SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 01 september 2020
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Volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet
genomen, politieverordeningen worden bekrachtigd:
*Politieverordening d.d. 13 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus - verplichting tot het dragen van een mondmasker op markten en
rommelmarkten
* Politieverordening d.d. 28 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus - verplichting tot het bij zich dragen van een mondmasker voor burgers boven
12 jaar
* Politieverordening d.d. 3 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus - registratieverplichting voor fitnesscentra + verbod aanwezigheid inwoners
getroffen zones provincie Antwerpen
* Politieverordening d.d. 7 augustus 2020 houdende maatregelen met betrekking tot
seizoensarbeid ter afremming van het coronavirus
* politieverordening d.d. 20 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het
coronavirus - verplichting om een mondmasker te dragen aan een schoolpoort voor
burgers boven 12 jaar
De door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen politieverordening van 24 juli 2020, houdende maatregelen naar aanleiding van de aanwezigheid van blauwalgen op de Noord-Zuid Verbinding, wordt bekrachtigd.
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de gemeente Beveren op
vlak van ICT wordt goedgekeurd.
Goedkeuring retributie per 01.09.2020 op het gebruik van een standplaats op het woonwagenterrein, Pastoor Steenssensstraat te Beveren. Gebruik per standplaats wordt vastgesteld
op 100 EUR/maand/standplaats. Een waarborg van 300 EUR/ standplaats te vragen en de inname toe te laten vanaf betaling waarborg.
Goedkeuring wegenis- en rioleringswerken voor uitbreiding verkaveling Wijmenhof te
Vrasene, met bijhorende modeldwarsprofielen en kennisname van het ingediende collectief
bezwaar.
Goedkeuring wegtracé tussen Kallodam en Hoog-Kallostraat-Ebeslaan bij de aanvraag omgevingsvergunning gemeente Beveren voor het ‘Groenplan Kallo’. Kennisname van de adviezen en ingediende bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag van het gemeentelijk ‘groenplan Kallo’.
Goedkeuring wegtracé voor aanleg fietssnelweg tussen N70 en de (nog aan te leggen) fietsbrug over de E34.
Goedkeuring van het wegtracé voor de aanleg van de fietstunnel onder de spoorweg ter
hoogte van de Gentstraat en het wegtracé voor de aanleg van de langsweg naast de spoorweg en parking.
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Goedkeuring voorgelegd ontwerp van bezettingsovereenkomst, af te sluiten met infrabel
voor de aanleg van een fietspad naast spoorlijn 10 tussen Grote Baan en Trepelandstraat.
Goedkeuring ontwerp van huurovereenkomst met betrekking tot het voormalig bankkantoor
te Kieldrecht, Marktplein 37.
Akkoord met recht van publieke overweg en toegang te nemen tot de percelen 10e afdeling,
sectie C delen van nr.777D met een oppervlakte van respectievelijk 161 m² en 714 m² ter realisatie van de trage verbindingsweg rond het Fort van Haasdonk. Het ontwerp van publieke
erfdienstbaarheid wordt goedgekeurd.
Akkoord met het kosteloos overnemen van de gronden aan de Bergmolenstraat te Melsele,
kadastraal gekend 9e afdeling, sectie C deel van nrs. 36B en 37A met een oppervlakte
van87,69 m² en dit voor opname in openbaar domein van de gemeente Beveren. Het ontwerp
van akte wordt goedgekeurd.
Akkoord om de wegenis in het project “De Rietvelden” aan de Hoog Kallostraat te Kallo, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B deel van nr. 383A met een oppervlakte van 1 404 m² kosteloos over te nemen voor opname in openbaar domein van de gemeente Beveren en het
ontwerp van akte goed te keuren.
Akkoord om de gronden, kadastraal gekend 3e afdeling, sectie C deel van nr. 1240A met een
oppervlakte van 92 m², gelegen aan het Doornpark te Beveren, kosteloos over te nemen ter
realisatie van de nieuwe ontsluiting Doornpark-N70 en het ontwerp van akte goed te keuren.
