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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 15 december 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00343 Verslag gemeenteraadszitting 24 november  2020 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 24 november  2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 24 november  2020.

2 2021_GR_00001 Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende 
diverse maatregelen ter afremming van het coronavirus - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad bekrachtigde in zitting van 24 november de politieveroirdening die door de burgemeester 
werd genomen, en die voorzag in volgende maatregelen:

1. Alle sportwedstrijden voor personen jonger dan 12 jaar worden verboden. Trainingen zijn voor deze 
personen toegelaten onder volgende voorwaarden:

 De trainingen dienen begeleid te worden vanuit de sportclub 
 Er nemen maximaal 20 personen deel
 Er is geen publiek aanwezig

2:  De gemeentelijke repetitieruimten en vergaderruimten worden gesloten voor publiek.
    De leesruimten van de gemeentelijke bibliotheken worden gesloten.

3:  Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen maximaal 20 personen deelnemers toelaten. 
4: Jeugdcentrum Prosperpolder wordt gesloten.

De maatregelen gingen in vanaf 29 oktober 2020 om 00.00 uur, en golden tot en met 30 november 2020.

De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden sinds midden november opnieuw, na in de 
periode hieraan voorafgaand exponentieel te zijn gestegen. De daling van de cijfers van het aantal 
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besmettingen kwam er ten gevolge van de maatregelen door bij Ministerieel Besluit werden opgelegd, en die 
ook vandaag nog grotendeels gelden.

De situatie is echter nog steeds ernstig. Om deze reden besliste burgemeester Marc Van de Vijver bij 
politieverordening van 28 november 2020 tot de verlenging van de maatregelen, genomen bij 
politieverordening van 28 oktober 2020, dit in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. 
Krachtens dit artikel kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen uitvaardigen wanneer het 
geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. De verspreiding van het huidige 
Coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende 
maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt. 

Om dezelfde reden voorzag burgemeester Marc Van de Vijver op 2 december 2020 bij politieverordening in 
de verplichting tot mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en de Warande, dit van 09.00 uur 's ochtends tot 
18.00 uur 's avonds, en in het verbod om in de Vrasenestraat en de Warande zittend of stilstaand voeding of 
dranken te nuttigen.

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moet deze politieverordening, op straffe van verval, in 
eerstkomende gemeenteraadszitting worden bekrachtigd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, 
politieverordeningen te bekrachtigen:

 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.

3 2020_GR_00333 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 - 
Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een 
toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
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Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het OCMW. Echter, de 
gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2, deel gemeente, vast te stellen.

Artikel 2
het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te 
keuren en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 in zijn geheel definitief vast te stellen.

Artikel 3
conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum voor maatschapelijk 
welzijn steeds zijn financiële verplichtigen kan nakomen.

4 2020_GR_00331 Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 
2021 - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 40 WGP (Wet Geïntegreerde Politie) stemt elke gemeenteraad van de zone de dotatie die aan 
het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van politiezone Waasland-Noord.

Conform het besluit van het politiecollege van 29 oktober 2019 wordt er 8 255 522 EUR in het Meerjarenplan 
in het jaar  2021 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor politiezone Waasland-Noord voor dienstjaar 
2021. De volgende jaren zal de gemeentelijke dotatie jaarlijks verhoogd worden met 2%.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie aan politiezone Waasland-Noord vast te stellen op 8 255 522 EUR voor het 
dienstjaar 2021.

5 2020_GR_00332 Gemeentelijke dotatie aan Hulperverleningszone Waasland 
dienstjaar 2021 - Vaststelling

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De wet op civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszones onder meer worden gefinancierd door de 
dotaties  van de gemeenten van de zone.

Elke gemeenteraad van de zone dient de dotatie die aan de hulpverleningszone  moet worden toegekend te 
stemmen.

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van Hulpverleningszone Waasland.

Conform het akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen in de hulpverleningszone Waasland  wordt er 
5 332 151 EUR  in het Meerjarenplan in het jaar  2021 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor 
Hulpverleningszone Waasland.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland vast te stellen op 5 332 151 EUR voor het 
dienstjaar 2021.

6 2020_GR_00334 Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten in 2018 en 2019 (debiteurenrapport) - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 94 van het gemeentedecreet en artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, staat de 
financieel beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor het debiteurenbeheer, dit zowel 
van de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten. 

Met betrekking tot de vervullling van deze opdracht rapporteert de financieel beheerder/financieel directeur 
in volle onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 

Aan de gemeenteraad wordt het debiteurenrapport betreffende de jaren 2018 en 2019 ter kennisname 
voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 2019.

7 2020_GR_00335 Rapportering over de voorafgaande controle van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen in 2018 en 2019 (visumrapport) - 
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Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform het Gemeentedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel beheerder/financieel 
directeur minstens 1 maal per jaar aan de gemeenteraad in volle onafhankelijkheid over de uitvoering van 
zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (maw het visum).

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeentescretaris/algemeen directeur. 

Aan de gemeenteraad wordt het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019 ter kennisname voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van 
de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019.

