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Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Dirk Van 
Esbroeck (Schepen), Rudi Van  Hese, Emiel Verhoeven, Marleen Van Goethem, Hector Smet, Rony 
Braet en David Wauters.  
Verontschuldigd: Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Pieter Van Bastelaere, Machteld Van 
Raemdonck 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC De Schakelaar, OC GTI Beveren, OC Sancta Maria-Sint-Jozef, OC Sint-Maarten Bovenschool, OC 
Sint-Maarten Middenschool, OC Sint-Martinus Sint-Jan Don Bosco,   
WC Beveren-Zuid, WC De Boomburen, WC Brielstraat, WC De Bees, WC De Vesten, WC Den Oun 
Beeweg, WC Dijkcomité Kallo, WC Gaverlandwegel, WC Haagmolenstraat, WC Jozef Balstraat, WC 
Nieuwestraatfeestencomité, WC Soldatendreef - Handboogstraat,  
KVG Groot-Beveren, Vriendenkring De Bron 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen 

 

 

2. Verslag vorige vergadering dd. 05/09/2019 

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

 

 

3. Thema armoede 

a. Introductie door de schepen 

Het beleidsplan 2020-2025 werd recent goedgekeurd. Hierin zal sterk ingezet 

worden op (kinder)armoede. De kinderarmoede in Beveren is gestegen van 4,2% 

naar ongeveer 10%; dit percentage ligt nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde.  

 

Het armoedebeleidsplan gaat in december naar de gemeenteraad.  Wat is hier zoal 

in opgenomen: 

 Er komt een sociaal restaurant in Beveren 
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 Er wordt ingezet op buurtgerichte zorg waarin de samenwerking met 

geneesheren en scholen een cruciale rol zal spelen. 

 Er wordt ingezet op werk, wat het gezinsinkomen doet toenemen. De 

gemeente/OCMW werkt hiervoor samen met oa. Group Intro, Levanto, Tarara, 

B-Asiel en De Brug. 

Mensen in armoede kunnen zeker ook in het Sociaal Huis terecht. Hier kunnen ze 

mogelijks steun genieten via hun maatschappelijk werker. Hiernaast kunnen ook 

diverse sociale (gemeente)premies aangevraagd worden aan de balie van het Sociaal 

Huis of via het digitaal loket van de gemeente. 

b. Voorstelling B-Asiel door Cecile Hennissen 

Aangezien de armoede in Beveren de laatste jaren toeneemt, werd Cecile Hennissen, 

vrijwilligster bij B-Asiel, uitgenodigd. Zij komt B-Asiel en haar werking voorstellen.  

Wat is B-Asiel? 

B-Asiel vzw is een organisatie gevestigd in het Pareinpark waar inwoners van Beveren 

maar ook van Burcht en Zwijndrecht terecht kunnen op bepaalde tijdstippen. B-Asiel 

probeert via diverse wegen (zie onder) de armoede te bestrijden in eigen regio. Het 

kan rekenen op een 60-tal vrijwilligers. Recent werd ook 1 vaste administratieve 

kracht aangeworven.  

Wat doet B-Asiel?:  

 Scholenwerking: B-Asiel betaalt de schoolrekeningen voor kinderen die geen 

verblijfsvergunning hebben. De facturen worden via de scholen rechtstreeks naar 

B-Asiel gestuurd. 

 Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit kansarme gezinnen: dit wordt 

aangeboden aan kinderen uit de lagere school en gaat door in een lokaal op 

Beveren Markt; dit in samenwerking met ontmoetingsruimte Rachamim. 

Momenteel maken een 15-tal kinderen hiervan gebruik. 

 Voedselbedeling via de sociale kruidenier De Brug. Het aantal gezinnen dat 

hiervan gebruik maakt is op 3 jaar tijd gestegen van 350 tot 600! De klanten 

kunnen winkelen met een puntensysteem, afhankelijk van de 

gezinssamenstelling. Het winkelen gebeurt onder begeleiding van een 

vrijwilliger.   

