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ALGEMENE INFORMATIE GEMEENTE BEVEREN 

In het hart van Vlaanderen, ingesloten tussen Antwerpen, Nederland en de Schelde ligt Beveren. 

Met haar 8 deelgemeenten is het inwonersaantal ondertussen gegroeid tot boven de 48 600 en 

beslaat ze een grondoppervlakte van 150 km². Dit maakt haar de 3e grootste gemeente van 

Vlaanderen na Antwerpen en Gent.  

Beveren kent een economische bloei. De aanwezigheid van zowel lokale als internationale 

bedrijven en van de Waaslandhaven zorgen voor een lage werkloosheid en een uitstekende 

levensstandaard. De Waaslandhaven is de grootste werkgever uit de regio. De natuurgebieden, 

parken, uitgestrekte polders, zorgen voor een tegenwicht voor de haven.  

De Beverse deelgemeenten hebben ondanks de fusie hun eigenheid bewaard. Toch vormen de 

verschillende identiteiten één groot geheel. Deze eenheid komt sterk naar voor in het logo en 

baseline van de gemeente: Beveren Verbindt. Verbindingen die we overal terug vinden: op de 

markt en de winkelstraten, het gemeenschapsleven, onderwijs en ouderenzorg. Beveren is er voor 

iedereen. Groot genoeg om te bruisen en klein genoeg om knus te blijven. Verbonden door water, 

groen, sport. Lokale en streekproducten versterken de positie als grootste winkeldorp van 

Vlaanderen. Diep ingebed in de uitgestrekte natuur ontdekken we kastelen uit de middeleeuwen, 

typische polderhoeves, landerijen en parken. De voorbije decennia heeft de gemeente vele 

historische gebouwen en parken een publieke functie gegeven. Na grondige renovaties dienen ze 

nu als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Zo verbinden we sport en cultuur, ecologie en 

ontspanning in het historisch kader van onze moderne gemeente. Beveren is meer dan ooit de 

draaischijf van de regio. De plaats waar visie op werk en natuur duidelijke keuze maakt en vooruit 

kijkt naar de volgende generaties. Door te verbinden, want zo blijven we bij. 

SITUERING 

Deze tekst is opgemaakt in functie van de verkoop van een projectgrond binnen het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “GRAVENPLEIN” onder art. 2: “Gebied voor gemeenschaps-

voorzieningen en openbaar nut en gemengde stedelijke activiteiten”. De tekst heeft tot doel het 

nodige kader te bieden, de stedenbouwkundige voorwaarden te duiden en de procedure tot 

verkoop van de gronden vast te leggen. 

De gemeente Beveren kiest uitdrukkelijk voor een verkoopsprocedure waarbij zowel de geboden 

prijs voor de gronden als de kwalitatieve uitwerking van de bouwconstructies en de 

omgevingsaanleg belangrijke uitgangspunten vormen, evenals de afstemming van het geheel met 

de omgeving. 

De gemeente Beveren wenst deze gronden te ontwikkelen via een projectontwikkelaar/promotor. 

Daartoe doet ze een oproep naar ontwikkelaars/promotoren om op eigen kosten en risico’s een 

kwalitatief project uit te werken. De projectontwikkelaar koopt daartoe de gronden van de 

gemeente Beveren aan. Hij staat bijgevolg zelf in voor het financieren, het ontwerpen, het 

commercialiseren en het volledig realiseren van het project. 
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DE OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever is de gemeente Beveren, met adres 9120 Beveren, Stationsstraat 2, die eveneens 

eigenaar is van de gronden. De gemeente wordt voor deze procedure vertegenwoordigd door een 

contactpersoon (zie verder). 

LIGGING VAN DE PROJECTZONE 

De te verkopen projectzone bevindt zich binnen het RUP Gravenplein, in het centrum van de 

gemeente Beveren. Rond het Gravenplein, waar deze projectzone aan paalt en die dienst doet als 

parking en evenementenzone, bevinden zich alle belangrijke openbare diensten: cultuurcentrum 

Ter Vesten (met Cultuurcafé ter Vesten), jeugdhuis ’t Ogenblik, de brandweerkazerne van Beveren 

(voorpost), het Rode Kruis gebouw, het vredegerecht en het administratief centrum (gemeente- en 

OCMW-diensten en politiediensten). 

