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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 januari 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00017 Verslagen gemeenteraadszitting d.d. 17 en 27 december 2019 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslagen gemeenteraadszitting d.d. 17 en 27 december 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 17 en 27 december 2019.

2 2020_GR_00011 Ontslag raadslid Bruno Stevenheydens + eedaflegging 
opvolger - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bij  schrijven van 7 januari 2020 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, meldt de heer 
Bruno Stevenheydens dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet 
over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat 
van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeenteraad zijn 
mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd.

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid wordt vervangen 
door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal 
en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad.

De heer Jan Creve fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop de heer Bruno Stevenheydens werd 
verkozen.

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jan Creve, nl. of hij 
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat hij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er 
geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat.

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Jan Creve in openbare vergadering de eed afleggen in de 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
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Door deze eedaflegging wordt de heer Jan Creve ambtsbevoegd.  Hij volgt de heer Bruno Stevenheydens op 
als gemeenteraadslid.

De heer Creve wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging als gemeenteraadslid 
van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag van de heer Bruno Stevenheydens,

Artikel 2
de geloofsbrieven van de heer Jan Creve goed te keuren,

Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van de heer Jan Creve als gemeenteraadslid,

Artikel 4
de heer Jan Creve achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.

3 2020_GR_00016 Retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van 
Hof ter Saksen: zaal hoeve en gelijkvloers kasteel (tot 
aanvang werken) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van Hof ter Saksen moet worden aangepast 
aangezien een aantal lokalen ondertussen niet meer kunnen gebruikt worden voor verhuur.
Deze lokalen worden gebruikt door de Groendienst zelf als bureel of refter voor personeel.
Enkel de zaal in de hoeve en het gelijkvloers van het kasteel kan gebruikt worden voor verhuur. Het 
gelijkvloers van het kasteel kan worden gebruikt tot aanvang van de werken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van Hof 
ter Saksen goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad legt het volgende voor aan De Gemeenteraad:

De Gemeenteraad beslist:

Artikel 1
het retributiereglement op het gebruik van de infrastructuur van Hof ter Saksen: zaal hoeve en gelijkvloers 
kasteel goed te keuren zoals voorgesteld.
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4 2019_GR_00333 Rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 
organisatiebeheersing omschreven als volgt:

De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is het 
geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:
1)      het bereiken van de doelstellingen;
2)      het beheersen van de risico’s;
3)      het naleven van wetgevingen en procedures;
4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
6)      de bescherming van activa;
7)      het voorkomen van fraude.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die 
raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het 
algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 opgemaakt.

Audit Vlaanderen is het agentschap dat minimaal één maal per legislatuur een externe audit uitvoert bij alle 
lokale besturen. Audit Vlaanderen hecht er veel belang aan dat organisatiebeheersing gedragen wordt door 
de ganse organisatie. Er werd bijgevolg gekozen om een interne evaluatie organisatiebeheersing op te 
maken. Medewerkers, voornamelijk diensthoofden, werden uit alle diensten van OCMW en gemeente 
geselecteerd om deel te nemen aan de werkgroepen. De werkgroepen kregen de opdracht om een 
maturiteitsinschatting te maken van de organisatie voor een bepaald thema en werkpunten aan te leveren.

De AS-IS situatie werd opgesteld in de periode 8 januari  2019 tot en met 28 februari 2019. In dit rapport 
wordt dan ook de stand van zaken in deze periode beschreven.

De organisatie heeft inmiddels in de eerste helft van 2019 op veel vlakken gewerkt om haar 
organisatiebeheersing te optimaliseren, o.a. herwerking huishoudelijk reglement raadsleden, verdere 
implementatie E-besluit en MID-office, voorbereiding nieuw organogram, opmaak 
informatieveiligheidsplan,…  

De AS-IS-situatie wordt beschreven aan de hand van de 10 thema’s uit de leidraad organisatiebeheersing en 
haar bijhorende sub-thema’s.

