige herstellingswerken uitvoeren. 

 

Raadslid Creve vindt het geen optie dat de kaai niet meer gebruikt kan worden. 

 

Schepen Vlegels kan op dit moment alleen maar zeggen dat hij zal aandringen, net zoals het raadslid 

aandringt. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schepen net zo goed als hij weet dat er aan de uiteindelijke studie geen 

uitvoering wordt verbonden. Dat is een vrijblijvend document. Bovendien heeft de bevoegde 

minister twee maanden geleden de studie opgeschort als een soort strafmaatregel omdat een aantal 

belangenorganisaties naar de Raad van State zijn gestapt. Het heeft dus geen stijl als mensen zich 

verstoppen achter de onduidelijkheid van de status van Doel. Als men spreekt over de Vlaamse 

waterwegen waar de kaaien bij horen en dus ook Doel, dan is het niet meer dan normaal dat men 

voor een minimum aan onderhoud zorgt en er alles aan doet om te voorkomen dat de kaaimuur 

instort. De havenmeester ziet een groot probleem en hij vreest ervoor dat de kaaimuur instort als er 



niet snel iets gedaan wordt. Niemand in de raad wil dat. Dan is het niet meer alleen de 

watersportvereniging die niet meer kan werken, maar dan spreekt men ook over de enige 

deelgemeente met een kaaimuur en dat die niet meer bruikbaar is. 

 

Schepen Vlegels geeft nogmaals aan dat hij aan Waterweg heeft gevraagd wat ze van plan zijn. Zij 

hebben gezegd dat grote werken in het kader van de renovatie van de haven nu niet worden gedaan. 

Het is afwachten wat de studie zegt. Hij denkt dat de schorsing zes maanden duurt. Daarna zullen er 

misschien terug initiatieven komen. Ten tweede, als er gevaar dreigt voor de schepen en de mensen 

die daar vertoeven, dan zal het college aandringen op herstellingswerken. Dat is nog iets anders dan 

grote investeringen. Hij hoopt dat hij Waterweg daarvan kan overtuigen. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

 

 

 

 Ten verzoeke van Groen werden  volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

 

30. Verkeersveiligheid tijdens werken. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, stelt naar aanleiding van de wegenwerken vast dat er op een aantal 

plaatsen mogelijke problemen zijn met de veiligheid. Ze ziet dat er heel hard gewerkt wordt. Er zijn 

realisaties die op een aantal vlakken grote verbeteringen teweeg zullen brengen. De opvolging door 

de aannemers en de gemeente verloopt in de meeste gevallen zeer goed. Toch is ze bezorgd over een 

aantal zaken die ze de voorbije weken en maanden gezien heeft. Er zijn twee concrete zaken. Ten 

eerste het ontbreken van veilige doorgangen voor fietsers en voetgangers. Ten tweede is er op heel 

wat plaatsen gemengd verkeer. Er is dus geen scheiding tussen het werfverkeer en trage 

weggebruikers. Dat betekent dat op bepaalde momenten mensen op fietsen, met een rollator, een 

werfkraan en auto’s in beide richtingen proberen te passeren. Ze heeft veel meldingen ontvangen en 

heeft zelf een aantal zaken gezien en er foto’s van getrokken. Ze weet dat veel mensen proberen om 

het goed op te volgen. Er is tijdsdruk en vertraging door corona wat ervoor gezorgd heeft dat niet 

alles optimaal is verlopen. Toch wil ze een aantal suggesties doen voor aanpassingen en manieren 



om dit in de toekomst te voorkomen. Ze heeft gezien dat er vandaag een grote versnelling is ingezet. 

Daar waar gisteren op een aantal punten richting 1 september grote bezorgdheden waren, merkte ze 

vandaag dat er een grote inspanning is geleverd om een aantal knooppunten veiliger te maken voor 

onder andere fietsers. Ze stelt een jaarlijkse controle voor van alle lopende werven in de laatste week 

van augustus zodat de start van het schooljaar in veiligheid kan gebeuren. Misschien gebeurt het al, 

maar dat te weten zou voor heel veel schoolgaande jeugd en heel wat ouders een geruststelling zijn. 

Ten tweede wil ze strengere regelgeving voor gemengd verkeer tijdens de werken zodat voetgangers, 

fietsers, auto’s en werfverkeer niet langer de rijbaan moeten delen op hetzelfde moment. Het is 

overigens voor iedereen vervelend. Ze heeft met een kraanwerker gesproken bij de werken in de 

Ciamberlanidreef. Die voelde zich constant zenuwachtig en zeker deze ochtend omdat er zo veel 

fietsers passeerden. Ten derde is een betere opvolging van de signalisatie nodig. Het is eigenlijk een 

open vraag. Veelal wordt deze door de aannemers en de gemeente goed geplaatst, maar er zijn altijd 

creatieve burgers die deze verplaatsen. Het duurt vaak een tijd totdat die teruggezet zijn. Ze vraagt 

hoe dit snel en goed opgevolgd kan worden zodanig dat de verkeerssituatie niet onveiliger wordt. 

 

Schepen Van Roeyen wil het raadslid in herinnering brengen op welke manier er gewerkt wordt. Er 

zijn twee grote groepen van zaken die gevolgen hebben voor doorstroming en verkeersveiligheid bij 

werkzaamheden. Er zijn een aantal kleinere dossiers zoals containers die geplaatst worden voor 

afbraakwerken, kranen, beperkte innames voor rioleringsaansluitingen en dergelijke meer. Dat soort 

zaken worden door de gemeentelijke diensten afgehandeld door middel van 

vergunningsprocedures. Men zal verder de meest veilige oplossing proberen te voorzien in 

vergunningen waarbij onder andere voor de zwakke weggebruikers de meest veilige oplossing wordt 

gekozen, ofwel door aparte tracés met signalisatie of waar het niet anders kan verplichte oversteken. 

Bij de kleine dossiers wordt dat telkens door deze bril bekeken. Dan zijn er de grote werven. In alle 

grote dossiers zoals de N450, de N70 en Ciamberlanidreef/Yzerhand worden telkens vooraf door de 

diensten mobiliteit en openbare werken met de aannemer volledige signalisatieplannen uitgewerkt. 

