SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 15 december 2020

1.

Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet
genomen, politieverordeningen worden door de raad bekrachtigd
Politieverordening d.d. 30 november 2020 houdende diverse maatregelen ter afremming van
het coronavirus - verlenging maatregelen genomen op 28 oktober 2020
Politieverordening d.d. 2 december 2020 houdende diverse maatregelen ter afremming van
het coronavirus - verplichte mondmaskerdracht en verbod stilstaand of zittend nuttigen
voeding en dranken in Warande en Vrasenestraat.
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3.
4.
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7.

8.

9.
10.
11.

De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan
2020/2025/2, deel gemeente. Het deel beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn is eveneens goedgekeurd en hiermee wordt de aanpassing van het
meerjarenplan 2020/2025/2 in zijn geheel definitief vastgesteld. Conform artikel 274 van het
Decreet Lokaal Bestuur wordt ervoor gezorgd da het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
De raad gaat akkoord dat de gemeentelijke dotatie aan politiezone Waasland Noord wordt
vastgesteld op 8 255 522 EUR voor het dienstjaar 2021.
De raad gaat akkoord dat de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland wordt
vastgesteld op 5 332 151 EUR voor het dienstjaar 2021.
Rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018/2019 (debiteurenrapport), waarvan aktename door de raad.
De raad neemt kennis van het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en
de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2018/2019.
De raad gaat akkoord met een renteloze van 20 000 EUR aan de vzw Prospersite Onthaalpoort en deze af te lossen in schijven van 2 000 EUR over een periode van 10 jaar. Goedkeuring hecht de raad aan de overeenkomst met de vzw Prospersite Onthaalpoort.
De raad keurt het financieel verslag 2019, bestaande uit de jaarrekening 2019 en het verslag
van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren goed.
De raad stemt in om de criteria waarop het lokaal bestuur haar advies baseert met betrekking tot de uitbreidingrondes van Kind & Gezin te wijzigen per 01 januari 2021.
De raad gaat akkoord om de federale middelen te gebruiken voor de aankoop van beschermingsmateriaal en verzorgingsproducten voor de kwetsbare doelgroep.
Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Walhof (Immo 2006) te Beveren. De raad
neemt kennis van enerzijds elf bezwaarschriften van negen personen, en anderzijds van de
overeenkomst tussen NV IMMO 2006 en enkele andere aanpalende eigenaars in functie van
een toekomstige achterontsluiting die op de zuidoostelijke hoek van dit project zal aanslui-
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ten, naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de van de heer Ancho Ran, namens NV
IMMO 2006 uit Antwerpen voor het afbreken van bestaande constructies en het bouwen van 4
meergezinswoningen (in totaal 46 appartementen en stapelwoningen) met ondergrondse
parkeergarage op Kruibekesteenweg 62 / Walhof zn, te Beveren, kadastraal omschreven als
Beveren, afdeling 2, sectie D, nummers 1086D2, 1086 K2 en 1086 L2, in het woongebied. Het
wegtracé van de nieuwe wegenis voor de groepswoningbouw, uitbreiding Walhof te Beveren,
met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend, worden goedgekeurd.
De raad gaat akkoord met de principiële vaststelling om de straatnaam Steenlandlaan voor
het tracé tussen de rotonde Hazop en Keetberglaan te wijzigen naar Keetberglaan. Tevens
wordt akkoord gegaan met de principiële vaststelling van de afschaffing van de straatnaam
Keetberglaan en om het tracé bij de bestaande Vitsweg te voegen.
Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de uitvoering van een meerwerk betreffende
het werk “aanleggen van fietspaden langsheen de N450 “Melseledijk” te Melsele. De uitvoering van het meerwerk betreffende het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 Melseledijk te Melsele voor een bedrag van 512 443,72 EUR, exclusief btw door Van den Berghe nv
wordt goedgekeurd.
De raad beslist principieel tot het aankopen, implementeren en onderhouden van een nieuw
tijdsregistratiesysteem voor de gemeente en het OCMW. De lastvoorwaarden hiervoor worden vastgesteld en goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van
326 700 EUR inclusief btw. Als gunningswijze wordt de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen.
De raad gaat akkoord met het aanleggen van een kunstgrasterrein, Svelta Melsele (A-terrein).
De lastvoorwaarden hiervoor worden vastgesteld en goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 561 132,06 EUR inclusief btw. Als gunningswijze wordt de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking gekozen.
De raad beslist de gronden, 3e afdeling, sectie C deel van nummer 1121E met een oppervlakte
van 44,15 m² kosteloos over te nemen voor de realisatie van de rooilijn in de Boerenstraat te
Beveren. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.
Tevens gaat de raad akkoord om een perceel grond aan de Leeuwerikenlaan te Melsele, kadastraal gekend 9e afdeling sectie C zonder nummer met een oppervlakte van 104,57 m² te
verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom en de voorgelegde ontwerpakte
goed te keuren.
De gemeenteraad beslist tot aankoop van volgende gronden in het project ‘waterloop Geestdam-Broekstraat” aan te kopen.
Lot Naam

Perceel (1e afd., sectie B)

Oppervlakte

1

Adriaenssens Marcella – Heyrman Lieve

165

29,11

3

Van Moer Hilde

163

85,57

4

Van Moer Veerle

162

15,88

CONTACTADRES

BRIEFWISSELING

Secretarie

Aan het college van burgemeester en schepenen
●

Stationsstraat 2
T 03 750 15 11

●

9120 Beveren
F 755 26 23

secretarie@beveren.be

Stationsstraat 2

●

9120 Beveren

GELIEVE IN UW ANTWOORD ONS KENMERK TE VERMELDEN

www.beveren.be