Uit de interne evaluatie blijkt dat het lokaal bestuur Beveren een organisatie is in volle ontwikkeling. Er is een 
groeiend besef van het belang aan organisatiebeheersing. Vele beheersmaatregelen zijn in ontwikkeling, 
bijvoorbeeld de herwerking van het organogram, de implementatie van het postregistratiesysteem, de 
ontwikkeling van de digitale mappenstructuur, de verdere implementatie van E-besluit, de implementatie 
van projectmatig werken, …

Het lokaal bestuur Beveren is vooral sterk in de thema’s personeelsbeleid, financieel management, ICT en 
informatie en communicatie. Het minst scoort het lokaal bestuur Beveren in de thema’s monitoring en 
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organisatiestructuur. Op deze domeinen wordt nog te veel ad hoc gewerkt en is verdere ontwikkeling 
noodzakelijk.

Op het einde van het document vindt u een opsomming van de prioriteiten waaraan, het managementteam 
in overleg met de diensthoofden, wil werken de komende periode. Per prioriteit werd een timing bepaald 
waartegen men dit wil realiseren. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019.

5 2020_GR_00001 Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Beveren  en 
vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Artikel 5 van de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren stelt dat ter realisatie van de 
doelstellingen een samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te worden met de gemeente, waarin de 
wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst dienst uiterlijk 
twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad afgesloten te worden. Zolang er geen 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst is afgesloten blijft de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 
kracht.

Als bijlage vindt u het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst zoals voorgesteld door de Raad van 
Bestuur van de vzw en goedgekeurd door het college in zitting van 9 december 2019. Een aantal termen zijn 
aangepast conform het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 23 maart  2019 en het 
Decreet Lokaal Bestuur, zonder dat dit invloed heeft op de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst.

De Raad van Bestuur van de vzw vraagt enkel om artikel 16 § 5 - dat betrekking heeft op het excedent - aan te 
vullen als volgt (aanvulling is onderlijnd):

§5. Een eventueel positief saldo op de jaarrekening mag worden overgedragen naar het volgende dienstjaar 
en/of aangewend worden voor de aanleg van een reserve, op voorwaarde dat het positief saldo het totale 
bedrag van de jaarlijkse toelage van de gemeente niet overschrijdt

Indien dit laatste wel het geval zou zijn, dient de vereniging het excedent terug te storten aan de gemeente. Het 
eventueel positief saldo dat groter is dan de jaarlijkse toelage van de gemeente en teruggestort wordt naar de 
gemeente, wordt cultureel geoormerkt en kan door de vzw en/of de gemeentelijke diensten ingezet worden 
voor extra impulsen op projectmatige basis voor culturele activiteiten in de gemeente.

De vereniging dient de opgebouwde reserve aan te wenden in het kader van de doelstellingen van de 
vereniging.

Het oormerken van het excedent voor culturele doelstellingen is de voorbije jaren reeds in de praktijk 
toegepast. De Raad van Bestuur zou dit principe graag verankerd zien in de samenwerkingsovereenkomst 
omdat men meent dat zo ook een antwoord kan gegeven worden aan lokale verenigingen en projecten die 
de voorbije jaren door de hervorming van de provincies heel wat provinciale werkings- en projectsubsidies 
hebben zien wegvallen.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum 
Beveren goed te keuren.

6 2020_GR_00015 Wegtracé aanvraag omgevingsvergunning Rosiers beheer, 
Klapperstraat 255-257 te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning en 5 woningen met ondergrondse garage te 
Klapperstraat 255-257, 9120 Beveren. Het project voorziet de aanleg van een doorsteek voor voetgangers en 
fietsers tussen de Drie Lindekens en de Klapperstraat (conform BPA Kleine Kromstraat). De zone van de 
doorsteek zal overgedragen worden naar het publiek domein. Ter hoogte van de Drie Lindekens wordt op 
eigendom van de gemeente de trage weg doorgetrokken tot aan de huidige wegenis. De bestaande gracht 
wordt verstevigd zoals besproken met de gemeentelijke technische dienst (kasseibeschoeiing op fundering + 
stut in beton). De wegenis varieert in breedte naargelang het tracé. Het eerste deel van de wegenis wordt 
eveneens gebruikt als brandweg voor de hulpverleningszone Waasland. De wegenis wordt smaller aangelegd 
ter hoogte van de woningen.