8 2020_GR_00348 Goedkeuring leningsovereenkomst met vzw Prospersite 
Onthaalpoort - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Context
De vzw Prospersite Onthaalpoort is opgericht in 2015 met als doel de sinds 2009 leegstaande en vervallen 
maar beschermde Maalderij van de Prosperhoeve in Prosperpolder te restaureren en een nieuwe 
toekomstgerichte functie te bieden als Onthaalpunt voor het Grenspark Groot Saeftinghe. Daarover was in 
de jaren voordien in het kader van de reconversie van het gebied reeds overleg geweest tussen de gemeente 
Beveren, Maatschappij Linkerscheldeoever, Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Maritieme Toegang en de 
Vlaamse Landmaatschappij. 
De gemeente Beveren trad toe tot de vzw met als vertegenwoordiger burgemeester Marc Van de Vijver. Met 
de Vlaamse administraties, MLSO, het Havenbedrijf en de gemeente wordt momenteel samengewerkt aan 
een concreet totaalproject voor de site. 

Om de noodzakelijke en hoogdringende restauratie van het gebouw te realiseren - hoofdzakelijk uitgevoerd 
door gedreven vrijwilligers - verkreeg de vzw sinds 2017 ruime steun van stakeholders en overheden, onder 
wie de gemeente Beveren, en een subsidie via het Europese project Renovatie Maalderij Prospersite, code 
OVL/GG/INV/09 (zie bijlage 1 – overzicht van de gerealiseerde werken).

Om het gebouw verder te renoveren, zodat het zijn nieuwe functie als Onthaalpunt kan uitoefenen, dienen 
nog werken voor een totaalbedrag van 227 750 EUR, inclusief BTW te worden uitgevoerd (zie bijlage 2 - alle 
bedragen zijn BTW inclusief).
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De vzw raamt tot en met het najaar van 2021 nog inkomsten te ontvangen ten bedrage van 127 
040,73 EUR waarin de voorziene Europese subsidie  is opgenomen. Dit laatste bedrag moet echter door de 
vzw worden voorgeschoten.

Om de noodzakelijke restauratie te kunnen afwerken en de onthaalfunctie te kunnen opstarten, heeft de 
vzw een acute nood aan 100 709,27 EUR (investeringskosten 227 750 EUR min 127 040,73 EUR toekomstig 
beschikbare middelen) én een overbruggingskrediet van 60 000 EUR (zie bijlage 3, brief van 26 mei 2020).

In zitting van 15 juni 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om de vzw Prospersite 
Onthaalpoort tegemoet te komen en van beide gevraagde bedragen 1/3 op zich te nemen. Het resterende 
bedrag dient te worden opgevraagd bij de twee andere projectpartners (MLSO en Havenbedrijf Antwerpen).

De renteloze lening bedraagt 20 000 EUR en zal worden terugbetaald in 10 schijven van 2 000 EUR. Aan de 
raad wordt gevraagd de renteloze lening en de leningsovereenkomst (bijlage 4) goed te keuren.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een renteloze lening van 20 000 EUR toe te staan aan de vzw Prospersite Onthaalpoort, af te lossen in 
schijven van 2 000 EUR over een periode van 10 jaar.
Artikel 2
de leningsovereenkomst met de vzw Prospersite Onthaalpoort goed te keuren.

9 2020_GR_00336 vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarrekening 
2019 + begroting 2021 - Goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform de samenwerkingsovereenkomst , afgesloten tussen het gemeentebestuur Beveren en de vzw 
Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, moet de vzw ieder jaar  een financieel verslag ter goedkeuring 
voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het afgelopen werkingsjaar. De 
samenwerkingsovereenkomst stelt eveneens dat de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren jaarlijks de 
begroting voor het komende dienstjaar  moet voorleggen aan de gemeenteraad. Traditiegetrouw wordt de 
begroting voor het komende boekjaar van de vzw Gemeentelijke Cultuurcentrum Beveren ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting waar ook het budget van de gemeente wordt besproken.

 Het financieel verslag 2019 bevat de jaarrekening 2019 en het bijhorende verslag van de bedrijfsrevisor. De 
jaarrekening sluit af met een batig saldo van 93 249 EUR.

De begroting 2021 bevat de financiële prognose voor het komende boekjaar. Het is momenteel heel moeilijk 
om in te schatten of en welke impact de corona-pandemie zal hebben op de werking van het cultuurcentrum 
in 2021. Bij de opmaak van de ontwerpbegroting 2021 werd rekening gehouden met volgende gegevens:

 Het programma voor het voorjaar 2021 was reeds voorzien bij de start van de coronacrisis in maart-
april (goedkeuring programma seizoen 2020-2021)

 Van de voorstellingen die in 2020 niet konden doorgaan, werden enkele verplaatst naar het najaar 
2021.
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Het gevolg hiervan is dat op een deel van uitgaven niet kan bespaard worden. Met deze gegevens in het 
achterhoofd moet in de begroting 2021 toch voldoende marge bewaard worden om in het najaar 2021 een 
evenwichtig en kwalitatief aanbod te kunnen voorzien.

