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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

4 februari 2019 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden:  
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Bart 
Van Dosselaer (ondervoorzitter), Dirk Van Esbroeck (Schepen), Emiel Verhoeven, Rony Braet, Hector 
Smet, Marleen Van Goethem, Machteld Van Raemdonck , David Wauters en Pieter Van Bastelaere. 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC De Wegwijzer, OC Lindenlaanschool, OC Sancta Maria, OC De Kreek Kieldrecht, OC GTI Beveren, 
OC GBS Kallo, OC Sint-Lodewijk, OC Sint-Martinus, OC De Schakelaar (De Toren Melsele), 
Den Oun Beeweg, Buren van de Brownestraat, Haagmolenstraat (nieuw wijkcomité), Dijkcomité 
Kallo, Beveren-Zuid, De Meersen, Jozef Balstraat, Ropstraat, Pastoor Sabotstraat, 
CM Beveren, MS Liga Waasland, Vrienden van De Bron, BOKS vzw. 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Voorstelling nieuw bestuur 

Van 2019 tot 2025 gaan wij door met een vernieuwde bestuurssamenstelling. Op 18 

december 2018 werd het nieuw bestuur voor de nieuwe legislatuur gekozen. Luc Goiris werd 

unaniem verkozen tot voorzitter van de Gezinsraad; Bart Van Dosselaer wordt aangeduid als 

ondervoorzitter en Fabienne Van Remoortere blijft penningmeester. Daarnaast telt het 

bestuur ook 8 gewone bestuursleden. Samen met de niet-stemgerechtigde schepen (Dirk 

Van Esbroeck) en de niet-stemgerechtigde secretaris (Kirsten De Rop) vormen ze het nieuwe 

bestuur van de gezinsraad.  

 

Geïnteresseerden die willen toetreden tot het bestuur kunnen zich steeds kandidaat stellen 

door een mailtje te sturen naar de voorzitter. 

 

WC Haagmolenstraat vzw wenst zich aan te sluiten als nieuw wijkcomité en stelt zich voor 

aan de aanwezigen. Het bestuur bestaat uit Johan (voorzitter), Jeroen (penningmeester) en 

Jan (secretaris). WC Haagmolenstraat vertegenwoordigt 33 gezinnen: 27 woningen gelegen 

in de Haagmolenstraat en 6 woningen gelegen op de hoek met de Snoeckstraat. Het is een 

nieuwe wijk met voornamelijk jonge gezinnen. Ze hebben al enkele activiteiten op hun 

agenda staan zoals een BBQ, paaszoektocht en intrede van de Sint. Hun lidmaatschap wordt 
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besproken in het besloten gedeelte. De beslissing zal erna teruggekoppeld worden aan het 

bestuur van WC Haagmolenstraat. 

 

 

2. Voorstelling preventiewerker Ilka Walleyn 

Gastspreker Ilka Walleyn, preventiewerker van Beveren, stelt zichzelf kort voor. Ze licht het 

aanbod als preventiewerker in Beveren toe. Daarna bespreekt ze enkele van haar lopende 

projecten: 

 "Generatie Rookvrij”: Er wordt gestreefd naar een maatschappij waarin kinderen die 
geboren worden vanaf 2019 kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Meer 
informatie op www.generatierookvrij.be  

 “Meer van Zonder”:  Doel is om het aanbod van alcoholvrije dranken te verruimen en 
meer op de kaart te brengen in de horeca. De aanwezigen krijgen een 
receptenboekje met mocktails mee naar huis.  

 Als afsluiter van de voorstelling wordt een lekkere, zelfgemaakte mocktail aangeboden aan 

de aanwezigen.  

 

Vragen voor de preventiewerker? Mail: ilka.walleyn@beveren.be 

 

 

3. Het verslag van de vorige vergadering dd. 8 november 2018 werd nog niet gepubliceerd op 

de website. Dit zal spoedig gebeuren. 