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 19 november 2019 tot 18 december 2019. 
Er werden 11 bezwaarschriften (in totaal ingediend door ong 40 bezwaardindieners. Voornamelijk wonende 
in de meergezinswoningen aan de overzijde van de straat) ingediend die handelen over: 

Meergezinswoning

1. Aantal bouwlagen
A. De aanvraag is niet in overeenstemming met het referentiebeeld. De meergezinswoningen waar 
naar verwezen wordt bevinden zich immers aan de overzijde van de straat. Het project moet in 
harmonie met alle gebouwen zijn en mag niet hoger zijn dan 2 of 3 bouwlagen. 
De 30% van het aantal bouwlagen in het referentiebeeld mag niet meegeteld worden want dit 
project zit in het BPA dus in “ander woongebied”. 
Ongegrond: de aanvraag is in overeenstemming met het referentiebeeld zoals bepaald in de 
gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening. De aanvrager kan immers verwijzen naar 
de aanwezige meergezinswoningen met een identiek aantal bouwlagen aan de overzijde van de 
straat. 
B. het BPA legt maximaal 3 bouwlagen op
Ongegrond: rekening houdende met de codextrein kan een afwijking gevraagd worden op BPA’s 
ouder dan 15 jaar. De aanvrager vraagt een afwijking op het aantal bouwlagen. Deze afwijking moet 
beoordeeld worden op basis van de algemene stedenbouwkundige verordening. Gezien het 
referentiebeeld van de straat komt het aantal bouwlagen voor vergunning in aanmerking. 
C. Vraag om het project terug te brengen naar 4 of 3 bouwlagen. 
Ongegrond: het gevraagde aantal bouwlagen is in overeenstemming met het referentiebeeld.

2. Privacy
A. Graag vermindering van het aantal ramen in de zijgevel naar 1 per slaapkamer i.p.v. de huidige 2. 
Ongegrond: ter hoogte van de zijdelingse perceelgrens werden enkel slaapkamers ingetekend. Om 
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de inkijk te beperken wordt gewerkt met smalle ramen. De mogelijke inkijk wordt door de functie 
van deze ruimtes reeds beperkt.
B. Het aantal bouwlagen zou de privacy in de voor- en achterliggende gebouwen en tuinen negatief 
beïnvloeden. 
Gedeeltelijk gegrond: de oprichting van een meergezinswoning (wonen op verdieping) brengt 
onvermijdelijk een verzwaring van inkijk op omliggende percelen met zich mee. De impact hierdoor 
wordt echter beperkt gehouden gezien: de afstand t.o.v. achterste perceelgrens, de aanwezigheid 
van een publiek park als groenbuffer, het werken met zo goed als volledig inpandige terrassen.

3. Lichtinval
Het project zal aan voor en achterzijde invloed hebben op licht en zon. Ook voor de zonnepanelen 
aan de westzijde. Aan de oostzijde zal de zon en lichtinval zeer sterk verminderen. 
Ongegrond: uit de zonnestudie moet blijken dat de impact op de omgeving redelijk beperkt blijft. 
Gezien de afstand t.o.v. de ingetekende meergezinswoning en de achterste perceelgrens (ong. 60 
meter) is de impact op achterliggende woningen verwaarloosbaar.

4. De balkons aan de straatzijde wijken 150% af van de regel. 
Ongegrond. Hoogst waarschijnlijk bestaat verwarring met de gemeentelijke regelgeving voor 
uitsprongen boven openbaar domein (max. 0,60 meter diep). Het betreft terrassen boven privaat 
domein.

