SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 07 maart 2020

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Kennis wordt genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Laura
Staut, raadslid, wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind vanaf 30 maart
2020.
Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet
genomen, politieverordeningen worden bekrachtigd:
 Politieverordening d.d. 12 maart 2020 houdende verbod op de wedstrijd KRS Waasland - SK Beveren tegen AA Gent
 Politieverordening d.d. 17 maart 2020 houdende afgelasting van de gemeenteraad en
de raad voor maatschappelijk welzijn, gepland op 31 maart 2020.
 Politieverordening d.d. 23 maart 2020 houdende verbod op evenenementen ter afremming van het coronavirus.
 Politieverordening d.d. 26 maart 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus - gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten
deuren
 politieverordening d.d. 01 april 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus.
Kennis wordt genomen van het jaarrapport klachten en meldingen 2019.
Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd reglement inzake bruikleen en peterschap van
een grafmonument.
Goedkeuring wordt gehecht aan het wegtracé voor de fietsersbrug over de E34 tussen de
Trepelandstraat en Kruipin en wordt kennis genomen van het openbaar onderzoek dat geen
afleiding gaf tot bezwaren of opmerkingen.
Kennis wordt genomen van het openbaar onderzoek dat aanleiding gaf tot 4 bezwaarschiften met betrekking tot het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat,
Keizerstraat en Heirbaan te Haasdonk.
Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd wegtracé voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en Heirbaan te Haasdonk.
Het volledige project omvat wegenis- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en
Heirbaan, inclusief de aanleg van drukriolering in een deel van de Heirbaan - Botermelkstraat
en in de Melselestraat. Bovendien wordt er ook drukriolering voorzien in de Heirbaan (tot het
kruispunt met de Kruibekesteenweg), in een deel van de Kruibekesteenweg en in de
Perstraat.
Hiervoor dienen er ook werken uitgevoerd te worden aan de waterloop O8012 (2°cat) en de
niet geklasseerde waterlopen nr. 14 en 17.
Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden en goedkeuring van de
gunningswijze voor de uitbreiding van het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht
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8.

9.

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgaven ten bedrage van 1 267 330,47 EUR inclusief btw en als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen.
Principieel wordt beslist tot het aankopen, installeren en onderhouden van ANPR-camera's
voor Kallo-dorp met functie trajectcontrole en akkoord wordt gegaan met de vaststelling van
de lastvoorwaarden hiervoor en de raming goed te keuren voor de som van 219 008,26 EUR
exclusief btw of 265 000,00 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale (raamcontract Federale Politie) gekozen.
De familie Weemaes is eigenaar van een gedeelte van de Zavelgelaagstraat in Kallo, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B nummer 75G en met een kadastrale oppervlakte
van 150 m².
Akkoord wordt gegaan om een gedeelte van de wegenis van de Zavelgelaagstraat in Kallo,
kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B nummer 75G met een oppervlakte van 150 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein en goedkeuring van de ontwerpakte.

10.

Het college verleende in zitting van 25 november 2019 een verkavelingsvergunning voor 2 loten half-open bebouwing langs de Dijkstraat in Melsele.
Ter realisatie van deze verkaveling en de rooilijn van de Dijkstraat dienen de gronden voor de
rooilijn nog overgedragen te worden voor opname in het openbaar domein.
De raad gaat akkoord de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer
17K en met een oppervlakte van 34,50 m² kosteloos over te nemen voor opname in het
openbaar domein en goedkeuring van de ontwerpakte.

11.

Het college verleende in zitting van 9 september 2019 een vergunning voor het verkavelen
van 2 loten en slopen stal in de Brielstraat in Melsele.
Ter realisatie van deze vergunning dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden voor opname in het openbaar domein.
De raad gaat akkoord de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer
808G en met een oppervlakte van 40,17 m² kosteloos over te nemen voor opname in het
openbaar domein en goedkeuring van de ontwerpakte.

12.

De gemeenteraad keurde in openbare vergaderingen van 5 oktober 2010, 28 februari 2012 en
21 oktober 2014 het reglement goed voor de verkoop van bouwgronden door de gemeente
Beveren.
Akkoord wordt gegaan de procedure op te starten voor de verkoop van de 3 bouwgronden in
de Eedverbondlaan in Melsele overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijke reglement
voor de verkoop van bouwgronden door de gemeente Beveren en deze te verkopen overeenkomstig de eenheidsprijs van 300 EUR/m² (+ 12,5% kosten). De nodige publiciteit voor de
verkoop van de loten dient gevoerd te worden

13.

Lot

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Prijs (excl. 12,5% kosten)

29

9de afd., sectie G nr. 783D4

189,31 m²

56 793,00 EUR

30

9de afd., sectie G nr. 783E4

189,31 m²

56 793,00 EUR

31

9de afd., sectie G nr. 783F4

278,73 m²

83 619,00 EUR

Fluvius wenst de bestaande elektriciteitscabine aan de Oud Arenberg in Kieldrecht (ter hoogte van de pastorij) te vernieuwen. Hiervoor wensen ze de grond waar deze cabine opstaat aan
te kopen van de gemeente.
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14.