Alle mogelijke elementen worden meegenomen om de meest veilige oplossingen te creëren. Bij de 

N450 is voor de auto’s en het zwaar verkeer een omleiding en wordt de fietser over een apart tracé 

nog een veilige doorgang door de werf gegarandeerd. Op de N70 bleven de fietsverbindingen 

gegarandeerd en de auto’s werden omgeleid. Er is telkens dezelfde insteek waarbij 

signalisatieplannen worden opgemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om binnen 

de werken de signalisatieplannen precies uit te voeren, te blijven opvolgen, te controleren en in te 

grijpen waar dat nodig is. De diensten volgen dat permanent op. Men probeert dat steeds bij te 



sturen, alle mogelijke ingrepen te doen. Bij Ciamberlanidreef/Yzerhand werd bijvoorbeeld steeds 

gezocht naar alternatieven waarbij fietsers en voetgangers duidelijk de boodschap kregen dat ze een 

alternatieve route konden nemen om de werven te vermijden. Men kan er niet helemaal omheen dat 

een aantal mensen door een werf moeten gaan. Er zijn momenten waarop mensen niet anders 

kunnen dan te voet of met de fiets aan de hand door een werf te gaan. De voorzichtigheid van de 

zwakke weggebruiker is dan wel een vereiste. Hij is al een aantal keren ooggetuige geweest van 

mensen die zich op een onverantwoorde manier met de fiets op een werf begaven. Maar hij wil 

duidelijk stellen dat de diensten het constant volgen, telkens proberen in te grijpen waar nodig en de 

aannemers blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het raadslid had een wat tendentieuze 

toevoeging alsof men vandaag plots in gang is geschoten om de aansluitingen Kasteeldreef aan te 

pakken. Het raadslid kan er de werfverslagen op nalezen. Daarin staat dat de gemeente de aannemer 

heel duidelijk heeft laten weten dat voor 1 september de zaken af moesten zijn. Helaas zijn er na een 

droge zomer net in de week voor de aanvang van het schooljaar een aantal regendagen geweest 

waardoor de asfalteringswerken voor de eindlaag niet konden plaatsvinden. Deze zijn nu net 

uitgevoerd. Er zijn meer mensen die er vragen over hebben gesteld. Men was zelf al bezig met deze 

vragen. Omdat de ultieme werken nog gedaan moesten worden en niet eind vorige week, heeft de 

gemeente ingrepen gedaan. De politie is ingeschakeld om op kritieke plekken zaken op te nemen. 

Heel wat zaken worden heel kort gevolgd. Men probeert de opvolging maximaal te doen. Wanneer 

onverlaten ’s nachts borden omduwen, zaken verzetten en niets respecteren, dan kan niet à la 

minute worden gereageerd. Soms zit er een korte tijd tussen, maar het wordt zeer snel gevolgd. 

Strengere regelgeving is er niet. Er zijn reglementeringen, zaken die worden opgelegd en ook worden 

opgevolgd. Met alle middelen die de gemeente heeft, wordt dat maximaal gedaan. Men kan 

inderdaad onverantwoord gedrag van mensen niet à la minute tenietdoen, maar men probeert het 

maximaal te doen. Het is een van de hoofdbezorgdheden wanneer werven uitgewerkt worden, zowel 

voor de kleine als de heel grote. 

 

Raadslid Vermeulen vindt het duidelijk dat de intentie en de afspraken zeer goed waren. Toch moet 

ze vaststellen dat het op heel wat punten en momenten niet goed was. Ze vindt het jammer dat 

alleen wordt gefocust op de intentie. Er zijn inbreuken op heel wat momenten aan de Colruyt, 

Snoekstraat en nog meer geweest. Dat vindt ze jammer. Ze vindt het ook jammer dat de schepen 

haar opmerking tendentieus noemt. Ze geeft juist het compliment dat er vandaag belangrijke 

stukken zijn aangelegd. De Ciamberlanidreef richting de Kasteeldreef was vanochtend een 

ongelooflijke uitdaging. Iedereen moest op de rijweg. Als laatste wil ze zeggen dat als dit maximaal 



wordt nagestreefd, ze hoopt dat er in de toekomst situaties waarop voetgangers, fietsers, auto’s en 

werfverkeer eenzelfde smalle rijstrook moeten delen, niet meer voorkomen. Op de dag dat er een 

ongeluk gebeurt, zal iedereen rouwig zijn. Iedereen wil de veiligheid op de weg garanderen. 

 

Schepen Van Roeyen vindt het mooi als het raadslid dit soort uitspraken doet, maar hij vindt het wel 

bedenkelijk. Dit soort zaken worden juist absoluut vermeden. Maar op een werf waar mensen wonen, 

moeten mensen nu eenmaal op bepaalde momenten in en uit hun woning gaan en dus 

noodgedwongen over een werf gaan. Hij vindt het triest als het raadslid dan dat soort uitspraken 

doet. Hij begrijpt de bezorgdheid. Hij deelt die. Maar hij wil dit wel op een ernstige manier 

benaderen. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat alle auto’s op een bepaald moment van de parking van de Colruyt via 

Yzerhand naar de Ciamberlanidreef moesten. Op dat moment waren de mensen op Yzerhand het 

voetpad aan het leggen. De kraan stond op het midden van de weg en de auto’s stonden helemaal 

geblokkeerd vanaf de parking van de Colruyt tot aan het punt met de aansluiting met de 

Ciamberlanidreef. Daartussen waren mensen met een rollator, fietsers en voetgangers. Dit gaat niet 

over mensen die er wonen. Dit was een crisissituatie en de mensen op de werf hebben dat zelf ook 

toegegeven. Het is dus jammer dat de schepen verwijst naar bewoners. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij zijn punt heeft gemaakt. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

31. Toewijzen coronagelden. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat verenigingen tot 15 september bij de gemeente kunnen 

aangeven of ze veel inkomsten zijn verloren door de coronacrisis. De lokale cultuur-, jeugd- en 

sportverenigingen zijn door de coronacrisis getroffen, niet alleen in hun werking maar ook in de 

fondsenwerving. Er kunnen amper of geen activiteiten georganiseerd worden. Daarom maakte de 