Eengezinswoningen

1. De woningen met hun plat dak en “lintbebouwing” veranderen het beeld van de wijk. 
Ongegrond: de woningen werden ingetekend om de impact naar de omgeving te minimaliseren, 
bijgevolg wordt gewerkt met twee bouwlagen onder plat dak. De gekoppelde woningen zijn een 
logische evolutie richting kleinschaligere eengezinswoningen. Hierdoor is bijkomende verdichting 
mogelijk, ook in de vorm van (betaalbare) eengezinswoningen.

2. De “grote” eengezinswoningen gaan ten koste van de privacy en inkijk van de achtertuinen van de 
woningen in de Drie Lindekens.
Ongegrond. De dichtst ingetekende woning bevindt zich op 20 meter van de perceelgrens. De 
achtergevels van de woningen zijn bovendien niet gericht richting de woningen van de Drie 
Lindekens. De zijgevel gericht naar de Drie Lindekens wordt opgericht zonder ramen om inkijk te 
beperken. 

3. Vraag om de woningen conform te maken aan het bouwtype (vlinderbouw) van de “Drie 
Lindekenswijk”. 
Ongegrond: de gevraagde koppelbouw is inpasbaar in de omgeving.

Waterhuishouding

1. Voldoende drainage of afwatering moeten op het perceel voorzien worden
Gegrond: de aanvraag moet voldoen aan de verordening hemelwater. Controle hiervan werd 
gedaan door de gemeentelijke technische dienst, de voorwaarden van dit advies dienen strikt en 
blijvend opgevolgd te worden.

2. Door het volbouwen van de huidige ‘groenzone’ wordt er gevreesd voor de waterafvoer.
Idem aan voorafgaande punt. Toepassing verordening hemelwater.

Mobiliteit

1. Het lijkt interessant om éénrichtingsverkeer te overwegen in de Klapperstraat beginnende aan de 
Glazenleeuwstraat tot aan de rotonde met de Lindelaan. Indien dit niet haalbaar is op zijn minst 
enkele verkeersremmers te plaatsen. 
Eerder een opmerking dan een bezwaar, wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit.
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2. Het aantal parkeerplaatsen (1.2 per wooneenheid) is ontoereikend in een al overbezette buurt. 
Ongegrond: de aanvraag voldoet aan de  parkeernorm opgenomen in de gemeentelijke algemene 
stedenbouwkundige verordening.

3. De parkeerdruk in de achterliggende wijk zal verhogen.
Ongegrond. De aanvraag voorziet voldoende parkeerplaatsen om de stijgende parkeerdruk op te 
vangen. De aanvrager moet het nodige doen om de bezoekersparkeerplaatsen toegankelijk te 
maken (dit wordt gekoppeld als voorwaarde aan de vergunning).

4. De aanvraag zal voor bijkomende mobiliteitsdruk zorgen in de omgeving.
Ongegrond:  het parkeerverhaal van het project wordt gebundeld in een ondergrondse garage, te 
bereiken via één centrale inrit. De gemeentelijke dienst mobiliteit gaf geen verdere opmerkingen op 
voorliggend dossier.

5. De wagens van de eengezinswoningen zullen de parkeerdruk in de Drie Lindekens doen stijgen.
Ongegrond: ook de eengezinswoningen dienen de auto te stallen in de ondergrondse garage. Deze 
hebben via een trappenhal toegang aansluitend aan de woningen.

Algemeen

1. Hogere energiefactuur door verlies aan (zon)licht (aanpalende)
Ongegrond: niet van stedenbouwkundige aard.

2. Plaatsing van zonnepanelen in de toekomst niet meer rendabel (aanpalende)
Ongegrond: niet van stedenbouwkundige aard

3. De wens bestaat om een afsluiting te voorzien tussen het aangevraagde project en de aanpalende 
eigenaar, dit tot aan de open gracht. Liefst een draadafsluiting van minimaal 1,80 meter hoog. 
Gegrond: het betreft een redelijke wens die als last bij de vergunning opgelegd kan worden.

4. Het project zal tot lichtverlies leiden in de leefruimtes van het appartement aan de overzijde van de 
straat. 
Ongegrond: de aanvraag bevindt zich aan de overzijde van de straat, de impact op de lichtinval is 
bijgevolg beperkt. Hiernaast betreft het een perceel dat sowieso bebouwbaar is, vertrekkende 
vanuit de huidige toestand (onbebouwd perceel) zal elke aanvraag logischerwijs een impact op de 
omgeving met zich meebrengen. 