Regelmatig krijgt de Brug voedsel via oa volgende kanalen: 

o de EU: melk, conserven, soep 

o de voedselbank in Mortsel (1x/maand) 

o grootwarenhuizen (wekelijks): producten die bijna op vervaldag komen 

o veilingen: verse groenten 

o “voedzaam” tuiniers, verenigingen, scholen 

 

Op verschillende locaties in Beveren (oa bib, Dreamland) kunnen ongebruikte luiers 

van alle merken en groottes gedeponeerd worden in de hiervoor voorziene 

luierboxen. De luiers worden door De Brug/B-Asiel vzw opgehaald en geschonken 

aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Beveren.  
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Het project 'Luierbox' is een samenwerking tussen gemeente Beveren, Huis van het 

Kind Beveren, De Brug/B-Asiel vzw en Werklift. 

 

B-Asiel/De Brug organiseert op regelmatige basis workshops voor hun klanten (vb 

kookworkshops).  

 

Ook is er een grote vraag naar speelgoed en baby- en kinderkledij tot 12 jaar in 

goede staat. Andere kledij voor vb volwassenen kan geschonken worden via “de 

kleine rest”. Er is soms ook vraag naar meubelen maar deze kunnen niet gestockeerd 

worden in hun diverse opslagruimten.  

Speelgoed en kledij kan binnengebracht worden op woensdagnamiddag tot 17u. 

 

 
4. Mandaten adviesraden 

a. Huis van het Kind (HvhK): vergadering dd 17/09/19 

 Bib-boekstartdag dd. 16/05/2020 

 

b. Lokaal Overleg Drugs (LOD): vergadering dd. 12/09/19 

 Generatie Rookvrij: bedoeling om te werken met perimeter rondom sporthal, 

scholen, speelterreinen, Gemeentehuis… Iedereen stimuleren er niet meer te 

roken in het bijzijn van kinderen. Dit is geen campagne om te doen stoppen. 

 Feestwijzer: gratis water is verplicht tijdens alle evenementen waar alcohol 

wordt aangeboden: dit werd goedgekeurd door college. De organisatie moet 

gratis water voorzien.  

 Cannabis Ter Vesten: Vanuit Ter Vesten geen meldingen meer. Er is niet echt een 

vermoeden dat het scholieren waren. Het probleem heeft zich nu verplaatst. 

 Is er een beleid rond harddrugs? Harddrugs wordt aangepakt door de politie, niet 

door de preventiewerker.  

 Hangjongeren in de buurt van de sporttereinen in Beveren. Er ligt geregeld veel 

afval en lege flessen sterke drank. Dit wordt doorgegeven aan Ilka Walleyn, de 

preventiewerker.  

Contactgegevens preventiewerker: ilka.walleyn@beveren.be  

 

c. Toerisme: vergadering dd. 05/09/19 

 Project Vijd wordt toegelicht. In het kader van het Van Eyck-jaar in 2020 is 

Beveren op zoek naar zoveel mogelijk inwoners met de achternaam Vij(d)t of 

Veyt. Joos Vijd is de opdrachtgever van het Lam Gods en heeft veel linken met 

Beveren. Er zal een fietsroute en (begeleide) wandeling uitgewerkt worden. De 

bierbrouwers werken samen met een foodarcheoloog en zullen samen iets 

ludiek uitwerken rond eten en drinken. 

 Parking mobilhomes: sinds geruime tijd staat er een defecte caravan op de 

parkeerplaats in de Klapperstraat (parking oud zwembad). Deze zal hopelijk snel 

verdwijnen.   

mailto:ilka.walleyn@beveren.be
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 Biersneukeltocht was een succes. Een 500-tal personen hadden zich 

ingeschreven, de tocht liep langs 8 locaties.  