Deze toplocatie heeft daarnaast nog tal van pluspunten: 

- nabijheid van kasteel Cortewalle met omliggend park (100 meter) 

- nabijheid van de Grote Markt van Beveren met de Sint-Martinuskerk (200 meter); 

- nabijheid van openbaar vervoer: op slechts 100 meter van de bushalte van De Lijn (richting Sint-

Niklaas en Antwerpen), op 500 meter van het treinstation van Beveren, mogelijkheid tot autodelen; 

- nabijheid van winkels en horeca: de winkelwandelstraten Warande en Vrasenestraat liggen aan 

de Grote Markt en rond de Grote Markt bevinden zich tal van horecazaken; 

- nabijheid van kleuter-, lagere en secundaire scholen (gemeentelijk onderwijs, vrij onderwijs, 

gemeenschapsonderwijs en buitengewoon basisonderwijs). 
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Volgende percelen maken deel uit van de projectzone: 

1. Beveren – 2de afdeling, Sectie D kadastraal gekend deel van nummer 1120E – KLEYENBOSCH – 

Capakey: 46502D1120/00E000; 

2. Beveren – 2de  afdeling, sectie kadastraal gekend D deel van nummer 1120F – KLEYNENBOSCH – 

Capakey: 46502D1120/00F000. 

 

De projectzone heeft een totale oppervlakte van 6 638,07 m², overeenkomstig het opmetingsplan, 

opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 17 april 2020. Het heeft een breedte 

van +/- 63 meter en een lengte van +/- 103 meter. 

Voormeld plan van de projectzone heeft referentienummer 46502-10154 van de Administratie 

Opmetingen & Waarderingen en de zone is thans gekend, conform brief dd. 21 april 2020 van de 

FOD Financiën – Patrimoniumdocumentatie, als perceel 2de afdeling, sectie D nummer 1120G 

P0000. 

Planaanduiding: 
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STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN 

In opdracht van de gemeente Beveren maakte Interwaas, Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband Land van Waas, Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas, het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘GRAVENPLEIN’ op met een plein feitelijke en juridische toestand, een 

grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota. De gegevens van dit RUP 

zijn integraal als bijlage bij deze infobrochure te vinden. Het RUP werd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 24 oktober 2017 definitief vastgesteld. Het RUP werd bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2018. 

De projectzone maakt deel uit van dit RUP en bevindt zich binnen art. 2 ‘gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en gemengde stedelijke activiteiten’ zoals rood 

gearceerd op onderstaand plan: 

 

BESTEMMING 

De projectzone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en gemengde 

stedelijke activiteiten. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut worden openbare 

groene en verharde ruimten en een openbare ondergrondse en/of bovengrondse parkeerlagen 

verstaan. Onder de gemengde stedelijke activiteiten wordt overwegend wonen verstaan, 

aangevuld met het aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. In het gebied is de 

ontwikkeling van een hoge woningdichtheid mogelijk op voorwaarde dat een aanbod van 
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verschillende kleine en grote woonentiteiten voor diverse types van gezinssamenstellingen wordt 

gerealiseerd. 

De gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad 

in openbare vergadering van 25 juni 2018 en de Hemelwaterverordening is van toepassing. De 

projectontwikkelaar/promotor dient zich verder te informeren over andere reglementering en 

normen die van toepassing kunnen zijn. 

INRICHTING 

Inrichting van de bebouwde delen 

De projectzone heeft een bebouwingsindex van maximum 60% en een maximum V/T-index van 2,5. 

Het RUP laat de ontwikkelaar vrij in zijn keuze van kleuren en de materialen voor de bouwwerken. 

De materiaalkeuze dient duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te 

ondersteunen. Dit wordt mee beoordeeld in het criteria inpasbaarheid in de omgeving. 

De gebouwen staan op minimum 15 meter ten opzichte van de bestaande omliggende bebouwing. 

Er geldt geen minimale afstand tussen nieuwbouw en de zonegrens langs de Lange Dreef op 

voorwaarde dat de dubbele dreefstructuur wordt gerespecteerd. 

Indien er binnen de projectzone verschillende nieuwbouwvolumes worden opgericht, moet tussen 

de gebouwen onderling een minimale afstand volgens de 45°-regel worden gerespecteerd. 

De maximale bouwhoogte is binnen het RUP vastgelegd en bedraagt 20 meter. 

Ondergrondse parkings zijn toegelaten over de volledige projectzone mits de in- en uitrit inpandig 

wordt voorzien en wordt aangetakt op de hoofdontsluiting. Uit de parkeerbehoefte blijkt dat een 

ondergrondse parking noodzakelijk is. Het RUP voorziet in een inpandige inrit van de 

ondergrondse garage. De gemeente plant ook de bouw van een ondergrondse publieke parking op 

het Gravenplein. Het bestuur wenst de ongelijkgrondse inrit te combineren. Dit wil wel zeggen dat 

de ontwikkelaar rekening moet houden met een gezamenlijke inrit voor een ondergrondse parking 

die aangelegd zal worden op het openbaar domein. Er mag niet met een lift gewerkt worden voor 

de toegang tot de parking. De bouw van deze inrit is ten laste van de ontwikkelaar. In het ontwerp 

van het bouwproject moet deze ongelijkgrondse inrit op het openbaar domein mee opgenomen 

worden. Deze kan gelokaliseerd zijn zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De inrit dient alleszins te 

worden voorzien op het tracé van de hoofdontsluiting. Dit wil zeggen aan de noordzijde van het 

projectgebied. In de kandidatuurstelling zal duidelijk moeten omschreven worden op welke 

manier dit zal gerealiseerd worden, bouwtechnisch,…  

De gemeente Beveren zal voor de helft tussenkomen in de kosten voor de gezamenlijke inrit. 