De ontvangsten uit ticketverkoop en de uitgaven voor podiumprogrammatie werden in de begroting 2021 
gebaseerd op een voorzichtige raming, rekening houdend met strenge publieksbeperkingen. Dat is nodig, 
want zelfs indien de abo- en ticketverkoop georganiseerd wordt zoals andere jaren, zal de verkoop 
misschien niet meteen op eenzelfde inkomstenniveau komen als vroeger.

Volgens dit begrotingsontwerp zouden we 2021 met verlies afsluiten. Het negatief bedrag wordt evenwel 
beperkt tot 26 497 EUR.

De jaarrekening en het verslag van de revisoren werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de 
vzw op 1 juli 2020. De begroting 2021 werd via digitale weg goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 
de vzw op 24 november 2020.

De goedgekeurde jaarrekening 2019,  het goedgekeurde verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 
2019 en de begroting 2021 worden als bijlagen bij deze nota gevoegd, samen met de verslagen van de Raad 
van Bestuur van 1 juli 2020 en 19 oktober 2020 en van de Algemene Vergadering van de vzw van 1 juli 2020 en 
24 november 2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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 te keuren.

10 2020_GR_00337 Wijziging criteria voor advies lokaal bestuur inzake 
uitbreidingsrondes Kind en Gezin - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het LOK heeft de criteria die gehanteerd werden bij de voorgaande uitbreidingsrondes , zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2017, op vraag van K&G kritisch bekeken en aangepast zodat 
deze voldoen aan de huidige normen, nl. relevant, objectief en transparant.  

Het college van burgemeestser en schepenen is in zitting van 23 november 2020 akkoord gegaan met 
volgende wijzigingen, zoals werd voorgesteld door het  LOK:

 De titel te wijzigen naar “Criteria voor de opmaak van het advies m.b.t. uitbreidingsrondes van 
K&G”, zodat deze criteria gebruikt kunnen worden bij de verschillende toekomstige 
uitbreidingsrondes van K&G.

 Aan criterium 2 "De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang" volgende verduidelijking toe 
te voegen:
"Heeft flexibele opvanguren= de organisator heeft de flexibele opvanguren reeds gerealiseerd of 
kan onmiddellijk een bewijs aanleveren van realisatie van flexibele opvanguren binnen een termijn 
van 2 maand (= aantonen van zeer concrete intentie)"

 Criterium 3 "De organisator is een vaste waarde binnen het lokale opvanglandschap" te schrappen 
omdat dit door K&G als discriminerend werd beschouwd.
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 De 8 totaal te verdelen punten te herverdelen over de 2 criteria:
Criterium 1 "Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (4p)" 
Criterium 2 "De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (4p).

 De nieuwe criteria te laten ingaan op 1 januari 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de criteria waarop het lokaal bestuur haar advies baseert met betrekking tot uitbreidingsrondes van Kind & 
Gezin te wijzigingen met ingang van 1 januari 2021.

11 2020_GR_00346 Vervolg gezinsondersteuning naar aanleiding van 
coronaperiode - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Kwetsbaren hebben het extra moeilijk in deze periode. Gezinnen wonen vaak met veel in kleine ruimtes, 
zonder tuin of terras en hebben een beperkt aanbod aan materialen om hun kinderen te ondersteunen. De 
aankoop van beschermingsmateriaal en verzorgingsproducten voor de winterperiode blijven vaak 
achterwege. Niet alleen bij gezinnen, maar ook bij alleenstaanden en koppels.

Het Sociaal Huis wil in navolging van de gezinspakketten deze zomer een aanbod aan beschermings- en 
verzorgingsmateriaal aanbieden. Via een gepensioneerde kermiskramer hebben we ook een uitgebreid 
aanbod van speelgoed ontvangen dat we ter beschikking stellen bij de verdeling van de pakketten.

Kerstpakketten

Inhoud: handgel, handzeep, wegwerpbare mondmaskers, herbruikbare mondmaskers en filters voor 
kinderen, neusspoeling voor kinderen en een vrij te kiezen speelgoed.

Vanaf 8 december zal dit materiaal verdeeld worden. 

De verdeling willen we zo goed als volledig rond hebben voor de scholen terug opengaan in januari. Er moet 
hiervoor ongeveer een maand gerekend worden om iedereen te kunnen bereiken.

Dit materiaal wordt aangekocht op het COVID budget vanuit de federale overheid. We moeten dit spenderen 
voor 31/12/2020.

 

Wegens de hoogdringendheid en een opdracht van beperkte waarde (artikel 92 wet overheidsopdrachten), is 
er voor deze aankoop afgeweken van de aankoopprocedure via A&A. Er werden 3 prijzen per product 
opgevraagd en er wordt rekening gehouden met de laagste prijs en de korte leveringstermijn. 
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Deze pakketten worden terug verdeeld via verschillende kanalen: sociale kruidenier, huisbezoeken, partners 
van Huis van het Kind...

De pakketten zullen klaargemaakt worden in de toekomstige Babytheek in de sociale campus, Pareinlaan 1 
te Beveren.