 

d. Cultuurraad 

 Kennismaking met Annelies Tyberghein, directeur cultuurcentrum Ter Vesten 

 Voorstelling project Vijd door Bert Verwerft 

 Voorstelling De Passanten 

 Overlopen financiën + jaarplanning  

 

e. Milieuraad 

 Panelgesprek op 02/12/19 in CC Ter Vesten over fijn stof 

 
 

5. Werkgroep Haventracé / routeplan 2030 

Haventracé: knooppunt E34 met Vrasene kwam uitgebreid aan bod. 
Circulatieplan Beveren-Melsele: Luc en Hector waren aanwezig op dit overlegmoment 
waarbij in kleine groepjes werd gediscussieerd. Indien gewenst, kan het verslag van dit 
overlegmoment opgevraagd worden bij de voorzitter. 
 
 

6. Sint-Maartenstocht dd. 08/11/19 

Morgen gaat de Sint-Maartenstocht door in en rond Hof ter Saksen. De Gezinsraad zal er 

staan met een standje waar cava en warme chocomelk te verkrijgen is aan democratische 

prijzen. Wees allen welkom! 

 

 

7. Gespreksavond ouderverenigingen dd. 03/03/2020 

Er werd in oktober een mail verstuurd naar alle aangesloten ouderverenigingen met de vraag 

om suggesties voor deze gesprekavond door te geven. We ontvingen slechts 1 reactie met 

suggesties. Via de bestuursleden van de Gezinsraad kwamen ook enkele ideeën naar voren.  

Uit deze voorstellen werden 2 sprekers gekozen: 

 Steph Goossens: “pesten kan niet meer” 

 Miek Wauman: “Bodymap” 

Deze sprekers hebben hun komst ondertussen bevestigd. 

 

Er zal een flyer opgemaakt worden met alle info over deze gespreksavond. Deze wordt 

doorgestuurd naar de bestuursleden van de ouderverenigingen. Er wordt nog eens 

uitdrukkelijk gevraagd aan de ouderverenigingen om deze gespreksavond bekend te maken 

bij alle ouders. In het voorjaar starten de inschrijvingen via de ouderverenigingen. Meer info 

hierover volgt binnenkort.  
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8. Familiefilm “De Fabeltjeskrant & de grote dierenbos-spelen” dd. 09/04/2020 

De Gezinsraad zal traditiegetrouw pannenkoeken bakken na de voorstelling.  

Tickets voor de familiefilm kunnen besteld worden via CC Ter Vesten.   

 

 

9. Agenda 2020: data vergaderingen 

De vergaderdata voor 2020 liggen vast. Het vergaderritme en -systeem van de voorbije jaren 

wordt verdergezet. 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) 

Bovenstaande data werden reeds gepubliceerd op de website van de Gezinsraad. Ook op de 

BV-app zullen ze toegevoegd worden. 

 

 

10. Publieke variaronde 

 Op 22/12 zal er een 1-daagse winterbar georganiseerd worden op Cortewalle.  

 Het idee om materiaal te huren /verhuren/ uit te lenen via diverse wijkcomités 

wordt opnieuw gelanceerd. In eerste instantie zullen enkel wijkcomités hierin 

betrokken worden, later kan dit mogelijks uitgebreid worden naar de andere 

verenigingen.  

 

 

 

Datum volgende vergadering: maandag 27 januari 2020 om 20u00 
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BESLOTEN GEDEELTE 

1. Uitbetaling subsidies 2018-2019 

 De activiteitenverslagen werden besproken en de subsidies werden toegekend. Het 
voorstel werd bezorgd aan het schepencollege. De uitbetaling is voorzien voor 
voorjaar 2020.  

 Het subsidiereglement zoals gepubliceerd op de website is niet meer up to date. De 
collegenota mbt de huidige maximumbedragen werd opgemaakt en goedgekeurd 
door het schepencollege. Dit moet nog voorkomen op de gemeenteraad, 
vermoedelijk in november.  

 De toelage van de Gezinsraad zelf werd goedgekeurd. Het toegekende bedrag is 
opnieuw hoger dan de voorbije jaren.  