Hiervoor zal de ontwikkelaar met open boekhouding werken om de nodige kosten te staven. 

De toegangscontrole voor de parkeerplaatsen onder het privaat project dient voorzien te worden 

op het privaat deel van het project en dus niet binnen de zone van de gezamenlijke inrit. 

Volgende afspraken m.b.t. de gemeenschappelijke inrit maken onderdeel uit van dit project: 

- standaard onderhoud gemeenschappelijke inrit (bv. strooien, reinigen, zwerfvuil): 100% ten laste 
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van de gemeente Beveren; 

- standaard en structureel onderhoud ondergrondse parking onder privaat project: 100% ten laste 

van het project; 

- structureel onderhoud gemeenschappelijke inrit: 50% ten laste van de gemeente Beveren en 50% 

ten laste van het project. 

Inrichting van de onbebouwde delen 

Minimum 10% van de niet-bebouwde delen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 

dusdanig gehandhaafd. 

Aan de oostzijde van het projectgebied is een bufferstrook van 10 meter tussen het projectgebied 

en het gebouw van de bibliotheek. Deze is voorzien voor de toegang tot de achterzijde van het 

cultureel centrum en dient ook als trage verbinding (art. 4 overdruk indicatief tracé voor traag 

verkeer). Omdat de huidige toegang over het projectgebied loopt en omdat de aanleg van de weg 

mogelijks ook als brandweg kan dienen, moet deze weg mee ontworpen en aangelegd worden 

door de ontwikkelaar conform standaardbestek 250 van de wegenbouw. De bestaande 

toegangsweg naar het cultureel centrum kan pas effectief opgebroken worden na aanleg van die 

nieuwe ontsluitingsweg. Tot dan is er een publieke erfdienstbaarheid op de toegangsweg. De 

nieuwe toegangsweg moet zo voorzien worden dat een trekker met opligger de achterkant van het 

cultureel centrum kan bereiken. 

Parkeerbehoefte 

Er geldt voor het wonen een minimale parkeernorm van minstens 1 parkeerplaats per 

wooneenheid.  

Er moeten minimum 2 fietsen per eerste slaapkamer en een extra fiets per bijkomende slaapkamer 

worden voorzien. Fietsenstalplaatsen worden in de gebouwen voorzien, bij voorkeur op de 

gelijkvloerse verdieping. 

De stedenbouwkundige verordening is van toepassing voor andere functies dan wonen. 

Gedeeld gebruik: 

50 parkeerplaatsen binnen het privaat project zullen volgens het principe van gedeeld gebruik 

kosteloos kunnen aangewend worden door de gemeente Beveren en dit tussen 08.00u. en 18.00u. 

Concrete afspraken hierover zullen deel uitmaken van een aparte overeenkomst. 

Extra parkeerplaatsen: 

Naast voormelde 50 parkeerplaatsen die in gedeeld gebruik kunnen aangewend worden door de 

gemeente, zal de ontwikkelaar binnen het private project nog 70 extra parkeerplaatsen voor de 

gemeente Beveren dienen te voorzien. Deze 70 extra plaatsen zullen door de gemeente 

aangekocht worden voor een bedrag van 25 000 EUR (excl. btw) per plaats. Dit zal deel uitmaken 

van een aparte overeenkomst. 
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Afvalinzameling 

Binnen het projectgebied dienen 2 volledig ondergrondse afvalstraten te worden voorzien en dit 

voor alle huishoudelijke fracties: papier- en karton, PMD, glas, GFT en restafval. De ontwikkelaar 

dient hiervoor contact op te nemen met de algemeen directeur van Ibogem (de heer Wim 

Beeldens, 03 250 13 73). De kosten van deze afvalstraten zijn volledig ten laste van de 

ontwikkelaar. 

Nutsvoorzieningen 

Alle kosten van de aanleg en aansluiting van nutsvoorzieningen binnen het nieuw te realiseren 

project zijn ten laste van de kandidaat-ontwikkelaar. De gemeente Beveren heeft reeds een KLIP-

aanvraag gedaan (zie bijlage). 

Wat betreft de riolering zal er door de gemeente een aansluiting voor DWA voorzien worden op de 

perceelsgrens. Deze aansluiting moet nog gerealiseerd worden en de locatie ervan zal in onderling 

overleg en afhankelijk van het ontwerp voor de ontwikkeling bepaald worden. De riolering voor het 

vuil water zal aan de zuidzijde van het projectgebied liggen aangezien de DWA-leiding in de Lange 

Dreef ligt. Er zal voorzien worden in een aansluitput. Een gravitaire aansluiting wordt voorzien. 

