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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

5 juni 2019 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Fabienne 
Van Remoortere (penningmeester), Pieter Van Bastelaere, Emiel Verhoeven, Rony Braet en David 
Wauters. 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC De Wingerd, OC De Zonnepit, OC GTI, OC KA Beveren, OC Knots Lindenlaanschool, OC Ouders 
voor Kleuters, OC Sancta Maria, OC Schakelaar (De Toren), OC Sint-Lodewijk, OC Sint-Martinus-Sint-
Jan- Don Bosco 
WC Beveren-Zuid, WC De Bees, WC Den Oun Beeweg, WC Ijzerstraat, WC Jozef Balstraat, WC Mirtilo 
Bosbessenlaan, WC Nieuwestraatfeesten, WC Ropstraat, WC Snoekstraat 
KVG Groot-Beveren, MS Liga, Tarara, Vriendenkring De Bron, Gezinsbond Beveren, Lets 
 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen 

 

 

2. Verslag vorige vergadering dd. 02/04/2019 

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

 

 

3. Adviezen handhaving: toelichting door Politie Waasland-Noord 

Mobiliteit is een veelbesproken thema op onze vergaderingen. Er werd aan onze aangesloten 

verenigingen om advies gevraagd rond handhaving. Deze adviezen werden voorgelegd aan 

Marc De Jonghe, Commissaris diensthoofd Verkeer van de Lokale Politie Waasland-Noord en 

Hans De Bock, Diensthoofd Mobiliteit. Zij zijn beiden aanwezig op de vergadering om 

hierover in dialoog te gaan met de aanwezigen. 

 

Voor bepaalde items konden voorlopig nog geen concrete oplossingen voorgelegd worden, 

maar hier wordt zeker op teruggekomen door dienst mobiliteit. 
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Tip: Wie op de hoogte wil blijven van de werken aan de N70 en de bijhorende omleidingen 

kan zich alvast inschrijven op de gemeentelijke digitale nieuwsbrieven. Meer informatie 

hierover op de website van Beveren (https://www.beveren.be/werken). 

Ook via de gemeentelijke app (BV Verbindt) krijgt u hierover informatie.  

 

 

4. Activiteitenverslagen ihkv subsidies 

 Activiteitenverslag zal iets later dan gewoonlijk doorgestuurd worden, vermoedelijk 
midden juni. Datum voor indiening blijft wel 15 augustus!! 

 Het proces van de betoelaging wordt intern herbekeken. Er wordt gekeken of het 
proces vereenvoudigd kan worden. Meer info volgt. 

 

 

5. Evaluatie evenement “Lief voor mijn lijf” dd. 30/04/2019 

Er was slechts 1 iemand die hierover feedback kon geven. Haar dochter ervaarde het 
evenement als tof en leerrijk. De thema’s die aan bod kwamen, zijn geschikt voor de 
doelgroep.  
Voor de infomarkt voor ouders ‘s avonds was er weinig belangstelling. Ook op de fuif zou 
weinig volk aanwezig geweest zijn.  
Suggestie: alles meer op elkaar aan laten sluiten. Dit wordt doorgegeven aan de 
organisatoren.  
 
 

6. Mandaten adviesraden: 

a. Lokaal Drugsoverleg (LOD) dd. 24/05/19 

Verslag LOD wordt kort overlopen. Belangrijkste items: 

 Geen sterke drank meer op schoolactiviteiten: mocktails promoten 

Nadenken over premiepakket als er geen sterke drank geschonken wordt.  
(verlies van inkomsten, hoe mee compenseren?) 

 Generatie rookvrij op de buitenspeeldag (24/04): werd goed onthaald, ook door 
rokers 

 Voor de bloemenmarkt eind mei was een vergunning nodig om cocktails te mogen 
schenken. De vergunning wordt uitgeschreven door de preventiewerker. Waarom 
loopt dit via haar?  
Antwoord: Bij elke aanvraag van een evenement dient er ook een machtiging 
aangevraagd te worden voor het schenken van sterke dranken (als dit het geval is). 
Tot nu toe gebeurt deze aanvraag via de jeugddienst. Alle aanvragen voor het 
schenken van sterke drank worden vervolgens aan de preventiewerker (Ilka Walleyn) 
bezorgd. Zij bekijkt deze aanvraag en neemt telefonisch contact op met de 
organisator om na te gaan welke drank er wordt geserveerd, tijdens welk soort 
evenement, wie is de doelgroep, het concept, tot hoe laat etc. Nadien wordt op basis 
van dit gesprek een advies voor de burgemeester geformuleerd voor het al dan niet 
toekennen van de machtiging. Uiteindelijk beslist de burgemeester zelf of de 
machtiging wordt toegekend of niet. De preventiewerker is dus de tussenpersoon die 
het nodige bevraagt, advies formuleert, het nodige document opstelt en uiteindelijk 
ook bezorgt aan de organisator.  

https://www.beveren.be/werken
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b. Huis van het Kind (HvhK) dd. 28/05/19 

Verslag HvhK wordt kort overlopen. Belangrijkste items: 

 Leuke app voor de vakanties: www.kampzoeker.be 
 

c. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) dd. 08/05/19 

Verslag LOK wordt kort overlopen. Belangrijkste items: 

 Nieuwe voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

 Buitenschoolse activiteiten: brede school activiteiten verruimen 

 Kostprijs voor- en naschoolse activiteiten wordt volgend schooljaar (2019-2020) 
aangepast 
 

d. Toerisme 

Geen update tov vorige vergadering.  