5. Het project zal leiden tot een streetcanyon effect. 
Ongegrond: Niet van stedenbouwkundige aard. Een informatieve bespreking van dit punt is echter 
wel aan de orde. Wanneer we rekening houden met de afbakening van een streetcanyon kan deze 
vastgesteld worden op basis van de hoogte / breedte verhouding (gebouw versus straatbreedte). 
Vanaf een verhouding groter dan 0,65 wordt gesproken van een street canyon. Rekening houdende 
met de afmetingen van voorliggende aanvraag wordt de drempelwaarde nipt gehaald. Gezien de 
beperkte lengte van de canyon (lengtefactor < 3) spreken we theoretisch gezien reeds van een korte 
canyon. De impact van dergelijke classificaties moet echter genuanceerd worden. De vaststelling 
van een (korte) street canyon heeft geen impact op de ruimtelijke bebouwbaarheid van een perceel. 
Moest de bouwmogelijkheid van een perceel vastgelegd worden door dergelijke classificaties 
zouden grote delen kleinstedelijk- en stedelijk gebied binnen Vlaanderen onbebouwbaar zijn. Dit 
terwijl de goede ruimtelijke ordening juist vereist dat dergelijke strategische locaties bijkomend 
verdicht worden ter vrijwaring van het open ruimtegebied.

6. Het project bevindt zich niet in kleinstedelijk gebied. 
Ongegrond: de afbakening van het kleinstedelijk gebied staat volledig los van huidige aanvraag en 
heeft geen impact op de beoordeling van voorliggend dossier.

7.  De semi-private tuin zal leiden tot hangjongeren.
Ongegrond: niet van stedenbouwkundige aard

8. Vraag om de gracht te herprofileren langsheen de zijde van het project.
Deels gegrond: Zoals aangegeven door de aanvrager zal de herprofilering van de gracht 
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plaatsvinden in samenspraak met de achterliggende bewoners. Indien geen akkoord gevonden 
wordt dient dit plaats te vinden op eigen terrein (projectsite).

9.  De appartementen en huizen zullen voor verhuur zijn. Hierdoor zal de omgeving en de huizen in de 
Drie Lindekens sterk doen afnemen in waarde.
Ongegrond: niet van stedenbouwkundige aard.

10. Wij zijn niet op de hoogte gebracht van de procedure of inspraakmomenten.
Ongegrond: een openbaar onderzoek werd gehouden conform het omgevingsvergunningsbesluit.

11. Het ontbossen van de percelen 400E en 400 F zonder kapvergunning.
Ongegrond: geen onderdeel van huidige aanvraag.

12. Ondanks de creatie van een semi-publiek park blijft er een verlies van 2/3 van de huidige 
“groenzone”.
Ongegrond: het betreft een onbebouwd perceel in woongebied. Het perceel is logischerwijs 
bebouwbaar. Om de impact op de omgeving te milderen wordt getracht de groenaanleg te 
maximaliseren en deze publiek te maken.

Aan de raad wordt gevraagd:

1.  kennis te nemen van de ingediende bezwaren;
2. het wegtracé van de nieuwe wegenis, van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 

een meergezinswoning en 5 woningen met ondergrondse garage te Klapperstraat 255-257, 9120 
Beveren (het project voorziet de aanleg van een doorsteek voor voetgangers en fietsers tussen de 
Drie Lindekens en de Klapperstraat) met bijhorende modeldwarsprofielen zoals op de plannen 
ingetekend goed te keuren op voorwaarde dat de weg over de volledige lengte minstens 3,55 meter 
breed is en breder uitloopt tot 4 meter richting de Klapperstraat.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de 11 bezwaarschriften naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis, van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een 
meergezinswoning en 5 woningen met ondergrondse garage te Klapperstraat 255-257, 9120 Beveren (het 
project voorziet de aanleg van een doorsteek voor voetgangers en fietsers tussen de Drie Lindekens en de 
Klapperstraat) met bijhorende modeldwarsprofielen zoals op de plannen ingetekend goed te keuren

Artikel 3
daarbij als voorwaarde op te leggen dat de weg over de volledige lengte minstens 3,55 meter breed moet zijn 
en breder moet uitlopen tot 4 meter richting de Klapperstraat.

