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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 28 januari 2020 

 
 

1.  Kennisname ontslag van raadslid Bruno Stevenheydens. Goedkeuring van de geloofsbrie-

ven van Jan Creve en aktename van de eedaflegging van de heer Jan Creve als gemeente-
raadslid en het nieuwe raadslid achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrij-
ven. 

2.  Goedkeuring van het retributiereglement op het gebruik van infrastructuur van Hof ter 
Saksen: zaal hoeve en gelijkvloers kasteel. 

3.  Kennis wordt genomen van de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019. 

4.  Goedkeuring van het voorgelegd voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-

meente en vzw GCC Beveren. 

5.  Wegtracé omgevingsvergunning Rosiers Beheer, Klapperstraat 255/257 te Beveren: kennis-

name van de  11 bezwaarschriften nav het openbaar onderzoek. 
Goedkeuring van het wegtracé van de nieuwe wegenis, van de omgevingsvergunningaan-

vraag voor het bouwen van een meergezinswoning en 5 woningen met ondergrondse gara-
ge, Klapperstraat 255/257 te Beveren (het project voorziet de aanleg van een doorsteek 

voor voetgangers en fietser tussen de Drie Lindekens en de Klapperstraat) met bijhorende 
modeldwarsprofielen zoals op de plannen ingetekend. 

Als voorwaarde wordt opgelegd dat de weg over de volledige lengte minstens 3,55 meter 
breed moet zijn en breder moet uitlopen tot 4 meter richting Klapperstraat. 

6.  Kennisname beslissing departement omgeving van 18 november 2019 tot schorsing van het 

RUP Ropstraat en van de beslissing van de Deputatie van 21.11.2019 tot schorsing van het 
RUP Ropstraat. Het gewijzigde ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, 

een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met 
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan (opnieuw) definitief vast te stel-

len op basis van onderstaande wijzigingen en overwegingen: 

 Overwegende dat het tracé van de trage weg tussen de Ropstraat en Zandstraat uit 
het plangebied geschrapt is. 

 Overwegende dat de zone van artikel 15 zone voor woonuitbreidingsgebied ge-

schrapt is. 
 Overwegende dat voor de zone waarvoor artikel 15 van toepassing was er teruggeval-

len wordt op het woonuitbreidingsgebied van het gewestplan. 
 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied 

(1,70 ha) omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwe-

gende dat dit kadert binnen de strategische doelstelling tot het verminderen van het 
ruimtebeslag en het omzichtig omspringen met het aansnijden van bijkomende ge-
bieden. 

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte 

bestemming krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het woonuit-
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breidingsgebied. Zonder herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig ont-
wikkelbaar d.m.v. een groepswoningbouwproject. 

 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de 

uitgeruste weg (Ropstraat) voorziet. 
 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatrege-

len van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruim-

telijk rendement. 

7.  Bouwen van een klassenblok voor het Gemeentelijk Technisch Instituut: vaststelling van de 
lastvoorwaarden volgens voorgelegd ontwerp en goedkeuring van de geraamde uitgave 

ten bedrage van 2 188 590,48 EUR, en als gunningswijze de openbare procedure te kiezen. 

8.  In uitvoering van  artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 (in-house-opdracht) de bevoegd-
heid van het dossier “groenonderhoud, natuurzorgwerken en reinhouden straten en plei-

nen door de Wase Werkplaats in 2020” over te dragen aan de Wase Werkplaats vzw uit 
Temse. 

9.  Verkoop van het perceel openbaar domein ter hoogte van De Brownestraat 20, kadastraal 

gekende 2e afdeling, sectie D zonder nummer met een oppervlakte van 12,80 m² voor sa-

menvoeging bij de aanpalende eigendom en goedkeuring van de ontwerpakte. 

10.  Verkoop van een perceel grond, 3e afdeling, sectie C deel van nummer 466T met een opper-

vlakte van 1479 m² voor de samenvoeging bij het aanpalende perceel, Pastoor Steenssens-
straat te Beveren en goedkeuring van de ontwerpakte. 

11.  Goedkeuring van de toegevoegde bijlage “ ontwerp van de ICT-gedragscode” aan het ar-

beidsreglement. 

12.  Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling. 

13.  Aanstelling van Michèle Heyndrickx als lid van het beheersorgaan bibliotheek ter vervan-

ging van Chantal Van Gassen. 

14.  Kennisname van de aanstelling van Jan Creve als stemgerechtigd lid van de 1e, 3e en 5e ge-
meenteraadscommissie. 

15.  Het verzoek van Groen tot het aanbrengen van een regenboogzebrapad in het centrum van 
Beveren én alle deelgemeenten wordt verworpen. 

 

 

 