De raad gaat akkoord de grond aan de Oud Arenberg in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de
afdeling, sectie C nummer 11G8 met een oppervlakte van 22,42 m², te verkopen aan Fluvius
voor de vernieuwing van de elektriciteitscabine en tevens wordt de ontwerpakte hiervoor
goedgekeurd.
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 november 2018 akkoord met de publieke verkoop van een aantal gronden in de KMO-zone Doornpark voor een minimumbedrag
van 125 EUR/m² (+ kosten) met een recht van hoger bod. Akkoord wordt gegaan de KMOgrond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer
1237D met een oppervlakte van 394,85 m², te verkopen en de ontwerpakte hiervoor goed te
keuren.

15.

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 november 2018 akkoord met de publieke verkoop van een aantal gronden in de KMO-zone Doornpark voor een minimumbedrag
van 125 EUR/m² (+ kosten) met een recht van hoger bod. De gronden zijn kadastraal gekend
3de afdeling, sectie C nummers 1240A, 1249A, 1252C/deel, 1354B en 1237D/deel. De raad gaat
akkoord de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C
nummers 1240A, 1249A, 1254B en deel van nummers 1237D en 1252C met een totale oppervlakte van 16 124,04 m² te verkopen en de ontwerpakte hiervoor goed te keuren.

16.

Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het
streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de
spoorlijn 59 'Y Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug
voor gemotoriseerd verkeer.
Akkoord wordt gegaan om op de gronden 9de afdeling, sectie D deel van nummer 477C met
een oppervlakte van 466 m² de pacht te verbreken in functie van de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat en de ontwerpakte hiervoor goed te keuren.
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het
streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de
spoorlijn 59 'Y Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug
voor gemotoriseerd verkeer.
Akkoord wordt gegaan om op de gronden 9de afdeling, sectie D nummer 457B met een oppervlakte van 205 m², zijnde lot 4 van het innemingsplan de pacht te verbreken in functie van
de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat en de ontwerpakte goed te keuren.
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het
streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de
spoorlijn 59 'Y Oost Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug
voor gemotoriseerd verkeer.
Akkoord wordt gegaan om voor de gronden 9de afdeling, sectie D nummers 470F, 455K4 en
456B met een oppervlakte van 3 530 m², zijnde loten 3, 5 en 6 van het innemingsplan, de
pachtovereenkomst te stoppen en goedkeuring te hechten aan het ontwerpplan.
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het
streefbeeld van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de
spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug
voor gemotoriseerd verkeer. Akkoord wordt gegaan met de aankoop van het perceel 9de af-

17.

18.

19.

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

deling, sectie D nummers 477C, 470F, 457B, 455K4 en 456B met een oppervlakte van 4 201,00
m², zijnde loten 2, 3, 4, 5 en 6 van het innemingsplan en goedkeuring te hechten aan de ontwerpakte.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

Het college ging in zitting van 17 juni 2019 akkoord om een schattingsverslag aan te vragen
voor de mogelijke aankoop van de landbouwgrond palend aan de Frema in de Zakdam in
Melsele.
Akkoord wordt gegaan om de grond aan de Zakdam in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummer 953 en 954 met een totale oppervlakte van 7 640 m² aan te kopen en de
ontwerpakte hiervoor goed te keuren.
Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatiereglement binnen de Scholengemeenschap
gemeentelijk basisonderwijs Beveren – Kruibeke.
Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuw structuuronderdeel en onderwijsbevoegdheid
binnen de Kunstacademie Beveren.
Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatiereglement binnen de Kunstacademie.
Goedkeuring wordt gehecht aan de wijzigingen binnen de rechtspositieregeling:
* in de rechtspositieregeling in alle bepalingen de functienaam 'gemeentesecretaris' te vervangen door 'algemeen directeur' en de functienaam 'financieel beheerder' te vervangen
door de functienaam 'financieel directeur'.
* artikel 9 als volgt te wijzigen: 'De decretale graden kunnen ingevuld worden via aanwerving, via bevordering of via gelijktijdige aanwerving en bevordering.
* in artikel 10§2 de verwijziging naar Securex als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te schrappen.
* aan artikel 24 een §3 toe te voegen: 'In afwijking van artikel 18 §4 zijn de selectieprocedures
van de decretale graden niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op
basis van een volledige vergelijking van titels en verdiensten en een uitdrukkelijke motivering
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Akkoord wordt gegaan met de voorgestelde wijzigingen aan het personeelsbehoeftenplan en
–formatie zodat deze kunnen voorgelegd worden aan de vakbonden voor advies en aan de
raad.
Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren.
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