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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

2 april 2019 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Dirk Van 
Esbroeck (Schepen), Pieter Van Bastelaere, Emiel Verhoeven, Rony Braet, Hector Smet, Marleen Van 
Goethem, David Wauters en Rudi Van Hese. 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC Centrumschool, OC De Droomwolk, OC De Schakelaar, OC De Verrekijker, OC De Wingerd, OC De 
Zonnepit, OC GTI, OC Ouders voor Kleuters, OC Sancta Maria, OC Sint-Martinus/St-Jan/Don Bosco 
WC Beveren-Zuid, WC Brielstraat (nieuw wijkcomité), WC Buren v/d Brownestraat, WC De Vesten, 
WC Den Oun Beeweg, WC Gaverlandwegel, WC Jozef Balstraat, WC Nieuwestraatfeesten, WC 
Trosbeek, Fietsersbond, Lets, Boks vzw, Parkinsonliga 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen 

 

 

2. Voorstelling wijkcomité Brielstraat 

WC Brielstraat wenst zich aan te sluiten als nieuw wijkcomité en stelt zich voor aan de 

aanwezigen. Het bestuur bestaat uit Aline Heyninck (voorzitster), Katrien Van Stappen 

(secretaris) en Ingeborg Noens (penningmeester) maar ze kunnen steeds rekenen op vele 

helpende handen. WC Brielstraat is vooral actief van huisnummer 1 tem 14 maar heel de 

Brielstraat wordt telkens uitgenodigd voor de georganiseerde activiteiten. 4 keer per jaar 

wordt een activiteit georganiseerd: traditiegetrouw 2x per jaar een speelstraat (begin en 

einde grote vakantie), herfstwandeling, ontbijtwandeling, nieuwjaarsdrink, 

driekoningentocht, enz. Ze hebben al veel ideeën wat ze met het extra budget zouden 

kunnen doen: extra materiaal huren/aankopen voor de speelstraat, ijsjeskar laten komen, 

paaseierenzoektocht, schattentocht, besteden voor algemene gemeenschappelijke kosten 

(vb kolen BBQ). Hun lidmaatschap wordt besproken in het besloten gedeelte. De beslissing 

zal erna teruggekoppeld worden aan het bestuur van WC Brielstraat. 
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3. Verslag vorige vergadering dd. 04/02/2019 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt gepubliceerd op de website. 

 

 

4. Evaluatie gespreksavond ouderverenigingen dd. 11/03/2019 

Op 11 maart 2019 organiseerden we een gespreksavond met 2 sprekers: 

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

 lezing van Steffie Vertriest: “Gebeten door gezonde en natuurlijke voeding”  
 

Enkele commentaren van de aanwezigen: 

 De lezing van Paul Van Den Bosch werd als zeer interessant ervaren.  

 De reacties over de lezing van Steffie Vertriest waren verdeeld. Ze hield zich niet aan 
de afgesproken tijdslimiet.  

 Het was zeker een inspirerende avond. 
 

 

5. Gezinsraad op sociale media (website / facebook / BV app) 

 Onze website (www.beveren.be/gezinsraad) werd aangepast waar nodig. Enkel de 
lijst van de aangesloten verenigingen is nog niet up-to-date.  

 Oproep om wijzigingen in het bestuur steeds te melden via gezinsraad@beveren.be. 
Zo blijft onze contactlijst steeds up-to-date. 

 De Gezinsraad werd recent toegevoegd op de app van Beveren Verbindt.  

 We hebben ook een eigen Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/groups/777624948980245/about/ 

 Er wordt nagevraagd of activiteiten die gedeeld worden automatisch zichtbaar 
worden op de verschillende kanalen. 

 Activiteiten kunnen steeds aangevraagd worden via “Uit in Vlaanderen” 
(https://www.uitinvlaanderen.be/) . Hierdoor worden ze automatisch ook in de 
brochure “Uit in Beveren”, de bijlage in Onze Gemeente, gepubliceerd.  