Vlaamse regering 87,3 miljoen euro vrij uit het noodfonds. Beveren krijgt hiervan ongeveer 640.000 

euro. De gemeente mag autonoom beslissen hoe de middelen worden gebruikt. Hiervoor heeft de 

gemeente een informatieve rondvraag gericht naar haar verenigingen. De gemeente heeft de 

afgelopen maanden ook verschillende door plaatselijke verenigingen en organisaties aangevraagde 



projectsubsidies goedgekeurd en uitbetaald. Door de uitbraak van COVID-19 werden al deze 

activiteiten en evenementen uitgesteld naar 2021 of afgelast. Uitgekeerde subsidies kunnen dus niet 

worden ingezet voor het vooropgestelde doel. Tijdens de gemeenteraad van mei laatstleden heeft 

zijn fractie al voorgesteld om deze gelden in de mate van het mogelijke terug te vorderen. Het 

college ging het voorstel nog bekijken. Maar of hetgeen dat niet benut is, nu al teruggevorderd werd 

of in min wordt gebracht bij een volgende subsidie moest nog bekeken worden. Hij ziet niets in het 

verslag van de gemeenteraad van mei. De deadline voor reacties op de informatieve rondvraag is 

gesteld op 15 september. Hij vraagt ten eerste of de gemeente alle verenigingen met de rondvraag 

heeft kunnen bereiken en of het gemeentebestuur nog een bijkomende communicatieronde gaat 

houden via de diverse adviesraden en belangengroepen. Ten tweede vraagt hij of de verschillende 

gemeentelijke adviesraden geconsulteerd worden om tot gepaste parameters te komen bij het 

verdelen van de geldelijke middelen uit het Vlaams noodfonds. 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat ervan uit dat de gemeente alle verenigingen heeft kunnen bereiken. 

Hij heeft het op 13 augustus een keer opgevraagd. Er werden toen alle verschillende verenigingen 

genoemd die een antwoord hadden opgestuurd. Hij heeft het nu niet kunnen natrekken want de 

betrokken ambtenaar is nu met verlof, maar er zal zeker en vast nog eens gecommuniceerd worden. 

Indien bepaalde verenigingen niet gereageerd hebben, zullen die eraan herinnerd worden. De 

verenigingen zijn niet verplicht dit in te dienen, maar er zal voor worden gezorgd dat iedereen de 

kans krijgt. Hij heeft al van bepaalde verenigingen vernomen dat ze dit niet gekregen hebben, maar 

dan blijken er toch steeds mensen van het bestuur te zijn die het wel gekregen hebben. Hij gaat 

ervan uit dat alle verenigingen die zijn aangesloten bij een erkende adviesraad het gekregen hebben. 

De adviesraden zijn vrij om ook tegen 15 september een advies te geven over de verdeling. Maar hij 

denkt dat, als het college een verdeling heeft uitgewerkt, dit niet eerst ter goedkeuring voorgelegd 

zal worden aan de adviesraden. Maar de adviesraden weten ervan en kunnen dus een advies geven. 

Daar zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden. Tussen cultuur, jeugd en 

sport zullen ongetwijfeld verschillen zijn, maar deze zullen meegenomen worden. Hij vraagt om nog 

wat geduld. 

 

Raadslid De Munck heeft zijn eerste vraag gesteld omdat hij weet heeft van een aantal verenigingen 

en organisaties die ofwel projectsubsidies hebben gekregen ofwel geen brief hebben gekregen. Het 

gaat erom die toch nog te bereiken. Hij vraagt hoe die verenigingen alsnog kunnen worden bereikt. 

 



Burgemeester Van de Vijver stelt dat er informatie op de website staat. Maar er zijn maar twee 

verenigingen die geklaagd hebben dat zij het niet gekregen hebben. Het is nagevraagd bij collega-

bestuursleden en toen bleek dat de brief wel binnen was gekomen. Er was alleen niet 

gecommuniceerd naar de andere bestuursleden toe. In die zin vraagt hij voorzichtigheid. Maar hij zal 

het nog eens nakijken. Er zal ook bekeken worden of het opvalt dat bepaalde verenigingen niets 

ingestuurd hebben. Dan zal contact opgenomen worden. Als het raadslid verenigingen kent die geen 

brief hebben gekregen dan moet hij die doorgeven zodat er contact mee opgenomen kan worden. 

Projectsubsidies zijn een ander verhaal. Het zijn wel verenigingen maar die zijn niet aangesloten bij 

een erkende adviesraad. Dat zal op een aparte manier worden bekeken. De diensten zijn aan het 

bekijken of er bij een aantal kosten zijn gemaakt. Die worden zeker en vast afgetrokken. Op een 

gegeven moment zal de beslissing worden genomen of het wordt teruggevorderd of dat het 

geparkeerd wordt tot volgend jaar waarbij het in rekening wordt gebracht met wat zij volgend jaar 

moeten krijgen. Het zal niet eenvoudig zijn omdat niet iedereen tevreden gesteld zal worden, maar 

men gaat het op een billijke manier doen. Maar de adviesraden zijn vrij om inzichten te laten horen.  

 

Raadslid De Munck wil inderdaad dat de adviesraden worden bevraagd om een goede formule te 

vinden. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er verschillende invalshoeken zullen zijn. Iedereen bekijkt dat 

vanuit zijn eigen invalshoek. Het college zal het totaalplaatje moeten bekijken. 

 

Schepen De Meulemeester geeft aan dat de mail is verstuurd op 10 juli. Ze beseft dat dat in volle 

vakantie is. Daarnaast heeft de gemeente veel mailadressen, maar soms veranderen deze zonder dat 

dit wordt meegedeeld.  

 

Raadslid Rovillard, sp.a, stelt dat dit punt aansluit bij haar punt tijdens de vorige raad waarbij ze 

heeft gevraagd wat er met de middelen uit het noodfonds zou gebeuren. De burgemeester heeft toen 

gezegd dat de materie nog te nieuw was. Ze vraagt nu een update. Uit wat ze zojuist heeft gehoord, 

leidt ze af dat er nog geen visie of beleid is uitgedacht en dat er wat gewacht op wat de adviesraden 

zeggen. Ook bij armoedebeleid is een budget door de hogere overheid aan de gemeente toegekend. 

Toen is bevestigd dat daarvoor een rondvraag zou gebeuren bij de betrokken organisaties. Vandaar 

dat ze ook daarover vraagt of er een update mogelijk is.  

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet gaat om visie of beleid. De overheid heeft voor de 

verenigingen die inkomsten gederfd hebben vanwege corona middelen ter beschikking gesteld. Het 

college zal proberen om die te verdelen. Het gaat er dus om welke verenigingen dat effectief kunnen 

bewijzen. Er zal dan gekeken worden hoe ver men kan komen met dat bedrag. Sommige gemeenten 

hebben er aankopen voor gedaan in het kader van feestelijkheden zoals stoelen en tafels. Dat 

noemden zij in dienst van de verenigingen. Maar dat gaat Beveren niet doen. Het raadslid moet eens 

navragen hoe inventief sommige gemeenten zijn geweest. Wat Beveren doet, is de moeilijkste weg 

bewandelen want er worden verwachtingen gecreëerd bij verenigingen. Hij zal de reacties met veel 

belangstelling bekijken op Facebook.  