 
 

7. Werkgroep haventracé 

 Werken rond E34. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de 3 knooppunten (wat 
waar hoe veranderen?) 

 Vragen hierover kunnen steeds gesteld worden aan onze voorzitter 
(l.goiris@skynet.be). Hij zal de vragen doorgeven aan dienst mobiliteit. 

 
 

8. Publieke variaronde 

 Door het beperkt budget kan Lets Beveren slechts 1 activiteit per jaar organiseren. Er 
wordt voorgesteld om het activiteitenverslag wel in te dienen. De werkgroep 
“subsidies” zal dit grondig bekijken. 
 

 
 

 

Datum volgende vergadering: donderdag 5 september 2019 om 20u00. 

 

  

http://www.kampzoeker.be/
mailto:l.goiris@skynet.be
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BESLOTEN GEDEELTE 

1. Evaluatie handhaving 
Het wordt zeer positief onthaald dat Marc De Jonghe en Hans De Bock aanwezig waren op 

onze vergadering.  

Marc De Jonghe is geen diensthoofd van de wijkagenten, dit terwijl er wel veel vragen 

werden gesteld over de wijkagent. Daarom zou het efficiënter geweest zijn wanneer het 

diensthoofd van de wijkagenten ook uitgenodigd werd / aanwezig was.  

 

 

2. Subsidies (volmachtformulieren / activiteitenverslagen / subsidiereglement) 
Het proces wordt intern herbekeken waar het eenvoudiger / efficiënter zou kunnen.  

 
 

3. Onthaalbrochure 
De onthaalbrochure werd aangepast. De nieuwe versie moet nog geüpload worden op de 

website en zal ook op de Facebookpagina gezet worden. 

 
 

4. Gezinsraad op sociale media (website / BV app / FB) 
Wijzigingen in bestuurssamenstelling van de aangesloten verenigingen zijn nog niet 

aangepast op de website. Welke contactgegevens mogen vermeld worden in het kader van 

GDPR? Er wordt voorgesteld om enkel de aangesloten verenigingen te vermelden (zonder 

contactgegevens) en te groeperen per categorie. 

 
 

5. Overdracht vereniging van cultuurraad 
De overdracht wordt binnen de adviesraden verder bekeken. 

 
 

6. Evaluatie “Lief voor mijn lijf” 30/04/19 
De Gezinsraad was aanwezig op de infomarkt ’s avonds. Er was zeer weinig interesse.  
 
 

7. Evaluatie Boekstartdag 18/05/19 

 De boekstartdag werd voor het eerst in Beveren georganiseerd en was een succes: 
veel mensen zijn langsgekomen, er was een gezellige sfeer, mensen waren oprecht 
geïnteresseerd. De gezinnen kregen een goodiebag mee naar huis. De Gezinsraad 
was zelf niet aanwezig maar had wel gadgets afgeleverd voor de goodiebag.  

 Datum boekstartdag in 2020: zaterdag 16 mei 2020. 
 
 

8. Aanwezigheid Gezinsraad op Beverse Feesten 
De Gezinsraad zal als vereniging niet aanwezig zijn op de Beverse Feesten.  
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9. Slabbetjes/gadgets 

 Het versturen van slabbetjes naar de ouders van pasgeborenen in Beveren is terug 
opgestart. Er wordt een begeleidende brief met slabbetje en onthaalbrochure 
opgestuurd. 

 Voorraad slabbetjes is nog voldoende voor 2019. 
 
 

10. Financiën Gezinsraad (februari – mei) 

 Kosten / opbrengsten gedurende deze periode worden besproken. 

 Er wordt een vergadering ingepland met de schepen om het financieel verslag van de 
voorbije 2 jaren te bespreken. 

 
 

11. 50-jarig bestaan Gezinsraad in 2021 
Er wordt binnenkort een werkgroep opgestart. Verdere info volgt later. 

 
 

12. Opstarten werkgroep “gespreksavond ouderverenigingen” 
Concept gespreksavond te herbekijken in een werkgroep.  
 
 

13. Varia 

 Diabetes Liga werd ontbonden per 31/12/2018. 

 Vergadering Cultuurraad op 12/06/19: wie kan aanwezig zijn? 

 Inspiratieavond lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede: gaat 
door op maandag 17 juni. Voorzitter zal aanwezig zijn. Zijn er nog geïnteresseerden? 

 Data vergaderingen 2020 te bepalen en polyzaal vast te leggen. 