Als met een pompinstallatie gewerkt moet worden is deze ten laste van de ontwikkelaar voor 

zowel plaatsing als beheer na plaatsing. Voor de RWA dient uit de berekening te blijken of er 

aangesloten kan worden op de aangelegde WADI of de aanpalende beek in de Lange Dreef. De 

ontwikkelaar dient op basis van het ontwerp de studie van de hemelwaterafvoer te voorzien. Het 

dient te worden benadrukt dat het bestuur wenst dat maximaal rekening wordt gehouden met 

hergebruik van hemelwater en infiltratie op het terrein.  

Lange Dreef 

De Lange Dreef is een beukendreef die zeer gevoelig is voor wijzigingen in de waterhuishouding. Bij 

de uitvoering van de werken dient de ontwikkelaar rekening te houden en gepaste maatregelen 

voorzien in samenspraak met de gemeentelijke groendienst. 

Energienormen 

Naast de architecturale kwaliteit van het project, vindt de gemeente Beveren de ecologische en 

duurzaamheidsobjectieven ook belangrijk. Zo dient het gehele complex minimaal te worden 

afgestemd op de energienormen van 2021, namelijk een E-peil lager dan of gelijk aan E30 en 

voldoen aan EPB-eisen voor thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, risico 

op oververhitting, ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie. 

Bodemgegevens 

Stabiliteit 

Op de projectzone zijn geen grondsonderingen uitgevoerd. De kandidaat-ontwikkelaar heeft 

steeds de mogelijkheid om zelf sonderingsonderzoeken of andere bodem- en grondonderzoeken 

te laten doen met het oog op het indienen van zijn kandidatuur. Daartoe wordt steeds vooraf 

contact opgenomen met de contactpersoon teneinde de goedkeuring te verkrijgen van de 

gemeente.  
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Bodemverontreiniging 

Er zijn geen beschikbare bodemonderzoeken of technische verslagen beschikbaar. Naar de 

informatie van de gemeente hebben er geen risico-activiteiten plaatsgevonden in de projectzone. 

Er wordt eveneens verwezen naar de afgeleverde bodemattesten van OVAM dd. 1 oktober 2020, die 

als bijlage zijn toegevoegd, waarbij melding gemaakt wordt dat het perceel 1120E opgenomen is in 

het grondeninformatieregister. De reden hiervan is dat het administratief centrum tot hetzelfde 

kadastrale perceel behoort. Aangezien er op de site van het administratief centrum een 

noodstroomgenerator aanwezig is, werd het kadastrale perceel automatisch opgenomen op de 

lijst van risicogrond. De gemeente Beveren doet het nodige voor het oriënterend bodemonderzoek 

ter verkrijging van een bodemattest voor vrijgave van de grond. 

De ontwikkelaar dient zelf de nodige omgevingsvergunning aan te vragen en te verkrijgen. De 

gemeente Beveren levert de vergunningen af. 

Huidig gebruik perceel 

Een gedeelte van het perceel wordt momenteel gebruikt als publieke parking en is vrij toegankelijk 

voor iedereen. Zolang de bouwwerken niet gestart zijn, dient de projectontwikkelaar toe te staan 

dat de gemeente deze parking kan blijven gebruiken. De gemeente zal gedurende die periode 

verder instaan voor het onderhoud van de parking alsook groenzones. 

De huidige toegang naar het cultureel centrum loopt over de projectzone. We verwijzen naar 

pagina 6-7 ‘Inrichting van de onbebouwde delen’. 
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1. De projectzone wordt aangeboden aan een minimum verkoopprijs van 7 950 000 EUR, te 

verhogen met 5 % administratieve kosten (inclusief registratierechten), waarbij er van wordt 

uitgegaan dat de koper een beroepskoper is. Indien de koper geen beroepskoper is, bedragen de 

administratieve kosten 11 % (inclusief registratierechten). 

2. De op te richten gebouwen dienen in overeenstemming te zijn met op de bepalingen van het 

RUP Gravenplein. 

3. Het E-peil van de woningen wordt afgestemd op de voorwaarden van 2021, namelijk een E-peil 

lager dan of gelijk aan E30 en voldoen aan EPB-eisen voor thermische isolatie en netto-

energiebehoefte voor verwarming, risico op oververhitting, ventilatie en minimumaandeel 

hernieuwbare energie. 

4. De in- en uitrit voor de ondergrondse parking van het project dient in een latere fase ook dienst 

te doen voor de ondergrondse publieke parking onder het Gravenplein die in opdracht van de 

gemeente Beveren zal ontwikkeld worden. 

5. Het ingediende projectvoorstel; dit omvat het uitgewerkte architecturale en landschappelijke 

concept en de nota betreffende de duurzame maatregelen; maakt onlosmakelijk deel uit van de 

koop-/verkoopovereenkomst. 