 

 

6. Pannenkoekenbak / familiefilm “De grote boze vos” dd. 11/04/2019 

Er wordt promotie gemaakt voor de familiefilm. Naar jaarlijkse gewoonte voorziet de 

Gezinsraad heerlijke pannenkoeken na de film. 

 

 

7. Evenement “Lief voor mijn lijf” dd. 30/04/2019 

Dit is een evenement voor ouders en tieners rond je goed in je vel voelen. Het sensibiliseert 
jongeren rond geestelijke gezondheid. Het event gaat door op dinsdag 30 april 2019 vanaf 
16u30 op en rond het Gravenplein en cultuurcentrum Ter Vesten. Er worden workshops 
gegeven, er is een infomarkt en foodtrucks zijn aanwezig. Vanaf 20u30 wordt er een fuif 
georganiseerd voor ouders & jongeren. Meer informatie: https://www.beveren.be/lief-voor-
mijn-lijf  
 
 

http://www.beveren.be/gezinsraad
mailto:gezinsraad@beveren.be
https://www.facebook.com/groups/777624948980245/about/
https://www.uitinvlaanderen.be/
https://www.beveren.be/lief-voor-mijn-lijf
https://www.beveren.be/lief-voor-mijn-lijf
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8. Volmachtformulieren subsidies 

 Naar aanleiding van de jaarlijks weerkerende problemen met de uitbetaling van de 
subsidiebedragen aan de aangesloten verenigingen willen we proberen korter op de 
bal te spelen. De volmachtformulieren werden enkele weken geleden opgestuurd. De 
voorzitter heeft via mail hierover navraag gedaan, maar kreeg nog niet van alle 
verenigingen een reactie. Niet alle volmachtformulieren werden ondertussen 
terugbezorgd aan de secretaris. 
De verenigingen die geen volmachtformulier ontvingen, mogen dit ook laten weten 
via gezinsraad@beveren.be.  

 Het subsidiereglement is te raadplegen op onze website 
(www.beveren.be/gezinsraad). Hier vind je meer informatie terug over oa de 
berekening van het subsidiebedrag. 

 De goedgekeurde toelagen die in 2019 zullen uitbetaald worden, zijn raadpleegbaar 
via bijgaande link: https://www.beveren.be/bestuur/gemeente/budget-gemeente-
2019  (“Toelagen 2019”) 

 EInd mei wordt een mail gestuurd ivm het binnen brengen van de 
activiteitenverslagen voor de periode augustus 2018 - juli 2019. 

 
 

9. Mandaten adviesraden: 

a. Lokaal Drugsoverleg (LOD) dd. 15/03/19 

Verslag LOD wordt kort overlopen. Belangrijkste items: 

 Meer van Zonder. Welke dranken mogen geschonken worden aan jeugd? Hier wordt 
gekeken naar het alcoholpercentage. Er kunnen ook alternatieven zoals mocktails 
aangeboden worden. Dit project wordt verder uitgewerkt door de preventiewerker 
Ilka Walleyn. 

 Iedereen kan promotiemateriaal zoals bekers ontlenen (zowel voor professioneel als 
particulier gebruik). 

 Feest Wijzer: activiteiten kunnen gemeld worden via een databank zodat de politie 
hiervan op de hoogte gesteld wordt. Hierdoor kunnen ze proactief reageren bij bv 
geluidsoverlast, begin- en einduur. Dit wordt verder op punt gesteld maar lijkt zeker 
interessant voor oa wijkcomités. 

 Contactgegevens preventiewerker: ilka.walleyn@beveren.be  
 

b. Huis van het Kind (HvhK) dd. 08/02/19 

Verslag HvhK wordt kort overlopen. Belangrijkste items: 

 16-23 mei: week van de opvoeding 

 15 mei: kindernamiddag Togenblik 

 18 mei: boekstartdag in Bib Beveren 

 Meer activiteiten HvhK: https://www.beveren.be/huisvanhetkind 
 

c. Toerisme 

 De adviesraad Toerisme bestaat ondertussen 2 jaar.  