 

Raadslid Rovillard informeert nogmaals naar het armoedebeleid. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat ook dat verder wordt bekeken zoals beloofd. Het is de 

bedoeling om dat in september naar het college te brengen om daar dan een globale beslissing over 

te nemen. Dat zal dan natuurlijk verder verspreid worden. 

 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

32. Straatnaam De Brownestraat te Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat Leopold II omstreden is vanwege de kolonisatie van de 

voormalige Congo-vrijstaat in Afrika. Het protest tegen de gewelddadige dood van de Amerikaan 

George Floyd en de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo vormen de aanleiding 

voor een nieuwe actie tegen de figuur van oud-koning Leopold II en diens controversiële rol in de 

voormalige Belgische oud-kolonie. Het zorgde her en der voor opstoten van historisch besef. Toen de 

Congo-vrijstaat nog het persoonlijk bezit was van de koning, vonden in dat land enorme wreedheden 

plaats. Congo was een echt wingewest waar de zwarte bevolking werd uitgebuit en gemarteld met 

resultaat wellicht miljoenen doden in 23 jaar. Leopold II handelde niet alleen, maar werd bijgestaan 

door kapitaalkrachtige investeerders. Zo ook Alexander de Browne de Tiege. Hij is geboren in 

Berchem en overleden in Beveren-Waas. Hij was een Belgische bankier en volksvertegenwoordiger. 

Hij was een van de weinig talrijke financiers die grote risico’s aandurfde die de activiteiten van de 

koning in Afrika kenmerkten. Hij heeft zijn ganse leven lang vennootschappen opgericht en geleid 

waaronder ook in Congo. Tot aan zijn dood was hij de voorzitter van de Société Anversoise du 

Commerce au Congo. Deze Anversoise werd door De Browne gesticht in 1892. Met de oprichting 



gingen complexe geheime conventies gepaard. Enerzijds deed de vrijstaat van Leopold inbreng van 

een vijfjarige hernieuwbare concessie aan Anversoise in ruil voor een deel van de opbrengst van 

rubber, ivoor, kopal en was. Anderzijds ging de Caisse Hypothecaire Anversoise de facto fungeren als 

de Congolese schatkist. De Anversoise bekwam een concessie op 7 miljoen hectare van het 

privédomein van Leopold II. Ze kreeg carte blanche. De maatschappij had zelf politierechten, kreeg 

bovendien de steun van de agenten van de vrijstaat en stond vrij van enig parlementair toezicht. Alle 

schakels hielpen met het stimuleren van de rubberoogst. De binnenlandse bevolking werd verplicht 

tewerkgesteld. Het niet halen van de rubberinzamelquota werd lijfelijk zwaar bestraft. Ondertussen 

was een fors publiek verplicht om de hand van slachtoffers als bewijs te leveren wanneer ze iemand 

hadden neergeschoten en vermoord, omdat men dacht dat ze anders de munitie zouden gebruiken 

voor de jacht. Als gevolg hiervan werd de rubberquota gedeeltelijk in afgehakte handen betaald. De 

23 jaar onder het bewind van Leopold II en investeerders wordt gekenmerkt door beschuldigingen 

van moordpartijen, slavernij, ontvoeringen, verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van 

handen. Deze toestanden werden een berucht internationaal schandaal in het begin van de 20e 

eeuw. Internationale commissarissen beten zich vast in de zaak van de Britse consul Roger Casement 

en bevestigde in grote lijnen zijn beschuldigingen. Ook de Belgische onderzoekscommissie kwam tot 

bezwarende vaststellingen. Uiteindelijk werd Leopold II gedwongen de vrijstaat over te dragen aan 

de Belgische staat, maar geen enkel kopstuk werd verontrust noch veroordeeld of beboet. Terug 

naar Beveren. Bij het verkavelen van de grote tuin van de privéwoning van Alexander De Browne, 

gelegen aan de Grote Markt, werd na de Tweede Wereldoorlog hem een straatnaam gegeven. Met het 

geven van een straatnaam eert men de persoon. Gezien de rol die de Anversoise onder leiding van 

Alexander De Browne speelde in de financiering van de uitbuiting van de Congo-vrijstaat moet men 

hierover debatteren en durven veranderen. In Beveren mag men geen genoegen nemen met 

verwijzingen naar dit eenzijdige beeld van het koloniaal verleden. Het is vanzelfsprekend dat de 

openbare ruimte meer en meer inclusie ademt. Waar dat nu niet het geval is, moet dat veranderen. 

Er is nood aan een debat over wat te doen met plaatsnamen en standbeelden in de publieke ruimte 

die verwijzen naar deze periode. Het verleden leeft immers door en de complexiteit van het verleden 

heeft impact op de huidige generaties in de samenleving. Een stuurgroep kan de discussie ten 

gronde voeren. Gaat men contextualiseren of de straatnaam wijzigen? Als de gemeente kiest voor 

een participatief karakter met de nodige experts en een volwassen debat dan kan het een voorbeeld 

zijn voor andere gemeenten die dezelfde uitdagingen kennen. Hij vraagt of de gemeente bereid is om 

een stuurgroep van deskundigen en experten op te richten en hierbij ook kinderen en kleinkinderen 

van de diaspora te betrekken. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid een goede geschiedenisles heeft gegeven. Hij heeft 

er ook van gehoord via de heemkundige kring. Hij wil het verhaal aanvullen. De Browne heeft op 7 

mei 1898 een naamloze maatschappij voor werkmansscholing opgericht. Hij heeft dus ook andere 

dingen gedaan. Tot zijn grote verwondering was hij ook betrokken bij de oprichting van de telefonie 

in België. Maar er is momenteel een ganse discussie aan de gang binnen België. Er is ook een 

parlementaire commissie opgericht die gans het verleden van België in Congo terug uit gaat spitten 

om te proberen er als land mee in het reine te komen. Het gaat niet alleen om Leopold II maar ook 

om de onafhankelijkheid. Daarover zijn ook verschillende meningen en publicaties. Hij denkt dat het 

vooral een federale materie is. De meeste inwoners van Beveren weten de De Brownestraat wel te 

liggen, maar weten totaal niet wie de figuur De Browne is. De meeste mensen leggen dus niet de link 

tussen de straat en de figuur zoals het raadslid dat doet en zoals het klopt met de realiteit. 