6. De projectontwikkelaar verbindt er zich toe om de bouwwerken ter realisatie van het ingediende 

project te starten binnen de 3 jaar na het verlijden van de akte. Het college van burgemeester en 

schepenen kan mits een grondige motivering van de projectontwikkelaar een verlenging toestaan 

van maximum 1 jaar. 
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Voor de realisatie van het project doet de gemeente Beveren een oproep naar kandidaat-

ontwikkelaars/promotoren. 

De oproep betreft het opmaken van een kwalitatief voorstel van bouw en omgevingsaanleg, 

waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de kadering in het RUP en de omgeving, het 

materiaalgebruik en de aandacht voor duurzaamheid belangrijke elementen vormen, naast de 

prijs die de projectontwikkelaar zal betalen. Het project wordt toegewezen in één ronde. 

SELECTIEVOORWAARDEN 

De kandidaat-projectontwikkelaar en zijn team dient aan te tonen over voldoende bekwaamheid, 

vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en solvabiliteit te beschikken om de opdracht tot een 

goed einde te brengen. 

Ter beoordeling van deze kwalificaties bezorgt de kandidaat de documenten die aantonen dat aan 

de selectievoorwaarden voldaan is.  

HET SELECTIEDOSSIER 

De kandidaturen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

A. Met betrekking tot de kandidaat-ontwikkelaar: 

1. Opgave van het projectteam en de projectverantwoordelijke (naam, functie, …) die instaat en 

verantwoordelijk is voor alle communicatie tussen de kandidaat-projectontwikkelaar en de 

opdrachtgever in het kader van deze procedure; 

Opgave van de naam (en functie) van de persoon die namens de projectontwikkelaar gemachtigd 

is overeenkomsten te tekenen. 

2. Het meest recente RSZ-attest en fiscaal attest; 

3. Een door de bank verstrekt solvabiliteitsattest, een omzetverklaring en de jaarrekening van het 

laatste afgesloten boekjaar; 

4. Een overzicht van vergelijkbare realisaties van uitgevoerde projecten, maximum 10 jaar oud; 

5. Verklaring op eer (zie verder) dat de inschrijver: 

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord 

aanhangig is tegen hem; 

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. 

6. Een bankgarantie voor een bedrag van de geboden aankoopprijs + kosten. 
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B. Toewijzingsvoorwaarden: 

De kandidaten bezorgen een bundel met onder meer volgende elementen, samengesteld volgens 

de hier vooropgestelde volgorde die voldoet aan de voormelde bepalingen onder het punt 

“INRICHTING” (pagina 6-8): 

1. De uiteindelijke prijs die de projectontwikkelaar voor deze gronden biedt, dat minimaal het in 

de verkoopsvoorwaarden vernoemde bedrag bedraagt. 

2. Het uitgewerkte architecturale en landschappelijke concept van het te realiseren project met 

perspectieftekeningen en doorsneden, inclusief de (motivatie van) stedenbouwkundige inpassing, 

de relatie met de omgeving, de materialenkeuze en kleuren, de toegankelijkheid en de 

parkeerzone en de aanleg van de groenomgeving binnen de projectzone inclusief de te voorziene 

ondergrondse afvalstraten. 

Een overzicht van de te realiseren wooneenheden (eventueel aangevuld met aan het wonen 

verwante activiteiten en voorzieningen zoals opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP), evenals een ontwerp van grondplan van elke laag (inclusief ondergrondse 

parkeergarage), voorbeelden van de verschillende typen van appartementen en de inplanting van 

de individuele en/of collectieve bergingen, fietsen en autostaanplaatsen en de 70 extra 

autostaanplaatsen voor de gemeente Beveren. 

Een gedetailleerde uiteenzetting over de realisatie van de toegang tot de ondergrondse private 

parkeergarage welke later ook dienst zal doen als toegang van een mogelijke ondergrondse 

publieke parkeergarage (bouwtechnisch,…) De nadruk wordt er op gelegd dat de toegang naar de 

ondergrondse parking in detail wordt uitgewerkt zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is op 

welke manier een latere verbinding tussen deze toegang en de toekomstige publieke parking 

onder het Gravenplein kan gerealiseerd worden. 

Een gedetailleerd voorstel van de toegangsweg in de bufferstrook tussen de projectzone en de 

bibliotheek. 

De plattegronden, doorsneden, opstanden, aanzichten en sfeerbeeldschetsen bevatten alle nodige 

aanduidingen om de bedoelingen van de ontwerper te kunnen begrijpen en de tekeningen 

makkelijk te kunnen lezen. Om vergelijking mogelijk te maken: 

- wordt de bundel op A3-formaat opgemaakt; 

- worden alle inplantingsplannen opgemaakt in schaal 1/500; 

- worden alle grondplannen en gevelzichten en eventuele doorsnedes opgemaakt in schaal 1/250. 