 Er wordt nagedacht over een eyecatcher op Beveren Markt. 

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

 

mailto:gezinsraad@beveren.be
http://www.beveren.be/gezinsraad
https://www.beveren.be/bestuur/gemeente/budget-gemeente-2019
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 Dienst toerisme, gevestigd op de Grote Markt, meer (her)kenbaar maken. 
Momenteel vinden niet alle burgers het gebouw terug.  

 Er wordt gezocht naar een slagzin voor Beveren. Troeven zoals de polders, de haven 
en de kastelen zouden hierin uitgespeeld moeten worden. Ideeën mogen steeds 
doorgegeven worden aan de adviesraad toerisme.  

 Er is een gemis aan een culinaire fietsroute in Beveren. Dit zou meer toeristen 
kunnen lokken naar Beveren. Ook voor teambuildings ed zou dit in de smaak vallen.  

 Wat met de Prosperpolderhoeve? De restauratie ervan zou gestart zijn, maar dit valt 
buiten de adviesraad. Het kan zeker een toeristische trekpleister worden.  

 
 

10. Verzamelen adviezen handhaving  

 Mobiliteit is steeds een belangrijk thema tijdens onze vergaderingen. De politie is 
daarom bereid om aanwezig te zijn op onze volgende vergadering, Hiervoor werd 
eind maart een mail rondgestuurd met de vraag om jullie bekommernissen omtrent 
handhaving door te geven. Tot hiertoe kwam er 1 reactie binnen. Graag jullie items 
vóór 12 mei 2019 doorgeven.  

 Er wordt meegedeeld dat via VCOV, de overkoepelende organisatie van de 
ouderverenigingen, speedguns ontleend kunnen worden. Via metingen wordt een 
indicatie bekomen van de gemiddelde snelheid in de buurt van de school. De 
resultaten kunnen dan aantonen of er (al dan niet) een probleem is. 

 Het proefproject aan de Sint-Maartensschool wordt zeer positief onthaald. De 
directie is zeer tevreden met het resultaat. Na de proefopstelling kunnen de hekken 
mogelijks vervangen worden door iets definitiefs (vb elektrische paaltjes). 

 Er wordt gemeld dat de elektrische paaltjes in de Lijsterbessenlaan niet werken. 

 De werken in de Ciamberlanidreef, Yzerhand en Donkvijverstaart zullen mid-
september starten en zullen duren tot januari 2020. Er wordt gevraagd om een 
goede en veilige omleiding te voorzien voor oa de kinderen die met de fiets naar 
school komen. 

 De werken op de N70 staan nog steeds gepland van 2020-2022. 
 
 

11. Publieke variaronde 

 Special Olympics: er worden eendjes verkocht ten voordele van de Special Olympics. 
Eendjes kosten EUR 5 per stuk en kunnen gekocht worden in het gemeentehuis, de 
Sportdienst, CC Ter Vesten.  

 Op 26/5 wordt de bloemenweide en de nieuwe bijentuin op Cortewalle ingehuldigd. 
Kan de Gezinsraad hier een rol inspelen? Dit zal bekeken worden.  

 In de haven (Kallo-Kieldrecht en Ketenislaan) werden vuilbakken geplaatst voor de 
truckchauffeurs. De vuilbakken worden niet of te weinig leeggemaakt waardoor er 
veel vuil blijft rondslingeren. Er staan ook te weinig vuilbakken voor alle aanwezige 
vuil. Maatschappij Linkeroever en het Havenbedrijf zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Dit zal hen gemeld worden. 

 Vanaf 1 april 2019 is er een wijziging in de verzekering voor vrijwilligers. Het 
erkenningsnummer bij de provincie zal opnieuw aangevraagd moeten worden. Dit 
geldt voor 100 mandagen.  
 