Straatnamen zijn altijd een gevoelige materie. Er zijn in het verleden nog straatnamen toegekend 

aan figuren die controversieel zijn en die meer emoties opriepen dan het geval is met De Browne. Hij 

denkt niet dat het een gemeentelijke materie is om een stuurgroep op te richten en dit allemaal te 

onderzoeken. Dan zou men eigenlijk alle straatnamen de revue moeten laten passeren. Dat gaat men 

niet doen. Als de parlementaire commissie vanuit de federale overheid met richtlijnen op dat vlak 

komt, dan zou men die kunnen volgen. Hij gaat geen stuurgroep oprichten en de De Brownestraat zal 

voorlopig blijven bestaan. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het nationale luik inderdaad een apart gegeven is. Straatnaamgeving is 

geen nationale bevoegdheid, maar een plaatselijke bevoegdheid. Dat heeft het gemeentebestuur in 

de jaren 50 ook gedaan op basis van een aantal elementen die op een positieve manier aan de heer 

De Browne gekoppeld kunnen worden. Het klopt dat veel van de inwoners niet weten wat de 

werkelijke achtergrond is van zo’n figuur. Maar het is toch wel belangrijk om te weten dat de goede 

daden mogelijks gefinancierd werden met geld dat gewonnen is op het bloed en zweet van een 

ander. Het is niet zomaar een figuur. Het is iemand die in Beveren gewoond heeft. Hij kan zich er nog 

enigszins in vinden als het college afwacht wat de nationale commissie zal omschrijven, maar dat 

gaat eerder over wat het federale niveau gedaan heeft ten opzichte van de Congo-staat en Zaïre. Het 

gaat niet zozeer over alles voor 1909. Dat vindt hij belangrijk in de discussie, maar die moet hier niet 

gevoerd worden. Die zou extern gevoerd kunnen worden en weldegelijk tot een conclusie kunnen 

leiden, niet zozeer voor alle straatnamen, maar wel in het bijzonder van deze. 

 



Burgemeester Van de Vijver wil de heer De Browne niet goedpraten. Hij denkt dat in de jaren 50 ook 

al geweten was welke rol hij heeft gespeeld in het kader van de Belgische staat. Het gaat niet alleen 

om het verleden in Congo. Hij heeft samen met Leopold II ook nog eens de Belgische staat opgelicht 

voor een lening van 25 miljoen Belgische frank. De verkaveling in het centrum van Beveren is 

trouwens niet gebeurd door De Browne. Dat is gedaan door andere mensen die destijds de villa 

hebben opgekocht. Maar hij zegt nogmaals dat men dan alle figuren die een straatnaam hebben 

gekregen de revue zou moeten laten passeren. Er zijn er nog een aantal bij waar serieus discussie 

over is en die meer emoties oproepen bij de bevolking. Dat doet de gemeente ook niet. Hij zal zien 

hoe het zich verder evolueert. Hij denkt wel dat bij het federale onderzoek de figuren die betrokken 

zijn geweest bij gans de Congo-politiek van Leopold II de revue zullen passeren. Dat zal men niet 

beperken tot Leopold II. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest en men zal zien hoe  het verloopt, 

maar momenteel doet de gemeente daar niet aan mee. Leopold II hangt ook nog altijd in de 

collegezaal en heeft al vele jaren meegekeken naar alle beslissingen die zijn genomen door het 

college. Hij denkt dat in het verleden de straatnaam is toegekend omwille van het feit dat hij er 

gewoond heeft. Hij heeft ook in de Kamer gezeten. Hij is niet herkozen ondanks dat hij dat een paar 

keer heeft geprobeerd. Toen was men waarschijnlijk niet zo kritisch. Hij denkt ook dat de bewoners 

van de De Brownestraat niet zo gelukkig zouden zijn als de straatnaam wordt veranderd. 

 

Raadslid De Munck denkt dat ze misschien nu ook niet gelukkig zijn omdat ze weten welk figuur het 

is. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil wel eens een enquête houden. Een straatnaamwijziging heeft 

enorme gevolgen. Hij wil voorzichtig zijn en het opbod dat nu tussen bepaalde steden en gemeenten 

aan de gang is niet volgen. Het is niet de taak van de gemeente om een commissie in te stellen die 

gaat praten met de nazaten. Dat doet het parlement maar dat is niet de taak van de gemeente. Hij 

vindt dat wel vergezocht. 

 

Raadslid De Munck vindt het jammer. De burgemeester zegt in zijn betoog dat hij wel eens zou willen 

weten hoeveel mensen het niet leuk zouden vinden. Misschien zijn er wel een aantal mensen die het 

wel leuk vinden. Het ontbreekt juist aan de input. Het hoeft niet allemaal zeer uitgebreid te zijn. De 

burgemeester spreekt al van een commissie die nazaten gaat zoeken.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid spreekt over het betrekken van kinderen en 



kleinkinderen van de diaspora. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het inderdaad om de diaspora gaat. Het gaat om de inwoners die in deze 

gemeente deel uitmaken van de gemeenschap en die daar waarschijnlijk een mening over hebben. 

Die kunnen zich in de 21e eeuw een mening vormen over wat er heel lang geleden is gebeurd op 

direct bevel van een persoon. De man was voorzitter van de Anversoise. Hij was volledig op de 

hoogte van wat er is gebeurd. De burgemeester kan de kans grijpen om een kleine verandering te 

bewerkstelligen. Hij weet niet wat dat zal zijn omdat hij de uitkomst van het onderzoek nog niet kent. 

Maar het is hem duidelijk dat er bij de burgemeester weinig interesse voor is. Hij vraagt om de 

stemming. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt nogmaals dat hij de daden van deze man niet wil minimaliseren, 

maar het gaat hem te ver om daarvoor de straatnaam te veranderen. 

 

Raadslid De Munck stelt dat daar niet om wordt gevraagd. Er wordt gevraagd om het te 

onderzoeken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er ook nog recent figuren straatnamen hebben gekregen waar 

de meningen ook over verdeeld zijn. 

 

Raadslid De Munck stelt dat ook dat een politieke keuze is geweest. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een keuze was die emoties heeft opgeroepen en dat het hem 

niet in dank afgenomen is dat hij dat heeft gesteund. Het was een bewuste keuze. Hij zegt nogmaals 

dat hij de wandaden van deze man niet wil minimaliseren.  