Om het visiedocument te ondersteunen, worden er 3D visualisaties en plannen toegevoegd. De 

plannen hebben betrekking op grondplannen, dwarsprofielplannen en gevelaanzichten; 

- wordt een overzicht van de te realiseren wooneenheden toegevoegd. 

3. Een nota betreffende de duurzame maatregelen in het project, zoals het gebruik van 

ecologische verantwoorde en duurzame materialen en voorzieningen waaronder het voorziene E-

peil, de aandacht voor ventilatie, de inrichting van de tuin en de opvang van het hemelwater 

conform de hemelwaterverordening. 
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Bijzonder aandacht zal besteed worden aan het gebruik van duurzame materialen (Cradle to 

Cradle), zonnepanelen, groendaken en hemelwaterrecuperatie. 

Naar isolatiematerialen toe dient het gebruik van PUR tot een minimum beperkt te worden. 

DE JURY 

De jury is samengesteld als volgt: 

- de burgemeester van de gemeente Beveren; 

- de schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening van de gemeente Beveren; 

- de algemeen directeur of een nog aan te duiden vervangend persoon; 

- het diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening; 

- deskundige onroerend goed, overheidsopdrachten en juridische zaken / secretaris van de jury. 

DE PROCEDURE 

De toewijzing gebeurt in één ronde. 

De kandidaten worden uitgenodigd om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen en te 

presenteren. Deze projectvoorstellen worden door de jury getoetst aan de hand van de hierna 

bepaalde beoordelingscriteria en aan de bepalingen in het RUP Gravenplein. Op basis hiervan 

maakt de jury een rangschikking op en draagt zij de uiteindelijke laureaat voor. Het juryverslag 

bevat de essentie van de beraadslagingen en de motivering van haar keuze. 

De jury zal de ingediende voorstellen beoordelen op basis van het uitgewerkte voorstel en de 

presentatie van de voorstellen en dit op basis van volgende criteria: 

1. De geboden prijs voor de gronden, die minimaal het bedrag opgenomen in de 

verkoopvoorwaarden bedraagt; 

(50/100 punten) 

Weging: 

(prijs eigen bod / prijs hoogste bieding)³ x 50 punten. 

In woorden: (de verhouding tussen de prijs van het eigen bod en de prijs van de hoogste aanvaarde 

bieding) tot de derde macht, vermenigvuldigd met 50 punten. 

 

2. De architecturale en landschappelijke kwaliteit van het project, waarbij volgende elementen 

hierbij zullen beoordeeld worden: het stedenbouwkundige concept en de inpassing in de 

omgeving, de materialenkeuze en kleuren, de toegankelijkheid, de relatie met de omgeving en de 

omgevingsaanleg rondom de gebouwen 

(45/100 punten) 

Er zal met volgende quotering gewerkt worden: zeer goed = 45 punten; goed = 35 punten; 

voldoende = 25 punten; onvoldoende = 15 punten 

3. De aandacht voor duurzaamheid en voorzieningen (E-peil, groendaken, lichtoriëntatie, 

regenwaterrecuperatie,…); 

(5/100 punten) 

Er zal met volgende quotering gewerkt worden: zeer goed = 5 punten; goed = 4 punten; voldoende 

= 3 punten; onvoldoende = 2 punten. 
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Ter verduidelijking geven we mee dat deze 5 punten zullen toegekend worden voor de 

duurzaamheidsmaatregelen die door de kandidaat-ontwikkelaar zullen worden voorzien bovenop 

de wettelijke normen die gelden op het moment van het indienen van de kandidatuurstelling. 

KANDIDATUURSTELLING 

TAAL 

De kandidatuurstelling moet verplicht worden opgesteld in het Nederlands. Documenten die bij de 

kandidatuurstelling worden gevoegd, kunnen worden aangeleverd in het Engels, het Frans of het 

Duits, doch enkel in het geval er geen Nederlandse vertaling van bestaat. Indien er geen 

Nederlandse vertaling bestaat, is de vertaling op kosten van de kandidaat. 

De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kandidaturen die niet aan de 

voorwaarde voldoen te weren. 

De procedure zal verder in het Nederlands verlopen. 

ONDERTEKENING 

De kandidatuurstelling moet rechtsgeldig zijn ondertekend. Deze kandidatuurstelling moet 

worden gedagtekend en ondertekend door de persoon of de personen die de kandidaat-

ontwikkelaar rechtsgeldig kunnen verbinden. De ondertekening dient te zijn vergezeld van de 

functie of de hoedanigheid van de ondertekende persoon. 

De kandidaat-ontwikkelaar voegt bij zijn kandidatuur de nodige documenten waaruit blijkt wie de 

onderneming rechtsgeldig kan verbinden. De desbetreffende passages uit de statuten die dit 

aantonen dienen aangeduid te zijn. 

