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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

5 september 2019 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Dirk Van 
Esbroeck (Schepen), Pieter Van Bastelaere en Marleen Van Goethem.  
Enkel besloten gedeelte: Hector Smet, Rony Braet en David Wauters.  
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC De Helpende Hand (GBS Kallo), OC De Zonnepit, OC Knots Lindenlaanschool, OC Ouders voor 
Kleuters, OC Sint-Martinus Sint-Jan Don Bosco, WC Buren van de Brownestraat, WC de Bees, WC de 
nuuve wijk, WC Haagmolenstraat, WC Jozef Balstraat, WC Trosbeek,  KVG Groot-Beveren, 
Parkinsonliga, Vriendenkring de Bron. 
 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen 

 

 

2. Verslag vorige vergadering dd. 05/06/2019 

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

 

 

3. Evaluatie handhaving 

Vorige vergadering werd door Politie Waasland-Noord getracht onze vooraf doorgestuurde 

vragen ivm handhaving te beantwoorden. Hans De Bock van dienst mobiliteit was ook 

aanwezig. 

OC De Zonnepit ervaarde het debat eerder teleurstellend. Ze hadden gehoopt antwoorden te 

krijgen op hun vragen maar hadden niet de indruk dat ze gehoor of ondersteuning kregen. 

De schoolstraat rond hun school is veilig en werkt goed. Maar het probleem verschuift zich 

naar de omliggende straten, waar er zeer gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Na het 

debat stuurde bovenvermeld oudercomité hierover een mail naar dienst mobiliteit.  

Het oudercomité heeft al veel ingezet op sensibilisering maar vraagt nu sanctionering van de 

vele foutparkeerders. De wijkagent steekt dagelijks kinderen over; hij heeft geen tijd om de 

foutparkeerders te sanctioneren. Er wordt gevraagd of de politie enkele keren per maand 



 
 
 

Verslag van de bestuursvergadering van de  

Gemeentelijke Gezinsraad van Beveren van 5 september 2019 

 

kan langskomen om te controleren en te sanctioneren. Deze vraag wordt doorgegeven aan 

de politie.  

 

4. Week van de mobiliteit 

 Week van de mobiliteit gaat dit jaar door van 16 tot 22 september. Verenigingen 
kunnen hun georganiseerde acties registreren via www.weekvandemobiliteit.be.  

 Op vrijdag 20 september is er de Strapdag waarbij vele kinderen naar school stappen 
en trappen. Meer informatie: https://www.octopusplan.info/strapdag/  

 Op zondag 22 september is het autoloze zondag in Beveren. 
 

 
5. Mandaten adviesraden 

Gezien de vakantieperiode zijn er geen adviesraden geweest sinds onze laatste vergadering. 
 
Er wordt binnenkort een vacature uitgeschreven voor diensthoofd toerisme. De adviesraad 
toerisme is hier zeer blij mee! 
Op zondag 22 september wordt opnieuw een biersneukeltocht georganiseerd. Er is dit jaar 
weinig promotie rond gemaakt.  
 
 

6. Werkgroep Haventracé / routeplan 2030 

Binnenkort worden een aantal overlegmomenten gepland. Luc Goiris zal, indien mogelijk, 
aanwezig zijn op deze overlegmomenten. 
De verslagen van de vorige overlegmomenten kunnen ingekeken worden na de vergadering. 
Indien hierover vragen of opmerkingen zijn, kan u zich richten aan onze voorzitter, Luc Goiris.  
 
 

7. Publieke variaronde 

 Ook in 2020 wordt een gespreksavond georganiseerd. Meer info hierover volgt.  

 In de Prosper Van Raemdonckstraat wordt zeer snel gereden. Er wordt gevraagd om 
een mobiel bord met snelheidsmeting te plaatsen in de straat. De schepen geeft dit 
verzoek door aan de betrokken diensten.  

 Vanaf 16 september starten de werkzaamheden in (de omgeving van) de 
Ciamberlanidreef. Er werden recent infomomenten georganiseerd. Er zal een 
omleiding voorzien worden met eenrichting straten. Er wordt gevreesd voor drukte 
aan de omliggende straten en scholen. 

 WC Buren van de Brownestraat ondervinden hinder van grote vrachtwagens die 
komen leveren in ketens in (de buurt van) de Warande. De vrachtwagens komen via 
De Brownestraat. De afspraak was dat er enkel zou geleverd worden tussen 6u en 
18u maar de leveranciers zouden zich niet aan deze afspraak houden. Vaak wordt er 
’s nachts geleverd, wat vaak gepaard gaat met de nodige geluidsoverlast. De schepen 
vraagt aan dienst Economie om de leveranciers te herinneren aan de gemaakte 
afspraken.  
Het wijkcomité is ook bezorgd over de verkeerssituaties tijdens de werkzaamheden 
in oa de Ciamberlanidreef. Wat met grote vrachtwagens? Kunnen zij de omleiding 
volgen zonder zich vast te rijden? 