Budget en wetgeving

Bedrag toelage:

46003 BEVEREN 11.420,00 €

 Toelage Voedselhulp voor de OCMW’s:

“Aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 voor de begunstigden

De OCMW’s kunnen basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 aankopen of terugbetalen (zeep, 
maskers, gel).

Dit materiaal moet de gerechtigden in staat stellen zich elke dag tegen de pandemie te beschermen, met name 
om toegang te kunnen krijgen tot het openbare leven volgens de aanbevelingen van de Nationale 
Veiligheidsraad.”

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om de federale middelen te gebruiken voor de aankoop van beschermingsmateriaal en 
verzorgingsproducten voor de kwetsbare doelgroep.

12 2020_GR_00344 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Walhof 
(Immo 2006) te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
OMV_2020092712-BG

NV IMMO 2006 (Brody) heeft een aanvraag ingediend voor een groepswoningbouw op Kruibekesteenweg 62 
en achterliggende gronden (aansluitend op Walhof) te Beveren.

Na het afbreken van bestaande constructies zullen de gronden bebouwd worden met 4 
meergezinswoningen (in totaal 46 appartementen en stapelwoningen) met ondergrondse parkeergarage 



10/22

langsheen een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de bestaande openbare wegenis Walhof (noordzijde) 
en Kruibekesteenweg (oostzijde). 

De nieuwe weg wordt in een L-vorm aangelegd. 
Het deel dat aansluit op Walhof is ca. 4,1m breed en (aan de korte zijde) ca. 62m lang. De percelen met adres 
Kruibekesteenweg 56-60 kunnen hiervan gebruik maken als achterontsluiting. 
Het deel dat door middel van een T-kruispunt aansluit op de Kruibekesteenweg is ca. 8,9m breed en (aan de 
korte zijde) ca. 80m lang. De ontwikkelaar bereikte een akkoord met de eigenaars van de aanpalende 
percelen met Kruibekesteenweg 64-76 voor de aanleg van een achterontsluiting aan de zuidoostelijke zijde 
van het bouwterrein. Die notariële overeenkomst werd als bijlage toegevoegd. 
De aanvrager verklaarde ook akkoord te gaan om de aanpalende percelen langsheen de Piet Stautstraat 
desgevraagd via een poortje toegang te geven tot de door de aanvraag voorziene voet-fietsweg (niet over te 
dragen naar openbaar domein) aan de zuidrand van het bouwterrein. 

De Dienst Mobiliteit stelt voor om een eenrichtingsregime op te leggen waarbij wordt ingereden langs het 
bestaande deel van Walhof (kruispunt Walhof, Kruibeksteenweg en Gasdam) en uitgereden via het nieuwe T-
kruispunt ter hoogte van Kruibekesteenweg 62. 

Het centraal binnen de aanvraag voorziene gemeenschappelijk groen wordt niet bij het openbaar domein 
gevoegd. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 16 september tot 15 oktober 2020 en gaf aanleiding tot 11 
bezwaarschriften van 9 personen. 
De bezwaren (zie bijlage) handelen hoofdzakelijk over: 

1. vraag om de bestaande stal te slopen voor de start van de werken aan de nieuwbouw, zodat de 
visuele en reukhinder verdwijnt; 

2. vraag om verkeerslichten te plaatsen in de nieuwe weg ifv de veiligheid van het uitrijden uit de 
ondergrondse parkeergarage (er is geen opstelstrook);   

3. het ontbreken van een mobiliteitsstudie; 
4. het ontbreken van een zonnestudie waardoor de lichtinval naar de aanpalende meergezinswoning 

"enorm" wordt beperkt; 
5. vraag om gebouw C te schrappen (wegens overbezetting) en te vervangen door een "collectieve 

ontspanningszone" voor de kinderen; 
6. vraag om gebouw A te schrappen voor een opstelstrook bij het uitrijden van de ondergrondse 

parkeergarage; 
7. bezwaar tegen "het verzwaren van de erfdienstbaarheid van doorgang voor gemotoriseerd verkeer 

van de weg die de aanpalende eigenaars moeten overdragen aan de gemeente”; 
8. onbegrip voor het trekken van een straat waardoor "het landelijk karakter en het mooie uitzicht" 

vanuit de "rustige tuin" verdwijnen: er lopen al 3 straten binnen een straal van 200 meter; 
9. aanslag op privacy door nieuwe buren, wandelaars en langsrijdende auto's; 

10. onduidelijkheid over afwerking van de wachtgevels na de sloop van Kruibekesteenweg 62; 
11. vrees voor schade en hinder bij afbraak van Kruibekesteenweg 62; 
12. verdwijnen van uitzicht vanop het terras van de "nieuwe residentie"; 
13. afname van verkeersveiligheid door kruisen met uitrijdende wagens uit steile garage aanpalende 

bestaande meergezinswoningen; 
14. er is geen ontsluiting voorzien naar het aanpalende binnen- uitbreidingsgebied; 
15. door de hoge bebouwing langs de perceelsgrens (afstand zeer beperkt) is de privacy van de 

omliggende bewoners helemaal weg. Er moet rond de perceelsgrens een groene haag b.v. leibomen 
die blijven groen blijven geplaatst worden om toch nog een groene omgeving te creëren en 
tegelijkertijd ook de privacy te behouden; 
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16. niet-correcte afbakening van de perceelsgrenzen (cfr. het kadasterplan);  
17. vraag om  een afsluiting met een afsluitbaar doorganghekje te plaatsen aan de achterzijde van een 

woning langs de Piet Stautstraat. 