 

De voorzitter vat het voorstel samen. Het voorstel is om een stuurgroep op te richten om de 

straatnaam te onderzoeken. De voorzitter opent de stemming.  

 

Met 28 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020, Open Vld) tegen 5 ja-stemmen 

(Groen, sp.a) wordt het verzoek van Groen om een stuurgroep op te richten van deskundigen, 

experten en hierbij ook de mensen, kinderen en kleinkinderen, van de diaspora te betrekken, i.k.v. 

een debat over de straatnaam De Brownestraat verworpen. 



 

33. Lokale maatregelen voor veranderend klimaatscenario. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat België naast hittegolven een jaarlijkse stijging kent van het 

aantal tropische dagen en hittedagen. De toegenomen frequentie en intensiteit van de hittegolven is 

te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. Het aantal klimaatscenario’s dat de 

laatste tijd is berekend hebben allemaal een gelijkenis, de voorspelling dat het aantal hittegolfdagen 

in Vlaanderen zal toenemen. Vooral in steden en ook in verstedelijkte gebieden zoals Beveren is het 

risico op hittestress enorm. Een hittegolf leidt tot hittestress, zeker bij 65-plussers en jonge kinderen, 

maar soms zelfs ook bij anderen. Het heeft impact op de volksgezondheid, biodiversiteit en 

waterkwaliteit, vervoersinfrastructuur zoals de vervorming van viaducten en bruggen en slijtage en 

spoorvorming op asfaltwegen. Ook vraagt het een groter energieverbruik om de gebouwen te 

koelen. Het aantal gekochte en gebruikte airco’s schiet de hoogte in. Ze heeft daarom een aantal 

vragen. Ze vraagt of de gemeente bereid is om bij ruimtelijke planning in de toekomst maximaal 

rekening te houden met de invloed van de bebouwing op het lokale klimaat, bijvoorbeeld bij de 

keuze voor bomen en vegetatie en door in te zetten op wateroppervlakte kan de extreme 

temperatuur lokaal gemilderd worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral minder verharding en meer 

groen het hitte-eilandeffect kunnen verminderen. In Beveren zijn er al een aantal plaatsen waar dit 

principe mooi is toegepast, bijvoorbeeld bij het Viergemeet. Ze ziet echter nog steeds dat er niet bij 

elke ruimtelijke planning maximaal rekening mee wordt gehouden. Ten tweede vraagt ze of de 

gemeente bereid is om bij bestaande natuurlijke airco’s zoals bomen en groendaken maximaal te 

behouden en indien mogelijk uit te breiden. Iedereen weet dat bomenrijen essentieel zijn voor 

verkoeling. Bij een temperatuurmeting in augustus merkte ze een verschil tot 11 graden tussen een 

bomenrijke omgeving en een omgeving waar vooral rijwoningen staan die de hitte vasthouden. Te 

veel verharding en te weinig bomen zorgen nu eenmaal voor meer hitte-eilanden. Ten derde vraagt 

ze of de gemeente Beveren een hitteplan heeft waarbij er zowel op korte als op lange termijn 

plannen gemaakt worden om zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van het toenemend 

aantal tropische dagen en zomerdagen. In het boekje van de gemeente heeft ze gezien dat er goede 

beslissingen zijn genomen op het vlak van water. Misschien is er al zo’n plan op het vlak van hitte, 

maar dan is zij er niet van op de hoogte. De Vlaamse overheid heeft adviezen geformuleerd via de site 

Klimaat en Ruimte. Daarop staan goede tips waarvan er een aantal momenteel in Beveren nog niet in 

uitvoering zijn. Ze vraagt zich af wat daar de langetermijnplanning voor is. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat een gelijkaardige vraag in mei is gesteld. Toen ging het vooral 

om water, maar het hangt met elkaar samen. Binnen de gemeente is men volop bezig. Er zijn een 

aantal overlegvergaderingen geweest met ambtenaren om een aantal dingen te bekijken en een 

aantal maatregelen voor te stellen, maar dat heeft tijd nodig. In juli en augustus zijn er een aantal 

mensen op vakantie geweest. Hij had aan de algemeen directeur gevraagd om het verlof een paar 

maanden op te schorten, maar die heeft dat niet gedaan. Hij vond het ambetant want hij is niet op 

vakantie geweest en dat was dus wat moeilijk. Maar ambtenaren hebben nu eenmaal recht op 

vakantie. In september zal de draad terug worden opgenomen. Hij belooft dat er zowel op dit punt 

als wat het waterbeleid betreft een aantal concrete plannen zullen komen en een aantal 

reglementen bijgestuurd zullen worden. Er moet nog een discussie plaatsvinden in het college. 

Daarna zal er een commissie over gegeven worden om een aantal dingen samen te bekijken. Maar er 

is nog wat tijd nodig om het allemaal zorgvuldig te bekijken. Hij deelt de bekommernis. Men is weer 

met een periode van extreme hitte geconfronteerd. Het is niet alleen een Bevers gegeven, maar het is 

ruimer dan dat. Hij denkt dat iedereen nu wel overtuigd is, behalve degene die in het Witte Huis in 

Amerika zit, dat er een klimaatverandering plaatsvindt. Dat kan niemand nog ontkennen. Er moet op 

worden ingespeeld. Ook hier zijn de droogteperiodes soms extreem met alle gevolgen van dien. Het 

weer is altijd wisselvallig geweest, maar nu is het extreem wisselvallig. Er zullen een aantal dingen 

worden gedaan, maar de gemeente kan niet alles oplossen. Men kan dan in de commissie samen in 

discussie gaan, vooraleer er in de raad een aantal dingen worden goedgekeurd. 

 

Raadslid Vermeulen vindt dit een mooi perspectief. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

34. Commissie Waasland-Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat Waasland-Beveren met enkele persberichten en punten in de 

collegeverslagen even in de kijker komt. Komt ook Waasland-Beveren binnenkort in buitenlandse 

handen en gaf het behoud in 1A een mogelijke overname een beslissend duwtje in de rug? Het is 

goed mogelijk, al laat de voorzitter van Waasland-Beveren niet in zijn kaarten kijken. De club 

herhaalde op de regionale tv-zender dat er op lange termijn nood is aan goede investeerders als 

nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de club. Er zijn gesprekken bezig, maar dat is al lang zo. 