7 2020_GR_00012 RUP Ropstraat - 3e definitieve vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het ontwerp RUP Ropstraat werd behandeld in plenaire vergadering op 17 mei 2018.
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Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) uit het 
plangebied te schrappen omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een woonbehoeftenstudie of 
GRS. Daarbij maakt men geen onderscheid tussen percelen die al of niet gelegen zijn langs een uitgeruste 
weg.

Het college heeft beslist om het landbouwbedrijf toch in het plangebied te laten zoals oorspronkelijk 
voorzien.

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 2018.

Het ontwerp RUP werd bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 29 oktober 2018 
tot en met 28 december 2018. Dit gaf aanleiding tot 3 opmerkingen/bezwaren en 5 adviezen.

De opmerkingen/bezwaren werden behandeld in zitting van de GECORO van 28 januari 2019.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, 
een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met 
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan definitief vastgesteld.

De deputatie heeft in zitting van 20 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 26 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juli 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, een 
plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige 
voorschriften en een onteigeningsplan een tweede keer definitief vastgesteld.

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 18 november 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

Reden schorsing departement omgeving:

 het gemeenteraadsbesluit van 30 juli 2019 bevat te weinig verantwoording
 noch de woonbehoeftestudie uit het GRS noch de geactualiseerde woonbehoeftestudie tonen de 

behoefte aan voor het aansnijden van het oostelijk WUG;
 hername van de definitieve vaststelling houdt onvoldoende rekening met de inhoud van de eerdere 

schorsingsbesluiten;
 het oostelijk deel van het WUG moet de landbouwer gefaciliteerd worden omdat hij nog een 

milieuvergunning heeft tot 2037. Een herbestemming naar agrarisch gebied is een logischere 
bestemming;

 de gemeente gaat nog steeds onvoldoende in op de randvoorwaarden uit het GRS die gesteld 
worden voor het aansnijden van de reservegebieden;

 in de toelichtingsnota is onvoldoende ingegaan op de randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het 
woonlint ten westen van de school;

 het plangebied is verruimd met het tracé van een trage weg tov de plenaire vergadering. Deze trage 
weg is niet inbegrepen in de planMER ontheffing;

 er wordt voorbehoud gemaakt tegen het voorschrift in de zones gevat door artikels 1B, 2A en 15.

De deputatie heeft in zitting van 21 november 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

Reden schorsing deputatie:
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 definitief vastgestelde RUP is in strijd met het PRS voor wat betreft bestemmingszones artikel 1 zone 
B (zone voor eengezinswoningen) en artikel 2 zone A en B (zone voor groepswoningbouw) en zone 
15 (zone voor woonuitbreidingsgebied;

 omzetting van WUG naar WG kan niet zonder aangetoonde woonbehoefte en is niet voorzien in het 
GRS.

De gemeente heeft nu 90 dagen om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. De 90 dagen gaan in op de dag 
na de verzending van het schorsingsbesluit. De 90 dagen van de departement omgeving verlopen op 17 
februari 2020, die van deputatie op 19 februari 2020.

Op vrijdag 29 november 2019 is een overleg geweest met deputatie, departement omgeving, burgemeester 
en schepen Vlegels.

Het college heeft in zitting van 2 december 2019 beslist om opdracht te geven aan studiebureau Antea om 
het RUP Ropstraat aan te vullen en aan te passen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, 
een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met 
stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan (voor de derde keer) definitief vast te stellen op 
basis van volgende aanpassingen en overwegingen:

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

 Overwegende dat de zone van artikel 15 zone voor woonuitbreidingsgebied geschrapt is.
 Overwegende dat voor de zone waarvoor artikel 15 van toepassing was er teruggevallen wordt op 

het woonuitbreidingsgebied van het gewestplan.
 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied (1,70 ha) 

omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende dat dit kadert binnen 
de strategische doelstelling tot het verminderen van het ruimtebeslag en het omzichtig omspringen 
met het aansnijden van bijkomende gebieden.