 

Aan de raad wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de ingediende 11 bezwaarschriften van 9 personen;
2. het wegtracé van de nieuwe wegenis voor het groepswoningbouwproject uitbreiding Walhof, met 

bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 kennis te nemen 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 aansluiten, naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek over de aanvraag OMV_2020092712 van de heer Ancho Ran, namens NV IMMO 2006, 
Briselei 19 te 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.

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor het groepswoningbouwproject uitbreiding Walhof te Beveren, 
met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

13 2020_GR_00342 Wijziging tracé Steenlandlaan, Keetberglaan en Vitsweg, 
afschaffen Keetbergstraat - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
D32-RS

De Steenlandlaan loopt van aan de Kallosluis tot aan de Keetberglaan (ter hoogte van de Melseledijk).
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om op verzoek van de gemeentelijke diensten 
Linkeroever en GIS in overleg met het Havenbedrijf om aan het tracé van het deel Steenlandlaan tussen de 
rotonde Hazop en de Keetberglaan de naam Keetberglaan toe te kennen. Het tracé van de bestaande 
Keetberglaan wordt dus verlengd.

Tevens wordt voorgesteld om de straatnaam "Keetbergstraat" af te schappen en om dit stukje straat ook 
"Vitsweg" te noemen.

De raad van bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Beveren meldt met brief van 02 oktober 2020 geen 
bezwaar te hebben m.b.t. de voorgestelde wijzigingen. 
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Verwarring  (voor chauffeurs) tussen Keetberglaan en Keetbergstraat wordt uitgesloten en het nieuwe 
gedeelte van de Vitsweg sluit gewoon aan bij de reeds bestaande Vitsweg.

 Mits akkoord van de raad worden de volgende wijzigingen principieel vastgesteld en aan de verdere 
procedure onderworpen:
1. de naam van het deel van Steenlandlaan tussen de rotonde Hazop en Keerberglaan wordt gewijzigd naar 
Keetberglaan ;
 2. De straatnaam Keetbergstraat wordt afgeschaft en  het tracé wordt bij de bestaande Vitsweg gevoegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principiële vaststelling om de straatnaam Steenlandlaan voor het tracé tussen de rotonde Hazop en 
Keerberglaan"  te wijzigen naar Keerberglaan.

Artikel 2
principiële vaststelling van de afschaffing van de straatnaam Keetberglaan en om het tracé  bij de bestaande 
Vitsweg te voegen.

14 2020_GR_00350 Aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te 
Beveren (Melsele)_Meerwerk op het viaduct van Kallo - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 30 september 2019 werd het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te 
Beveren (Melsele) toegewezen aan Van den Berghe nv voor de som van 2 673 391,04 EUR exclusief btw, of 3 
128 235,10 EUR inclusief btw. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) treedt op als medefinancier voor een gedeelte van 
de werken. 
De werkzaamheden werden aangevat op 4 november 2019, dit na uitsturen van het bevel van aanvang op 29 
oktober 2019.

Tijdens de heraanleg van de N450 is de slechte staat van het wegdek op de brug van de N450 ter sprake 
gekomen. 
AWV is akkoord om een structureel onderhoud uit te voeren op het viaduct. 
In kader van de inhoudelijke uitwerking van de flankerende maatregelen fietsinfra uit het Minder Hinderplan 
OWL (Oosterweel), meer bepaald m.b.t. kruising E34 voor fietsverkeer in zoekgebied R2 – N450, heeft Lantis 
besloten om de fietsinfrastructuur te verbeteren op de N450 (Deel brug) en hiervoor de kosten op zich te 
nemen. 

Op basis van deze meerwerken is er een kostenverdeling opgemaakt tussen AWV en de gemeente, waarbij 
Lantis het deel van de gemeente voor zich neemt. 
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de uitvoering van een meerwerk betreffende het werk 'Aanleggen van fietspaden langsheen de N450 
"Melseledijk" te Beveren (Melsele)' goed te keuren.

Artikel 2
de uitvoering van een meerwerk betreffende het werk 'Aanleggen van fietspaden langsheen de N450 
"Melseledijk" te Beveren (Melsele)' voor het bedrag van 512 443,72 EUR exclusief btw door Van den Berghe nv 
goed te keuren. 

15 2020_GR_00324 Aankoop, implementatie en onderhoud van een nieuw 
tijdsregistratiesysteem (gemeente + OCMW Beveren) - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente en OCMW Beveren gebruiken samen hetzelfde tijdsregistratiesysteem. 
De Personeelsdienst wenst nu een prijsvraag uit te schrijven om het volledige systeem te vernieuwen.