Tussen gesprek en handtekening zit nog een groot verschil. Volgens de voorzitter zit het erin dat er 



binnenkort een akkoord komt, maar nu is dat er nog niet. Een krant schreef op 13 augustus 

laatstleden dat het college voetbalclub Waasland-Beveren al een uitstel had verleend van één jaar 

voor het aflossen van haar leningen aan de gemeente. De club heeft hierom gevraagd vanwege de 

degradatie naar 1B en de coronacrisis. Deze beslissing is intussen zonder voorwerp geworden omdat 

de club alsnog haar behoud in de eerste klasse kon verzekeren en de leningen zoals afgesproken 

verder afgelost moesten worden aldus het college. In het verslag van het college van 22 juni 

laatstleden is te lezen dat het college beslist heeft om op basis van cijfermateriaal van Waasland-

Beveren een uitstel van betaling te verlenen voor het gedeelte kapitaal van de renteloze en 

doorgeefleningen voor een periode van één jaar voor het garant bedrag van om en nabij 265.000 

euro zonder interest hiervoor aan te rekenen. In het verslag van het college van 3 augustus 

laatstleden leest hij dat het college beslist heeft om kennis te nemen van het dossier tribune plus 

nieuwbouwproject Klapperstraat en principieel te beslissen om de zone van de woningen 

Klapperstraat 135a tot en met 163 zonder de zone voor de nieuwe tribune te verkopen waarbij dient 

te worden onderzocht of er onder de nieuwe toekomstige tribune gewerkt kan worden met een 

ondergrondse parking en kennis te nemen van de bouwmogelijkheden. Daarnaast is besloten een 

procedure op te starten voor het aanstellen van een ontwerper met oog op het opmaken van een 

RUP om de bijkomende bouw- en woonmogelijkheden in de volledige sportzone te onderzoeken. Bij 

deze berichten rond Waasland-Beveren heeft hij een aantal vragen. Ten eerste vraagt hij of het 

gemeentebestuur, gezien het feit dat de gemeente de grootste schuldeiser is van Waasland-Beveren 

wiens leningen met een huidig totaal van 7,35 miljoen euro, op enige manier betrokken is bij de 

gesprekken tussen de club en de mogelijke overnemer. Hij vraagt of er uitwisseling is van informatie 

tussen de mogelijke overnemer en het gemeentebestuur. Ten tweede vraagt hij of Waasland-Beveren 

alsnog een uitstel van betaling heeft gekregen en welk cijfermateriaal van Waasland-Beveren dit het 

gemeentebestuur heeft doen beslissen. Ten derde vraagt hij welke maatregelen het 

gemeentebestuur ziet om tot een structurele oplossing te komen voor de langetermijnschuld, al dan 

niet in het kader van overnamegesprekken. Als laatste vraagt hij wat de kennisname van de twee 

bouwmogelijkheden in de sportzone van de Freethiel inhoudt. Hij vraagt wat het gemeentebestuur 

op termijn eventueel wil realiseren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gemeentebestuur niet betrokken is, op geen enkele manier. 

Uitwisseling van informatie met de mogelijke overnemer is moeilijk. Het is hem niet bekend wie dat 

zou kunnen zijn. Momenteel weet hij op dat vlak van niets. Op de vraag of Waasland-Beveren uitstel 

van betaling heeft gekregen zegt hij ja en nee. Er is uitstel van betaling gegeven behalve voor de 



leningen waar interest zit op de doorgeefleningen. Die interest moet Waasland-Beveren wel betalen. 

Het uitstel gold enkel als zij naar tweede klasse gegaan waren. Door het feit dat dat niet is gebeurd, is 

de beslissing zonder voorwerp en moet Waasland-Beveren zijn leningen verder afbetalen. Het uitstel 

gaat dus niet door. Dat is duidelijk afgesproken met Waasland-Beveren en zij hebben er ook niet 

meer achter gevraagd. Voor wat betreft de langetermijnschuld, als er morgen een overnemer is die 

investeert in de club, kunnen er misschien betere prestaties worden geleverd. Afgelopen zaterdag 

was het triestig. Als er een overnemer is, dan zal die de engagementen die op de gemeenteraad zijn 

goedgekeurd moeten overnemen. De aandelen gaan eventueel over in iemand anders zijn handen. 

Alle engagementen gaan over op de nieuwe aandeelhouders. De lening zal op de bepaalde 

tijdstippen moeten terugbetaald worden. Indien dit niet gebeurt, zullen er gevolgen zijn. Twee keer 

per jaar wordt er een brief voorgelegd van de licentiecommissie waar de financieel directeur en de 

burgemeester voor moeten tekenen. Daarin wordt verklaard dat Waasland-Beveren volledig bij is in 

het betalen van zijn schulden en geen achterstallen heeft. De nieuwe eigenaar zal de engagementen 

moeten nakomen. Op termijn zou het goed zijn om een protocol af te spreken over welke 

investeringen de gemeente blijft doen in het stadion en op de velden en welke voor de club zijn. Men 

is al bezig om dat te bekijken. Ook daarover zal in de toekomst overleg zijn en zal er geprobeerd 

worden om daar via een protocol duidelijkheid over te creëren. Er is discussie over geweest in de 

raad. Het college heeft vorig jaar al gediscussieerd over de vraag of er geen extra 

bouwmogelijkheden zijn binnen de sportzone. Vandaar dat het college heeft beslist om een 

ontwerper aan te duiden en o.a. na te gaan of op het verkeersplein van de Meerminnendam geen 

bebouwing mogelijk is. Momenteel kan dat niet omdat het recreatiegebied is. En misschien is het 

mogelijk om een meerwaarde te creëren door bebouwing mogelijk te maken op de huidige 

busparking. Hij weet niet of het mogelijk is. Er wordt een ontwerper voor aangeduid. Dat zal 

binnenkort gebeuren. Dan zullen de mogelijkheden dus afgetast worden. Dat zal moeten gebeuren 

met de hogere overheid en vooral met de omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om de mensen te 

overtuigen. Als de omgeving niet meegaat, zal het niet kunnen gebeuren. Hij wil er niet op vooruit 

lopen maar het college wil de mogelijkheden onderzoeken. Het wordt opgestart in deze legislatuur, 

maar de finalisering zal wel voor de volgende legislatuur zijn. Binnenkort zal het voorstel komen om 

een ontwerper aan te duiden. 

 

Raadslid De Munck vraagt waar het college naartoe wenst te gaan. Nu is het een ingekleurde 

recreatiezone. Er is misschien mogelijkheid om kantoorruimte te bouwen, maar bewoning ziet hij 

niet direct gebeuren. Tenzij er een wijziging komt van de bestemming. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er sowieso een wijziging van de bestemming komt. 