Datum volgende vergadering: woensdag 5 juni 2019 om 20u00. 
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BESLOTEN GEDEELTE 

1. Subsidies (activiteitenverslag / subsidiereglement) 

 Momenteel is ongeveer de helft van de volmachtformulieren ontvangen. Uit de mail 
is gebleken dat enkele wijkcomités het volmachtformulier niet ontvingen. Deze 
werden opnieuw verstuurd. 

 Het activiteitenverslag en subsidiereglement moeten herbekeken worden. Er zal een 
werkgroep opgericht worden die dit verder zal uitwerken. We trachten dit te 
finaliseren voor eind mei zodat de nieuwe versies gehanteerd kunnen worden. 

 Kirsten zal samen zitten met de financiële dienst om zicht te krijgen op het volledige 
proces. 

 
 

2. Onthaalbrochure 
De eerste aanzet werd gegeven om de onthaalbrochure te updaten. Een werkgroep zal dit 
verder uitwerken. Het drukwerk kan wel enkele weken duren. 
 
 

3. Gezinsraad op sociale media (website / BV app / FB) 
Kirsten is verantwoordelijk voor het beheer van de website. Wijzigingen in de BV app kunnen 
via haar doorgegeven worden. 
Beheerders van de Facebookpagina zijn Luc en Emiel. 
 
 

4. Overdracht vereniging van cultuurraad 
De desbetreffende vereniging zal uitgenodigd worden op de volgende vergadering om dit 
verder toe te lichten. 
 
 

5. Organisatie pannenkoekenbak 11/04/19 
De taakverdeling voor de pannenkoekenbak wordt besproken. Er kunnen genoeg 
bestuursleden aanwezig zijn. 
 
 

6. “Lief voor mijn lijf” 30/04/19 
Onze banners  kunnen geplaatst worden. Er kunnen ook flyers uitgedeeld worden. 
De bestuursleden kijken na wie aanwezig kan zijn op dit evenement. 
 
 

7. Boek-startdag 18/05/19 
Er wordt een “goodie bag” uitgedeeld aan de aanwezige ouders. Vanuit de Gezinsraad 
kunnen we de onthaalbrochure en een ballon met ons logo leveren. Kirsten stemt dit verder 
af. 
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8. Slabbetjes/gadgets 

Er zijn nog voldoende slabbetjes in voorraad voor 2019. Na een review van de begeleidende 
brief zullen opnieuw slabbetjes worden opgestuurd naar de pasgeborenen.  
 
Momenteel hebben we als gadget enkel ballonnen met ons logo. Er wordt uitgekeken naar 
alternatieve gadgets. 
 
 

9. Financiën Gezinsraad (februari – maart) 
In afwezigheid van de penningmeester worden de verrichtingen februari – maart en de stand 
van de rekeningen overlopen door de voorzitter. 
 
Er werd reeds een vergadering gepland met de schepen om het financieel verslag van de 
voorbije 2 jaren te bespreken. 
 
 

10. Varia 

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

 Er staat reeds geruime tijd een mobilhome geparkeerd op een van de voorziene 
mobilhome parkings. Er zou geen onderbord hangen met de uurregeling hoe lang er 
geparkeerd mag worden. 

 Kinderen die met de fiets komen zouden beloond kunnen worden. Dit lijkt 
vanzelfsprekend mits rekening te houden dat niet iedereen te voet of met de fiets 
naar school gebracht kan worden (vb door woon-werkverkeer) . Met het oog op de 
Strapdag in september 2019 kan dit item extra in de kijker gezet worden. 

 Om de visibiliteit van de Gezinsraad te vergroten, kan geopteerd worden om op een 
jaarmarkt aanwezig te zijn met een ludieke actie. Dit idee wordt verder uitgewerkt.  
 