De opdracht omvat o.a.:

 het vernieuwen van de soft- en hardware,
 het optimaliseren van de functionaliteiten zoals o.a. personeelsplanning, 
 een efficiënte en effectieve omschakeling van het huidige tijdsregistratiesysteem naar het nieuwe 

systeem,
 de koppelingen met andere applicaties (bv. software voor personeelsadministratie (Icarus) en de 

loonadministratie (op termijn Lima),
 het onderhouden van het nieuwe tijdsregistratiesysteem voor een periode van 4 jaar.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 270 000,00 EUR exclusief btw of 326 700,00 EUR inclusief 21% 
btw op 4 jaar. 
De éénmalige kosten worden geraamd op 150 000,00 EUR exclusief btw en de jaarlijkse kosten op 30 000,00 
EUR exclusief btw per jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De dienst ICT geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het aankopen, implementeren en onderhouden van een nieuw tijdregistratiesysteem voor de 
gemeente en het OCMW .
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Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 270 000,00 EUR exclusief 
btw, of 326 700,00 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.

16 2020_GR_00338 Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van een 
kunstgrasterrein te Svelta Melsele (A-terrein) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Groendienst voorziet de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld ter vervanging van het huidige A-terrein 
van voetbalclub Svelta Melsele (momenteel uitgevoerd in natuurgras). 
Het kunstgrasvoetbalveld zelf zal een speelveld van 100m x 60m hebben.

Voor de ontwerpstudie werd studiebureau J2F aangesteld. Op basis van deze ontwerp- en 
opdrachtdocumenten, goedgekeurd door de Groendienst, wordt gevraagd een aannemer aan te stellen voor 
het uitvoeren van de beoogde werkzaamheden. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 463 745,50 EUR exclusief btw of 561 132,06 EUR inclusief 
21% btw.
Van deze som is er voor 72 977 EUR exclusief btw aan opties voorzien.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het aanleggen van een kunstgrasterrein te Svelta Melsele (A-terrein).

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 463 745,50 EUR exclusief 
btw of 561 132,06 EUR inclusief 21% btw.

Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 

17 2020_GR_00339 Kosteloze grondverwerving Boerenstraat te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 25 mei 2020 een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een 
verkaveling aan de Boerenstraat in Beveren (OMV_2020001747).
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Ter realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden 
aan de gemeente voor opname in het openbaar domein.

Deze grond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1121E. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Dries Joossens, beëdig landmeter te Beerse, op 3 november 2020, heeft het 
perceel een oppervlakte van 44,15 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden 3de 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 (OMV_2020001747);

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2020_GR_00341 Verkoop perceel grond Leeuwerikenlaan  te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente is eigenaar van een perceel groenzone aan de Leeuwerikenlaan in Melsele, palend aan de 
tuinen van de woningen Hertenlaan.

In zitting van 28 september 2020 ging het college principieel akkoord met de verkoop van een gedeelte van 
deze zone voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C zonder nummer. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Irtas b.v. op 12 november 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 104,57 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 3 november 2020, werd er met de 
aanpalende eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel grond aan de Leeuwerikenlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C zonder 
nummer met een oppervlakte van 104,57 m² te verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

19 2020_GR_00340 Aankoop gronden werken waterloop 8.055b en 8.055c ter 



16/22

hoogte van Broekstraat en Geestdam te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Beveren (Ciamberlanidreef-Yzerhand-
Donkvijverstraat) dienen er ook werken uitgevoerd te worden aan de waterloop Geestdam-Broekstraat om 
een optimaal waterbeheer te beogen.

Om een verbinding te kunnen maken tussen waterloop 8.055b en 8.055c dienen er nog verschillende 
gronden aangekocht te worden.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 4 november 2020, werd er reeds met 
volgende eigenaars een akkoord bereikt:

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

.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende gronden in het project 'werken 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

Artikel 2
het ontwerp van aktes goed te keuren.

20 2021_GR_00002 Ten verzoeke van Open Vld: voorstel van motie toegankelijke 
speeltuinen - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Met genoegen namen we kennis dat schepen Katrien Claus (onderwijs, kinderopvang, jeugd, sport en 
recreatie) de speeltuintjes in onze gemeente onder de loep wil nemen en wil werken aan een vernieuwing en 
verbetering van deze plaatsen voor onze kinderen. We kunnen niet anders dan dit toejuichen, omdat ook wij 
Open VLD een voorstel op tafel wilden leggen ivm de talrijke speeltuintjes in onze gemeente(n). In deze Covid 
19 tijd merken we immers dat deze pleintjes talrijk bezocht worden door de jongsten om toch maar even 
buiten te kunnen spelen.

Waar wij echter de nadruk op willen leggen is de toegankelijkheid voor ALLE kinderen, ook kinderen met een 
beperking. Een paar decennia geleden stonden beleidsmakers amper stil bij de uitdagingen van mensen met 
een beperking. De aandacht voor toegankelijkheid is sterk gegroeid. Nieuwe inzichten hebben geleid tot 
betere voorstellen en ontwerpen.