 

Datum volgende vergadering: donderdag 7 november 2019 om 20u00 

http://www.weekvandemobiliteit.be/
https://www.octopusplan.info/strapdag/
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BESLOTEN GEDEELTE 

1. Subsidies 2020 

 Alle aangesloten verenigingen hebben naar goede jaarlijkse gewoonte de vraag 
gekregen om voor 15 augustus een activiteitenverslag in te dienen waarop de 
Gezinsraad zich kan baseren om subsidie toe te kennen. 55 verenigingen hebben dit 
effectief gedaan. Een aantal verenigingen heeft geen recht op subsidie omdat zij 
bijvoorbeeld geen activiteiten organiseren of geen link met Beveren hebben.  

 De werkgroep subsidies komt volgende week samen om de binnengebrachte 
activiteitenverslagen te beoordelen. De activiteitenverslagen van de wijkcomités 
zullen door voorzitter en ondervoorzitter eerst besproken worden op 17 september, 
waarna deze op 18 september zullen voorgelegd worden aan de werkgroep 
subsidies. Eens goedgekeurd, zal dit voorstel aan het schepencollege bezorgd 
worden die er al dan niet zijn goedkeuring over geeft. De uitbetaling is voorzien voor 
voorjaar 2020. 

 Bij de bespreking wordt gelet of het rekeningnummer op naam staat van de 
vereniging en of ze een volwaardig bestuur hebben. Naast deze voorwaarden wordt 
er ook gelet op aanwezigheid tijdens 1 van de Algemene Vergaderingen: het niet 
respecteren van deze vraag halveert de subsidie.  
 

 Het subsidiereglement zoals gepubliceerd op de website is niet meer up to date. Dit 
zal aangepast worden naar de huidige situatie. Hiervoor wordt een collegenota 
opgemaakt . Dit wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het 
schepencollege.  

 

 De subsidiebedragen 2020 (op basis van de binnengebrachte activiteitenverslagen 
2018-2019) blijven ongewijzigd. Vanaf 2021 zullen de (maximum) bedragen met 3% 
geïndexeerd worden.  

 
 

2. Slabbetjes 

 Er worden terug slabbetjes opgestuurd naar ouders van pasgeborenen in Beveren. 
Pasgeboren kindjes tem eind mei zouden zo’n slabbetje ontvangen moeten hebben.  
Maar momenteel ligt het versturen van de slabbetjes stil: onze postzegels zijn op.  
Het schepencollege heeft eerder deze week beslist dat er niet meer gewerkt moet 
worden met postzegels. De Gezinsraad  is een gemeentelijke adviesraad dus de 
enveloppen mogen vanaf heden gewoon gefrankeerd worden zoals alle andere post 
van de gemeente. 

 De voorraad slabbetjes is nog voldoende voor dit jaar en begin 2020. 
 
 

3. Financiën Gezinsraad (juni – augustus) 

 In afwezigheid van onze penningmeester, overloopt onze voorzitter de kosten en 
opbrengsten. 
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4. Werkgroep “50-jarig bestaan Gezinsraad in 2021” 

De Gezinsraad werd opgericht op 6 april 1971. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan in 
2021 wordt een werkgroep opgestart. Verdere info volgt later. 

 
 

5. Werkgroep “gespreksavond ouderverenigingen” 
In 2020 zal opnieuw een gespreksavond georganiseerd worden. Kirsten informeert wanneer 
Ter Vesten beschikbaar is voor deze gespreksavond.  De ouderraden zullen via mail gevraagd 
worden om voorstellen door te geven.  
Een eerste vergadering van de werkgroep wordt gepland op woensdag 25 september.  
 
 

6. Varia 

 Terugkoppeling inspiratieavond lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in 
armoede: dd. 17 juni.  
Deze inspiratieavond werd als zeer interessant ervaren. Via tafelgesprekken werden 
5 interessante stellingen besproken, ideeën werden gedeeld. Het verslag hiervan 
wordt doorgemaild naar de bestuursleden.  

 

 Data vergaderingen 2020  
Het bestuur beslist om het vergaderritme en -systeem van de voorbije jaren verder te 
zetten. In 2020 zullen de vergaderingen plaatsvinden op: 

o de laatste maandag van januari * (27/01/2020) 
o de eerste dinsdag van april (07/04/2020) 
o de eerste woensdag van juni (03/06/2020) 
o de eerste donderdag van september (03/09/2020) 
o de eerste donderdag van november (05/11/2020) 

* Aangezien er geen vergaderzaal meer vrij is op de eerste maandag van februari, 
wordt beslist om deze vergadering een week te vervroegen. 
De data voor de vergaderingen in 2020 zullen binnenkort gepubliceerd worden op 
de website.  

 

 Inspiratiedag Cultuurregio Waasland dd. 13/09/19 
Luc zal hierbij aanwezig zijn. De uitnodiging wordt doorgemaild naar de 
bestuursleden.  

 

 Verzetsetentje tegen armoede 11/10/19 
De uitnodiging wordt doorgemaild naar de bestuursleden. Snel inschrijven is 
aangewezen. 
 

 Voorstel om in een van de volgende vergaderingen te werken rond het thema 
armoede. De Brug wordt gecontacteerd met de vraag om zichzelf voor te komen 
stellen. 