 

 

4. Gespreksavond ouderverenigingen op maandag 11 maart 2019 

De derde gespreksavond voor ouderverenigingen staat op punt. De eerder 

voorgestelde sprekers zijn geboekt en zij hebben definitief bevestigd.  

 lezing van Steffie Vertriest: “Gebeten door gezonde en natuurlijke voeding” (45 min) 

 lezing van Paul Van Den Bosch: “Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl” (45 
min) 

Er wordt verder niets gewijzigd aan het concept van deze avond. 

 

De uitnodiging werd intussen verstuurd naar alle ouderraden / oudercomités. Deelname is 

volledig gratis, maar inschrijven via de oudervereniging is verplicht. Per OC kunnen ongeveer 

15 à 20 personen inschrijven.  

 

Tenslotte worden de verschillende ouderverenigingen die de laatste maanden meegewerkt 

hebben aan deze gespreksavond, zowel via de werkgroep als per mail, bedankt.  

 

 

5. Familiefilm “De grote boze vos” op donderdag 11 april 2019 

De familiefilm start om 15u. Voor en na de film wordt randanimatie voorzien. Na de film 

trakteert de Gezinsraad alle aanwezigen op een pannenkoek.  

 

http://www.generatierookvrij.be/
http://www.generatierookvrij.be/
mailto:ilka.walleyn@beveren.be
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Flyers zijn beschikbaar en worden meegegeven aan de aanwezigen. Tickets kunnen besteld 

worden via Ter Vesten (https://www.tervesten.be/film/de-grote-boze-vos). 

 

 

6. Mandaat Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 

Er vond geen vergadering plaats. 

LOK is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

 
7. Mandaat Lokaal Drugsoverleg (LOD): vergadering dd. 7 december 2018 

 zie boven: Preventiewerker Ilka Walleyn stelt zichzelf en enkele van haar projecten 
voor. 

 Rookstopcursus: nieuwe cursus start op 13 maart 2019. Gratis infoavond op 
27/02/2019. 

 Tournée minérale: februari = alcoholvrije maand.  
 
 

8. Mandaat Lokaal Huis van het Kind (HvhK): vergadering 7 december 2018 

 "Lief voor mijn lijf": Dit is een evenement dat sensibiliseert  rond geestelijke 
gezondheid bij jongeren. Het event gaat door op dinsdag 30 april 2019 op en rond 
het Gravenplein en cultuurcentrum Ter Vesten. Meer info: 
https://www.beveren.be/lief-voor-mijn-lijf   

 Kindernamiddag aan Togenblik op woensdag 15/05/2019 

 Week van de opvoeding: 16-23/05/2019 

 Boek-startdag in de bib van Beveren op zaterdag 18/05/2019 

 Digitaal aanmeldingssysteem voor scholen: de inschrijvingen voor het eerste 
middelbaar in Beveren (en Middenschool Stapsteen in Kruibeke) zullen vanaf dit jaar 
digitaal verlopen. Meer info hierover vind je terug op de website van Beveren 
(https://www.beveren.be/inwoners/onderwijs-vorming/inschrijven-vanaf-2019) of 
op de Gemeente app. 

 De nieuwe folders van HvhK zijn beschikbaar en worden uitgedeeld aan de 
aanwezigen.  
 
 

9. Mandaat Adviesraad Toerisme: vergadering dd. 10 december 2018 

 Site Singelberg: onderzoek naar mogelijkheid om dit op te waarderen als toeristisch 
landmark.  

 Parking mobilhomes: Momenteel zijn er 6 plaatsen in Groot-Beveren waar 
mobilhomes kunnen parkeren voor max. 72u. De onderborden werden ondertussen 
bij geplaatst waardoor het duidelijk wordt hoe lang er geparkeerd mag worden. 
Emiel Verhoeven zal ter plaatse de nodige controles uitvoeren (opmeten 
standplaatsen, nakijken verkeersborden). 

 Er wordt gewerkt aan een nieuwe wandelroute (Vingerlingwandeling) en fietsroute 
(Beverlandpad) 

 In 2019 wordt opnieuw een biersneukeltocht gepland op de autoloze zondag. 
 
 

https://www.tervesten.be/film/de-grote-boze-vos
https://www.beveren.be/lief-voor-mijn-lijf
https://www.beveren.be/inwoners/onderwijs-vorming/inschrijven-vanaf-2019
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 Bier Verenigt: ‘Ostdonk Blond’ en ‘Den Engel’ zijn in de prijzen gevallen op de 
Brussels Beer Challenge 2018.  
 