Er werden in verschillende gemeenten reeds initiatieven genomen om de toegankelijkheid van dergelijke 
speeltuinen te verhogen, er wordt geld uitgetrokken om te vernieuwen, maar ook om er inclusiespeeltuinen 
en –speelpleinen van te maken.

In Beveren en deelgemeenten zijn her heel wat speeltuinen en speelpleintjes. Onze gemeente kan, net zoals 
andere gemeenten ons reeds voordeden, pionier zijn en mee voortrekker worden op vlak van 
toegankelijkheid.

Kinderen met een beperking en/of in een rolstoel zijn ook kinderen, zij hebben ook recht op een plaats om te 
spelen en plezier te beleven.

Als gemeente kan je beeoep doen op INTER, een expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. Het 
is een onafhankelijke partij die een brede dienstverlening heeft en bouwt aan een inclusieve samenleving en 
een integrale toegankelijkheid. Je kan met Inter een convenant afsluiten en een charter tekenen. In 
uitbreiding met de toegankelijkheid van de speeltuintjes kunnen zij ons begeleiden naar een 
toegankelijkheid in de hele gemeente. Heeft u dienaangaande al contact opgenomen met Inter ?

CONCREET:

Om die reden legt de Open Vld fractie volgende motie voor aan de gemeenteraad:

Overwegende dat de schepen van Jeugd, Katrien Claus, reeds het voornemen uitdrukte om de speeltuintjes 
te hernieuwen,

Overwegend dat kinderen met een beperking evenveel recht hebben op spel en plezier als kinderen zonder 
beperking,

Overwegend dat Inter met een charter de nadruk legt op “Universal Design”, wat inhoudt dat men slim 
ontwerpen en een aantrekkelijke vormgeving tracht te combineren met een praktisch gebruik voor iedereen 
willen wij volgend voorstellen

VOORSTEL:

Open VLD vraagt aan gemeenteraad en schepencollege om

• Eend convenant met Inter te overwegen en zich te laten begeleiden in het streven naar een inclusieve en 
maximaal toegankelijke gemeente
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• Het charter “naar een toegankelijke gemeente” voor te leggen aan de gemeenteraad en zich zo te 
engageren om structureel en duurzaam te werken aan een toegankelijke gemeente, in uitbreiding van de 
aanpassing van de speeltuintjes naar inclusieve speelterreinen.

• Aldus de toegankelijkheid van de huidige speeltuinen en speelpleintjes op het openbaar domein van de 
gemeente Beveren in kaart te brengen

• Bij elke nieuwe speeltuin of speelplein of vernieuwing van een bestaande speeltuin universal design in te 
bouwen en ten minste één speeltoestel te voorzien dat toegankelijk is voor iedereen, inclusief voor personen 
in een rolstoel.

• Aangepaste speeltuinen- pleintjes met de doelgroep uit te testen tijdens een persmoment

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: voorstel van motie toegankelijke speeltuinen

21 2021_GR_00006 Ten verzoeke van Open Vld: Open Vld Beveren vraagt een 
centraal register voor de registratie van verloren voorwerpen 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het kader van de aflevering van Factcheckers van afgelopen woensdag 09/12/2020 gingen presentatoren 
Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren na of gevonden portefeuilles verloren gaan 
bij gemeentehuizen en politiekantoren. De gemeente Beveren maakte ook deel uit van deze steekproef, 
waarbij in totaal 50 gemeenten deel van uitmaakten. De presentatoren brachten een ‘verloren’ portefeuille 
binnen bij het gemeentehuis. Daarna gingen ze na of die portefeuille ook kon worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar. Toen ze dit de eerste keer bij de gemeente navroegen, stelden ze vast dat de 
portefeuille niet kon worden teruggegeven. Ook bij het tweede telefonische contact kon er blijkbaar geen 
teruggave gebeuren van de binnengebrachte portefeuille. Wij betreuren het dat Beveren een van de 10 
gemeenten was waar een teruggave van de portefeuille pas kon gebeuren na contactopname met de 
korpschef en/of burgemeester. Het ging in deze aflevering over een portefeuille. Er worden echter ook 
andere waardevolle voorwerpen of voorwerpen met een belangrijke emotionele waarde binnengebracht bij 
onze gemeente en bij de politie. 

Daarom vraagt Open Vld Beveren het volgende aan het college: - Een centraal register voor de registratie van 
alle binnengebrachte voorwerpen op te maken. Indien dit al bestaat, hoe komt het dat dit systeem in 
desbetreffende situatie niet gewerkt heeft? Daarbij opteren we dat dit centraal register opengesteld zal 
worden naar alle gemeentelijke- en politionele diensten zodat zij allen verloren voorwerpen kunnen 
toevoegen en opzoeken. - De gemeente Beveren informeert burgers via welke weg ze verloren voorwerpen 
die gevonden zijn kunnen raadplegen. Daarnaast opteert de gemeente Beveren voor een centraal kanaal 
zoals de gemeentelijke website en via sociale media voor het terugvinden van de verloren voorwerpen en/of 
voor een duidelijke vermelding op de gemeentelijke website naar de website Politiezone Waasland-Noord 
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voor het aanmelden en terugvinden van verloren voorwerpen. Indien het op sociale media geplaatst zal 
worden opteren we de in achtname van het verwijderen van enkele opvallende kenmerken zodat de echte 
eigenaar zijn/haar item kan terugkrijgen na correcte beschrijving. - De gemeente Beveren zal de gevonden 
voorwerpen opslagen in een kluis, indien dit op heden nog niet van toepassing is, en dit met een 
tijdsregistratie wanneer deze geopend en gesloten wordt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: Open Vld Beveren vraagt een centraal register voor de 
registratie van verloren voorwerpen.