INDIENEN 

De kandidatuurstelling moet ingediend worden: 

- In één origineel en 1 kopie en 1 PDF-versie op USB. Bij tegenstrijdigheden tussen analoge 

en digitale versies van documenten, nota’s en tekeningen primeert de analoge versie op de 

digitale. 

- Gericht aan: 

Gemeente Beveren 

College van burgemeester en schepenen 

Stationsstraat 2 

9120 Beveren 

- Uiterlijk op 16 april 2021 om 16.00u. 

- Onder definitief gesloten omslag afgegeven tegen ontvangstbewijs op het bureel van de 

dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken van het administratief centrum (tijdens de 

openingsuren, te consulteren op www.beveren.be), met vermelding naast het adres, de 

vermelding “KANDIDATUURSTELLING – aankoop projectgrond Gravenplein” 

Laattijdige kandidatuurstellingen worden niet weerhouden. Het is de UITSLUITENDE 

verantwoordelijkheid van de kandidaat dat de kandidatuurstelling tijdig aankomt. 

http://www.beveren.be/
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GEVOLGEN VAN DE INDIENING 

Door een kandidatuurstelling in te dienen, erkent de kandidaat-ontwikkelaar: 

- dat hij onvoorwaardelijk de inhoud van dit “Oproep tot kandidaten” aanvaardt; 

- dat hij alle nuttige en nodige informatie heeft ontvangen over dit dossier zodat hij 

voldoende geïnformeerd een kandidatuurstelling kan indienen. 

BIJKOMENDE INFORMATIE EN VRAGEN 

De kandidaten kunnen vragen om inlichtingen omtrent dit “Oproep tot kandidaten” richten aan de 

contactpersoon (zie verder). 

Vragen om toelichting kunnen uitsluitend per e-mail worden gevraagd aan de contactpersoon. 

De vragen om toelichting worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingediend, en dienen in alle 

geval ten laatste 15 werkdagen voor de uiterste datum voor het indienen van de 

kandidatuurstelling gesteld te worden. 

COMMUNICATIE 

De procedure zal, om redenen van efficiëntie, per e-mail verlopen, tussen de contactpersoon en de 

contactpersoon van de kandidaten/inschrijvers. 

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

In de procedure onderscheiden we volgende stappen: 

a. De oproep wordt bekendgemaakt vanaf december 2020. 

b. De kandidaturen (bijlage A en B, zie verder), met een volledig uitgewerkt bouwconcept op basis 

van de gestelde criteria en voorzien van alle vereiste documenten, worden verwacht tegen ten 

laatste 16 april 2021 om 16.00u. op het gemeentehuis van Beveren, Stationsstraat 2 9120 Beveren, 

dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken.  

c. De kandidatuurstellingen zullen geopend worden in een gesloten zitting, in aanwezigheid van de 

contactpersoon en het diensthoofd van de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken. De 

naam van de kandidaten, hun woonplaats en het bedrag van het bod zal opgenomen worden in 

een proces verbaal, dat zonder verwijl wordt ondertekend. 

c. De presentatie van de ingediende voorstellen zal gepland worden in de collegezaal of raadzaal 

van het gemeentehuis van Beveren. Elke kandidaat krijgt 45 minuten tijd om zijn ingediende 

kandidatuurstelling toe te lichten aan de hand van een voorstelling. Na deze toelichting is er 30 

minuten voorbehouden om eventueel vragen te stellen betreffende de ingediende 

kandidatuurstelling. Indien er meer dan 4 kandidaturen worden ingediend, zal de presentatie 

gespreid worden over meerdere dagen die telkens in de collegezaal of raadzaal van het 

gemeentehuis van Beveren zal doorgaan. De kandidaten zullen tijdig, minstens 14 kalenderdagen 

voor de dag van de presentatie, op de hoogte worden gebracht wie wanneer wordt verwacht. 

Indien zij op het door de gemeente voorgestelde dag en uur niet zouden kunnen, wordt hun 

kandidatuur niet weerhouden. 
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d. De uiteindelijke beslissing van de jury wordt gemotiveerd en aan de kandidaten bezorgd. De 

gemeente behoudt zich het recht voor om het project niet toe te wijzen indien de jury van oordeel 

is dat de kandidaturen onvoldoende voldoen aan het vooropgestelde architecturale en 

landschappelijke concept. De jury kan beslissen om afspraken gemaakt tijdens de uiteenzetting te 

formaliseren alvorens er tot een toewijzing wordt overgegaan. 