Akkoord om de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, 3e afdeling, sectie C nr. 1346W met
een oppervlakte van 1 562,50 m² terug aan te kopen en de ontwerpakte hiervoor goed te keuren.
De bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de Ijzerstraat te Melsele, kadastraal gekend
9e afdeling, sectie D deel van nrs. 94L en 94M met een opgemeten oppervlakte van 224,45 m²
publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 93 146,75 EUR (+ 12,50% administratieve
kosten) via procedure van biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod en de
verkoopsprocedure (publiciteit, …) hiervoor op te starten.
Akkoord om perceel 9e afdeling, sectie C delen van nr. 178P met een totale oppervlakte van
86,34 m², Kalishoekstraat te Melsele, te verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom en goedkeuring ontwerp van akte.
De raad beslist afstand te doen van het voorrecht op het magazijn en grond, Doornpark 38 te
Beveren, kadastraal gekend 3e afdeling, sectie D nr. 1302G met een oppervlakte van 9 808 m²
en de notarissen Bohyn uit Haasdonk hiervan op de hoogte te brengen
Beslissing om de gronden, kadastraal gekend, 9e afdeling, sectie C nr. 565D met een oppervlakte van 1 659 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele
en Trepelandstraat) te Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte.
Beslissing om de gronden, kadastraal gekend 9e afdeling, sectie C nr. 563D met een oppervlakte van 4 125 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P & R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte.
Akkoord om gronden, Vogelkerslaan te Melsele, kadastraal gekend, 9e afdeling, sectie E deel
van nr. 15H met een oppervlakte van 2 205,85 m² in opstal te geven voor de realisatie van een
urban villa en goedkeuring ontwerp van contract van opstal.
Diverse slopingen en gevelafwerkingen te Beveren: vaststelling lastvoorwaarden volgens
voorgelegd ontwerp, opgemaakt door ontwerper Bart De Decker en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage van 216 229,38 EUR, inclusief btw en keuze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze.
Leveren van brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten: vaststelling lastvoorwaarden
volgens opgemaakt ontwerp en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage van
736 191,75 EUR, exclusief btw of 890 792,02 EUR inclusief btw en keuze van de onderhande-
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lingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze.
Goedkeuring tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling voor alle gemeentelijke inrichtingen voor school- en academiejaar 2020/2021, bepaald bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 17.01.1991 waarbij o.a. de kalender werd meegedeeld van de vakanties en de vrije
dagen. Akkoord wordt gegaan met de toekenning van de facultatieve halve vrije dagen op de
voorgestelde data.
Mandaten beheerscomité interlokale vereniging scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke: aanduiding schepen Claus als effectief lid in het beheerscomité
voor interlokale vereniging en aanduiding schepen De Meulemeester als plaatsvervangend
lid.
Mandaten beheerscomité interlokale vereniging kunstacademie Beveren-Kruibeke: aanduiding schepen Claus als effectief lid in het beheerscomité voor interlokale vereniging en aanduiding schepen De Meulemeester als plaatsvervangend lid.
Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische
doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties: akkoord wordt gegaan dat de gemeente
Beveren aansluit bij de algemene protocollen onderwijs van OVSG en dat OVSG wordt gemachtigd om te onderhandelen over het algemeen protocol. Akkoord dat de DPO van de
OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, wordt gemachtigd om het verplicht advies te verlenen. De algemeen directeur van OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, wordt gemachtigd om het protocol in naam en voor rekening van het
schoolbestuur te ondertekenen. Akkoord om het college van burgemeester en schepenen te
belasten met de beslissing over het al dan niet goedkeuren van de onderhandelde algemene
protocollen en de verdere uitvoering indien van toepassing.
Het verzoek van Groen om een stuurgroep op te richten van deskundige, experten en hierbij
ook de mensen, kinderen en kleinkinderen van de diaspora te betrekken in verband met de
straatnaam De Brownestraat te Beveren wordt verworpen.
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