22 2021_GR_00003 Ten verzoeke van Beveren 2020: toegankelijkheid 
natuurgebieden en braakliggende terreinen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er is tegenwoordig meer dan vroeger nood aan wandelpaden en toegang tot open ruimte. Dat zorgt bij 
regelmaat voor een botsing van belangen. Het is logisch dat gebieden worden beschermd tegen mogelijke 
schade maar anderzijds is er grote nood aan een maximale toegankelijkheid. Die wordt soms eerder 
ingeperkt. 

 Zo is er nogal wat onvrede van bewoners met betrekking tot het afsluiten van het gebied tussen 
Watermolendijk en Hogeschoorweg in Verrebroek.

 Onder de kruin van de bufferdijk tussen de Middenstraat en Drijdijk op het grondgebied van Kieldrecht-
Verrebroek ligt een wandelpad van enkele kilometers dat is afgesloten.

 Van de Tragel tot op de Kreek in Kieldrecht ligt er een prachtig wandelpad dat er verwaarloosd bijligt.

 Wat heeft het college hieromtrent reeds ondernomen of wat is het van plan hierin te ondernemen, om deze 
paden en meer open ruimte voor de bewoners toegankelijk te maken. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: toegankelijkheid natuurgebieden en 
braakliggende terreinen.
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23 2021_GR_00004 Ten verzoeke van Beveren 2020:  maximaal behouden van 
open ruimte - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Gemeente Beveren start de beroepsprocedure op bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen 
windturbines. Als argumentatie werd vanuit het college meegegeven dat de beroepsprocedure past in een 
beleid dat er naar streeft om “open waardevol landschap” en “agrarisch gebied” maximaal te behouden. 

 In het kader van het behoud van open ruimte is er een akkoord tussen de Vlaamse meerderheidspartijen om 
de woonuitbreidingsgebieden onder een stolp te zetten waardoor ontwikkelaars ze niet zomaar kunnen 
aansnijden. Wij vragen dat Beveren hier het akkoord van de Vlaamse meerderheidspartijen onderschrijft en 
woonuitbreidingsgebieden voor de toekomst effectief onder een stolp plaatst. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: maximaal behouden van open ruimte.

24 2021_GR_00005 Ten verzoeke van sp.a: beroep vergunning windturbines - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren heeft beroep aangetekend tegen de vergunning voor twee nieuwe windtribunes in 
Vrasene. Ondanks negatieve adviezen, verleende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een 
vergunning voor de windmolens.

Schepen Kegels stelt in de pers dat de gemeente nu reeds een groot aandeel heeft in het totaal aantal 
Vlaamse windturbines en dat er alternatieve locaties zijn in Beveren. Bovendien zouden de windturbines in 
open waardevol landschap komen te staan.

De raad van vergunningsbetwistingen kan echter enkel een besluit vernietigen dat in strijd is met de 
wetgeving. Daarom hebben wij als fractie de volgende vraag:

 Op basis van welke juridische argumenten zal de vergunning worden betwist?

 

 

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: beroep vergunning windturbines.

25 2021_GR_00007 Ten verzoeke van sp.a: bankautomaten Haasdonk - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Enkele weken geleden werd de laatste bankautomaat in Haasdonk gesloten. Inmiddels blijkt de last voor de 
inwoners inderdaad erg groot te zijn. Vooral voor oudere inwoners, die nog veel cash gebruiken, is het niet 
vanzelfsprekend om zich bv. naar Beveren te verplaatsen om geld af te halen. 

 De sp.a-fractie heeft hierbij de volgende vraag: kan de gemeente initiatief nemen om een nieuwe partner te 
vinden om opnieuw een geldautomaat te voorzien? 

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: bankautomaten Haasdonk.

26 2021_GR_00008 Ten verzoeke van sp.a: extra lunchplaatsen in Ter Vesten voor 
de middelbare studenten - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Middelbare studenten hebben de mogelijkheid om in JH Togenblik te gaan lunchen. De plaatsen zijn 
natuurlijk beperkt, waardoor vele studenten meestal buiten lunchen. Met het koude weer zijn de studenten 
nu toch echt vragende partij om extra plaatsen binnen te voorzien. Zelf denken zij aan Ter Vesten. 

 De sp.a-fractie heeft dan ook de volgende vraag: kan de gemeente in Ter Vesten plaatsen beschikbaar 
stellen? 

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: extra lunchplaatsen in Ter Vesten voor de middelbare 
studenten.