 
 

2. Bijwonen begrafenissen 
In het verleden kon het Sociaal Huis beroep doen op een aantal bestuursleden van de 
Gezinsraad om naar begrafenissen te gaan van cliënten die geen sociaal netwerk hebben.  
Momenteel ligt dit stil en was het voor het Sociaal Huis niet helemaal duidelijk of deze optie 
nog bestaat. De meerderheid van de bestuursleden stemt ermee in om dit terug in het leven 
te roepen.  
Indien dit zich voordoet, worden de gegevens via Kirsten aan de bestuursleden doorgegeven 
en wordt er gekeken of iemand aanwezig kan zijn. Er is hierbij geen probleem qua GDPR 
omdat een begrafenis openbaar kenbaar gemaakt wordt.  
 
 

3. Financiën Gezinsraad (september – oktober) 
In afwezigheid van onze penningmeester overloopt onze voorzitter de kosten en 
opbrengsten. 
 
 

4. Slabbetjes 

 Het versturen van slabbetjes naar ouders van pasgeborenen in Beveren ligt al enkele 
maanden stil. Hier is nu meer duidelijkheid over. Aangezien de Gezinsraad een 
gemeentelijke instantie is, mogen zij de postzegels van de gemeente gebruiken voor 
het versturen van de slabbetjes.  

 Er kan dus opnieuw gestart worden met het versturen van de slabbetjes: geboorten 
vanaf juni 2019.  

 
 

5. Sint-Maartenstocht dd. 08/11/2019 

 Alles is in gereedheid gebracht voor morgenavond. De Gezinsraad verkoopt cava en 
warme chocomelk.  

 Helpende handen: Hector, Bart, Emiel en Luc. 
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6. Familiefilm: pannenkoekenbak dd. 09/04/2020 

De Gezinsraad zal opnieuw paraat staan voor de jaarlijkse pannenkoekenbak. De praktische 
uitwerking wordt verder besproken in volgende vergadering(en). 

 
 

7. Werkgroep “gespreksavond ouderverenigingen” 
Opstartvergadering van deze werkgroep ging door op 25 september. Het aantal ontvangen 
reacties van de ouderverenigingen was zeer teleurstellend: we ontvingen enkele reacties 
maar slechts 1 met suggesties…  
De voorgestelde sprekers werden gecontacteerd en zij bevestigden hun aanwezigheid.  
Flyers zullen opgemaakt worden door Luc. Deze kunnen reeds verspreid worden onder de 
ouderverenigingen als “save the date”.  
 
 

8. 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.  
Voorstel: op vrijdag 16/04/2021 een receptie op Cortewalle voor de genodigden gevolgd 
door een “gezinsdag” op zondag 18/04/2021.  
Kirsten zal nagaan of deze data niet samenvallen met andere activiteiten binnen en buiten 
Beveren. Data moeten snel beslist worden en de locatie gereserveerd! 
 
 

9. Nieuwjaarsetentje 2020 
Luc neemt de organisatie van het nieuwjaarsetentje op zich.  
 
 

10. Varia 

 Terugkoppeling inspiratiedag Cultuurregio Waasland dd. 13/09/2019 
Vanuit de Gezinsraad was niemand aanwezig. 

 Verhuren/huren van materiaal via wijkcomités: Emiel zal de eerste aanzet geven voor 
het opstarten van een besloten Facebook groep waarbij materiaal gehuurd / 
verhuurd kan worden door wijkcomités. Meer info volgt op de volgende vergadering. 

 Er wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is om enkele zitbanken te plaatsen 
langsheen wandelwegen of knooppunten van wegels die doorheen de sportzone in 
Beveren lopen. Opdat nogal wat mensen die op zichzelf komen wandelen of joggen 
in de sportzone even zouden kunnen rusten alvorens ze hun wandeling of jogging 
hervatten. Dit wordt doorgegeven aan de betrokken dienst (Groendienst). 
 