 

10. Algemene Vergadering Cultuurraad: vergadering dd. 15 januari 2019 

 Voorzitter van deze adviesraad is Kris Dekkers. 

 Martinusroute wordt verder uitgewerkt. Beveren trekt dit project voor Vlaanderen. 
De Martinusroute loopt van Utrecht naar Tours en doorkruist verschillende Vlaamse 
gemeenten. 

 Special Olympics: Groot evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de 
stad Sint-Niklaas en vindt plaats van 29 mei tot 1 juni 2019. Meer dan 3.000 atleten 
met een mentale beperking geven het beste van zichzelf in 20 verschillende 
sportdisciplines. De organisatie is nog steeds op zoek naar veel vrijwilligers (maar 
liefst 1.800 per dag!) voor oa het begeleiden van delegaties, helpen bij het uitdelen 
van lunchpakketten, meehelpen aan de medailleceremonies. 
"Duck race”: verkoop van plastic eendjes. Deze eendjes worden verkocht aan 5 
euro/stuk.  De verenigingen krijgen dozen met 60 eendjes waarvan 50 eendjes ten 
voordele van Special Olympics en 10 voor de vereniging zelf. De eendjes worden 
allemaal te water gelaten, gekoppeld aan een wedstrijd. 
Meer info over de Special Olympics: sport@beveren.be    

 Andere activiteiten kan je bekijken op: https://www.beveren.be/activiteiten 
 
 

11. Mobiliteit 

 Antwerpen 2030: werkgroepen zijn gestart en ideeën geopperd 
o Inzetten op snelle en verbeterde verbinding tussen knooppunten 
o Beveren moet zeker een knooppunt worden 
o Fietsbus in combinatie met waterbus  
o Spoorverbinding (Joris) 
o Wat kan Beveren zelf doen (Hans) 

 De voorzitter gaat zich verder inzetten voor het thema mobiliteit en dit jaar rond 
handhaving 

o We beginnen met een rondvraag  
o We maken een advies voor de handhaving 
o We nodigen politie/schepen uit om onze adviezen te bespreken  
o Voorbeeld dat zeker aan bod kan komen is de evaluatie fietsstraten en 

schoolstraten (traject Vrasene) 
 

 
12. Publieke variaronde 

 Zijn de werken aan de N70 uitgesteld?  
Schepen Dirk Van Esbroeck bevestigt dat de werken niet uitgesteld zijn en zullen 
starten in 2020. Eerst zal er gewerkt worden in de Snoeckstraat en in de A. 
Farnèselaan.  
 
 
 
 

mailto:sport@beveren.be
https://www.beveren.be/activiteiten
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 Is er een meldpunt voor slechte wegen in Beveren? 
Meldingen en klachten kunnen steeds via de website van Beveren doorgegeven 
worden. Ook gevaarlijke punten of suggesties voor verbeterde verkeerssituaties 
kunnen hier gemeld worden.  
 

 Wat is de stand van zaken in de werkzaamheden in de centrumstraten 
(Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Donkvijverstraat)? 
De onteigeningsprocedure is hiervoor in orde en er werd een aannemer aangesteld. 
De werken kunnen nog niet starten omdat er gewacht moet worden op de 
onteigening van een stuk grond. De werken zullen waarschijnlijk aanvangen in de 
Donkvijverstraat, daarna komen Yzerhand en Ciamberlanidreef aan de beurt.  
 

 
Datum volgende vergadering: dinsdag 2 april 2019 om 20u00. 

 
 
 
 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

1. Nieuwjaarsetentje  
Kirsten geeft de bestellingen door.    
 

2. Overlopen mandaten in Beverse adviesraden 

 
 

Adviesraad Vertegenwoordiging 
vanuit de 
Gezinsraad 

Volgende 
vergadering 

Opmerkingen 

Mobiliteit 
Vervoerregio 
Antwerpen 

Luc / Emiel / 
Fabienne 

  

Huis van het Kind 
(HvhK) 

Luc / Kirsten 8 februari 2019 Momenteel geen vaste 
afgevaardigde vanuit de 
Gezinsraad. Probleem is dat 
deze vergadering steeds 
overdag doorgaat. 