De gemeente kan, wat betreft de geboden prijs, de kandidaten uitnodigen tot het indienen van een 

“best and final offer” (BAFO) doch is zich hier niet toe verplicht. 

e. Op basis van het verslag van de jury duidt de gemeente Beveren (college van burgemeester en 

schepenen) de winnende kandidaat aan. Met de geselecteerde kandidaat wordt een koop-

/verkoopovereenkomst gesloten binnen de maand na toewijzing, waarvan het ingediende en 

eventueel op vraag van de jury verder uitgediepte projectvoorstel onlosmakelijk deel zal uitmaken. 

f. De ondertekende koop-/verkoopovereenkomst zal samen met het ontwerp van akte ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de gemeente Beveren, waarna de akte 

zal verleden worden voor de burgemeester van de gemeente Beveren en dit ten laatste 2 maanden 

na goedkeuring gemeenteraad. Door het indienen van zijn kandidatuur verbindt de kandidaat er 

zich toe de projectgrond conform zijn ingediende prijs en voorstel aan te kopen en uit te voeren 

indien hij de winnende kandidaat is. 

g. De projectontwikkelaar zal de bouwwerken starten binnen de 3 jaar na datum akte. 

DE VERGOEDING AAN DE KANDIDATEN 

De opdrachtgever is aan de niet-geselecteerde kandidaten geen vergoeding verschuldigd voor hun 

ontwerp. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De kandidaten behouden de geestelijke eigendom van de door hen ingediende documenten. De 

opdrachtgever verbindt er zich toe om alle door de kandidaten ingediende documenten, plannen of 

tekeningen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze documenten bestemd zijn, zonder 

dat derden hier gebruik van kunnen maken zonder toelating van de kandidaat. 

De opdrachtgever verwerft om niet de gebruiks- en exploitatierechten (de vermogensrechten) op de 

door de uiteindelijk weerhouden kandidaat ingediende stukken en mag bijgevolg bijvoorbeeld 

tentoonstellingen organiseren met deze studies, of er publicaties van uitbrengen, mits de identiteit 

van de auteur te vermelden. 
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De gemeente Beveren wordt voor deze procedure vertegenwoordigd door de contactpersoon: 

de heer Gunther Verberckmoes, deskundige onroerend goed, dienst Overheidsopdrachten en 

juridische zaken, Stationsstraat 2 9120 Beveren, 03 750 17 37, gunther.verberckmoes@beveren.be. 

De contactpersoon kan zich steeds laten bijstaan door derden, of zich laten vertegenwoordigen. 

De contactpersoon is niet gemachtigd om beslissingen te nemen die de gemeente Beveren, 

binden, onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen. 

De contactpersoon heeft steeds de mogelijkheid zijn bevoegdheden voor concrete onderdelen van 

de opdracht verder door te delegeren. 

Alle briefwisseling of mededelingen met betrekking tot de opdracht worden uitsluitend gevoerd 

met de contactpersoon (uitsluitend per e-mail). 

 

Politiek contactpersoon: de heer Marc Van de Vijver, burgemeester, 03 750 16 15. 

 

  

mailto:gunther.verberckmoes@beveren.be
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Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam):  

Hoedanigheid of beroep:  

Nationaliteit:  

Woonplaats (volledig adres):  

Telefoon/GSM:  

E-mail:  

Ofwel (1) 

Vennootschap 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):  

Nationaliteit:  

met zetel te (volledig adres):  

Telefoon/GSM:  

E-mail:  

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

  

  

(De gemachtigden voegen bij hun kandidatuurstelling de authentieke of onderhandse akte waaruit 

hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht of een uittreksel uit de 

statuten). 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH ONDER DE VOORWAARDEN VAN “OPROEP TOT KANDIDATEN” VOOR 

DE VERKOOP VAN DE PROJECTGROND AAN HET GRAVENPLEIN BEVEREN BINNEN HET RUP 

GRAVENPLEIN  

een bod uit te brengen voor de aankoop van voormelde projectgrond voor de som van:  

(minimaal € 7 950 000,00 EUR) 

(in cijfers, exclusief kosten (zie verkoopsvoorwaarden)) 

............................................................................................................ 

(in letters, exclusief kosten (zie verkoopsvoorwaarden)) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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Algemene inlichtingen 

Inschrijving bij de RSZ nr.:  

B.T.W. (alleen in België) nr.:  

Attesten 

Bij deze kandidatuurstelling voeg ik of voegen wij: 

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver 

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord 

aanhangig is tegen hem; 

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. 

Gedaan te   

De   

De inschrijver, 

Handtekening:   

Naam en voornaam:   

Functie:   

 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam):  

Hoedanigheid of beroep:  

Nationaliteit:  

Woonplaats (volledig adres):  

Ofwel (1) 

Vennootschap 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):  

Nationaliteit:  

met zetel te (volledig adres):  

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

  

  

verklaart hierbij op erewoord dat hij/zij :  

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord 

aanhangig is tegen hem/haar;  

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; 

- bij zijn/haar beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; 

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.  

(Handtekening en datum), 
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- opmetingsplan, Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren, dd. 17 april 2020; 

- RUP Gravenplein; 

- plan indicatie inrit ondergrondse parking; 

- bodemattesten OVAM; 

- stedenbouwkundige uittreksels; 

- gegevens KLIP-aanvraag; 

- ontwerpakte verkoop. 