 

Raadslid De Munck informeert naar de achterliggende reden voor de gemeente. Hij vraagt hoe de 

gemeente zich positioneert ten opzichte van de club of misschien ten opzichte van een overnemer. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit niet met de overnemer of de club te maken heeft. Het is een 

engagement van de gemeente. De overnemer zal niet de eigenaar worden van de ganse 

infrastructuur. Dat is eigendom van de gemeente. Er zijn twee locaties gesuggereerd. Het raadslid 

heeft ze zelf genoemd. Enerzijds is dat het verkeerspark dat occasioneel gebruikt wordt als parking 

tijdens voetbalwedstrijden. Daar heeft de club totaal geen zeggenschap over. Het kan dat de 

vroegere eretribune op termijn vervangen moet worden. Dat kan in overleg met een overnemer. Het 

zijn zaken die afgetast gaan worden. De meerwaarde zal ten goede komen van de gemeente, mocht 

die er eventueel al zijn. Als het kan dan zal het moeten uitmonden in een nieuw ruimtelijk 

uitvoeringsplan. De bestemmingen zullen inderdaad moeten wijzigen. Nu kan dat dus niet. Kantoren 

kan in beperkte mate wel binnen recreatie, maar zeker en vast geen bewoning. De burgemeester 

zegt nogmaals dat het onderzocht zal worden. Dan zal blijken wat er kan en wat er niet kan. Er zal 

nog een gans traject afgelegd moeten worden voordat daarover kan worden beslist. De finalisering 

ervan zal zeker in de volgende legislatuur zijn. Het zou ook vrij snel kunnen blijken dat het niet kan. 

Maar men wil het bekijken. Het is een meerwaarde die eventueel ten goede komt aan de gemeente. 

Dat mag ook wel want de gemeente heeft al enorm geïnvesteerd in de sportzone. Wat de gemeente 

wil, zal de werking van de sportzone niet hypothekeren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het heeft dus 

niets te maken met een overnemer. 

 

Raadslid De Munck vraagt afsluitend of het ondanks deze coronaperiode mogelijk is een commissie 

rond Waasland-Beveren en de financiële cijfers te organiseren. Hij heeft daar al meerdere keren op 

aangedrongen. Soms duurt het wat langer dan anders, maar ze zijn nu in een licht euforische bui. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft daar nog weinig van gemerkt. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft voor het verlof op de gemeenteraad gevraagd wat er gaat gebeuren met 

de huizen in de Klapperstraat en met de tribune. Er werd toen al gezegd dat de tribune afgebroken 

zou worden en dat er over de huizen een beslissing genomen zou worden. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid De Munck het ook heeft aangehaald. Wat betreft de 

tribune kan hij zeggen dat de ontwerper aangesteld is. Er is afgelopen maandag besloten op het 

college om de tribune af te breken. Er is ook besloten dat de woningen op termijn afgebroken  zullen 

worden. De verkoop van de woningen is beslist, maar wel met de mogelijkheid dat de ondergrondse 

parking doorgetrokken kan worden, ook onder de site waar eventueel later nog een tribune 

opgetrokken kan worden. Anders is het later niet meer mogelijk om daar alsnog een ondergrondse 

kelder te maken. Men is aan het bekijken of er een soort opstalrecht onder het maaiveld is, maar niet 

erboven. Het is de voorwaarde van de gemeente dat er over een aantal parkings beschikt kan 

worden. Er wordt samen gekeken om dat in een ondergronds traject te realiseren. Dat kan alleen 

maar een winsituatie zijn. De goedkeuring van de verkoop zal naar de raad komen. Dat zal in de loop 

van oktober zijn. 

 

Schepen Vlegels zegt dat in het vorige project de parking voor die woningen voorzien was onder de 

tribune. Er is niet voldoende diepte om die onder de woningen te brengen. Daarvoor moet een 

oplossing worden gevonden. 

 

Raadslid Benali heeft de burgemeester horen zeggen dat de woningen verkocht gaan worden. Hij 

vraagt of dat binnen het project is. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat binnen het RUP is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat project niet meer bestaat. Het engagement met de 

aannemer is gestopt. 

 

Raadslid Benali vraagt of er nog altijd het idee is om later een nieuwe tribune te bouwen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat alleen het stuk van de woningen wordt verkocht en niet het stuk 

van de tribune. De twee dossiers zijn van elkaar losgekoppeld. Omwille van de ondergrondse parking 

kunnen er waarschijnlijk, zoals de schepen zegt, niet voldoende onder het project zelf. De waarde 

van het project zal verhogen als er ook een stuk parking onder de tribune gerealiseerd kan worden. 

Misschien zijn er dan nog over die de gemeente zou kunnen benutten. Vandaar dat er ondergronds 

wel een gemeenschappelijk project is, maar niet bovengronds. 



 

Raadslid Benali vraagt aan wie de woningen verkocht gaan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dat aan degene is die het meeste biedt. 

 

Raadslid Benali heeft al gesteld dat de buurtbewoners vinden dat de woningen aan het verkrotten 

zijn. Het college heeft ook al aangegeven dat je daar eigenlijk niet meer kan wonen. Als ze verkocht 

worden, zal er op dat vlak niet direct iets gaan veranderen. Het college gaat de huizen niet afbreken 

voordat de grond verkocht wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat klopt. Maar men kan wel het engagement opnemen dat de 

woningen binnen een bepaalde termijn afgebroken moeten worden. Het is niet de bedoeling dat de 

woningen er nog jaren blijven staan. Maar als de gemeente de afbraak zelf doet dan moeten we deze 

ook zelf financieren. Daarom gaat de gemeente de woningen verkopen en degene die deze koopt zal 

ze moeten afbreken. 

 

Raadslid Benali stelt dat het dus een beslissing is van het college om te verkopen op voorwaarde dat 

de woningen direct afgebroken worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college op dat vlak geen beslissingen kan nemen. Dat zal de 

gemeenteraad moeten doen. Het college zal in die richting een voorstel voorbereiden. 

 

Raadslid Benali vraagt of dat voor een van de komende gemeenteraden zal zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit.  

 

Schepen Vlegels zegt dat duidelijk vastligt in het RUP wat er op de gronden kan. 

 

De bezorgdheid van raadslid Benali gaat vooral over de woningen en de staat daarvan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente de tribune zelf af gaat breken. De ontwerper is 

aangesteld. 

 



 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 01 september 2020 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag  

29 september 2020 om 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 