Lokaal 
Drugsoverleg 
(LOD) 

Rudi (indien het niet 
op vrijdag is) 

15 februari 2019 Probleem is dat deze 
vergadering steeds overdag 
doorgaat. 

Lokaal Overleg 
Kinderopvang 
(LOK) 

Pieter 8 mei 2019  

Adviesraad 
Toerisme 

Marleen / Emiel 6 februari 2019  



 
 
 

Verslag van de bestuursvergadering van de  

Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren van 4 februari 2019 

 

 
3. Ereburger 

Er werd aan alle adviesraden gevraagd suggesties te doen. De Gezinsraad heeft Jean-Marie 
Pfaff voorgedragen. Hierop werden geen bewaren ingediend.  
Er werden in totaliteit 3 kandidaten voorgedragen. Er zal een huldiging georganiseerd 
worden voor de nieuwe ereburgers van Beveren. Meer info hierover volgt. 
 

4. Subsidie 

 Veel jaarlijks weerkerende problemen met uitbetaling van de subsidiebedragen aan 
de aangesloten verenigingen. Te veel administratie om een klein bedrag uitgekeerd 
te krijgen. Het proces wordt herbekeken. 

 Ook vandaag 3 klachten/vragen ontvangen mbt de subsidie van deze aangesloten 
verenigingen. 

 Schepen vraagt een jaarverslag 2017 vs 2018 mbt subsidies. Fabienne zal dit 
opmaken. 

 

5. Onthaalbrochure 

 Huidige onthaalbrochure is niet meer up-to-date. De onthaalbrochure zal aangepast 
worden (oa aanpassing bestuursleden) en zal daarna gedrukt worden. Online wordt 
de onthaalbrochure ook aangepast. 

 Op 24 februari is er een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Het is onmogelijk om de 
nieuwe onthaalbrochure klaar te hebben tegen deze datum.  

 
6. Sociale media (Facebook / Whatsapp / website) 

 De aanwezigen gaan akkoord om de contactgegevens van de bestuursleden 
onderling uit te wisselen. Dit wordt apart besproken met de afwezige bestuursleden. 

 Kirsten zal de website van de Gezinsraad (www.beveren.be/gezinsraad) grondig 
nakijken en aanpassen waar nodig. 

 App “Beveren Verbindt”: de gegevens van de Gezinsraad zijn momenteel niet terug 
te vinden in deze app. Kirsten laat de Gezinsraad toevoegen aan de app.  

 
7. Slabbetjes 

Kirsten kijkt de voorraad slabbetjes na. 
Voorstel: kunnen we hiervoor samenwerken met Huis van het Kind? Dit wordt verder 
bekeken en eventueel uitgewerkt. 

 
8. Outfit Gezinsraad 

Op evenementen dragen de bestuursleden een zwart hemd met het logo van de Gezinsraad. 
Er zullen bijkomende hemden besteld worden voor diegenen die er nog geen hebben.  
Er zullen ook windstoppers met logo besteld worden om de visibiliteit van de Gezinsraad te 
vergroten op buitenactiviteiten (oa Sint-Maartenstocht).  
 

9. Financiën Gezinsraad 
Verrichtingen november - januari en stand van de rekeningen worden overlopen door onze 
penningmeester. 
 
 
 
 

http://www.beveren.be/gezinsraad
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10. Varia 

 Toetreding van het nieuwe wijkcomité Haagmolenstraat wordt goedgekeurd door de 
bestuursleden. Het bestuur van het wijkcomité zal op de hoogte gebracht worden 
van deze beslissing. 

 Pannenkoekenbak 11 april 2019: de taakverdeling en de praktische uitwerking 
hiervan worden besproken. 

 Gadgets: ballonnen met logo Gezinsraad nog voorradig 

 Boek-startdag op zaterdag 18 mei 2019. Gezinsraad zal aanwezig zijn. Verdere 
uitwerking hiervan wordt op de volgende vergadering besproken. 
 
 
 
 

 

 

 

 