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte bestemming 
krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het woonuitbreidingsgebied. Zonder 
herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig ontwikkelbaar d.m.v. een 
groepswoningbouwproject.

 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de uitgeruste weg 
(Ropstraat) voorziet.

 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk rendement.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de beslissing van het departement omgeving van 18 november 2019 tot schorsing van 
het RUP Ropstraat

Artikel 2
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van 21 november 2019 tot schorsing van het RUP 
Ropstraat

Artikel 3
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om het gewijzigde ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met weergave van 
de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften en een 
onteigeningsplan (opnieuw) definitief vast te stellen op basis van onderstaande wijzigingen en 
overwegingen:

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

 Overwegende dat de zone van artikel 15 zone voor woonuitbreidingsgebied geschrapt is.
 Overwegende dat voor de zone waarvoor artikel 15 van toepassing was er teruggevallen wordt op 

het woonuitbreidingsgebied van het gewestplan.
 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied (1,70 ha) 

omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende dat dit kadert binnen 
de strategische doelstelling tot het verminderen van het ruimtebeslag en het omzichtig omspringen 
met het aansnijden van bijkomende gebieden.

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte bestemming 
krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het woonuitbreidingsgebied. Zonder 
herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig ontwikkelbaar d.m.v. een 
groepswoningbouwproject.

 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de uitgeruste weg 
(Ropstraat) voorziet.

 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk rendement.

8 2020_GR_00014 Vaststelling lastvoorwaarden tot het bouwen van een 
klassenblok voor het Gemeentelijk Technisch Instituut  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op basis van de toegekende subsidies van de Vlaamse overheid voor de capaciteitsuitbreiding van het 
secundair onderwijs heeft het GTI te Beveren recht op een capaciteitssubsidie van 1 072 458,00 EUR.
Ten gevolge van deze subsidie wordt het deel "bouwen van een klassenblok" uit het "masterplan GTI" 
gelicht. Het bouwen van een klassenblok (12 klassen voor 25 plaatsen) kan apart en sneller worden 
aanbesteed.
Door de ontwerper, Frans De Soomer, werd een definitief ontwerp opgemaakt.
De raming bedraagt 2 064 708,00 EUR exclusief btw of 2 188 591,00 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze wordt de openbare procedure voorgesteld.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden van de opdracht bouwen van een klassenblok voor het GTI goed te keuren

Artikel 2
de raming goed te keuren voor de som van 2 064 708,00 EUR exclusief btw of 2 188 590,48 EUR inclusief btw
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Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

9 2020_GR_00010 Groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein houden van 
straten en pleinen door de Wase Werkplaats in 2020  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Omdat onze gemeente lid is van de Wase Werkplaats kan zij beroep doen op bepaalde vormen van 
dienstverlening, zoals groenonderhoud, natuurzorgwerken en onderhoud van straten en pleinen in het 
algemeen.
Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2020 door de Wase Werkplaats kunnen worden 
uitgevoerd:

 Uitvoeren van natuurzorgwerken in het kader van milieu-/natuurprestaties (MINA): AR: 6103320 
Item: 0200WE/35

 Groenonderhoud verschillende sportzones: AR: 6103120 Item: 0740OP/35
 Groenonderhoud centrum Beveren (Cortewalle,…): AR: 6130120 Item: 0680HS/35
 Groenonderhoud verschillende begraafplaatsen: AR: 6103120 Item: 099000/35
 Groenonderhoud rond speeltuigen op speelpleinen: AR: 6103020 Item: 0750JE/35
 Reinhouden straten en pleinen: AR: 6103320 Item: 098400/38
 Onderhoud landelijke wegen op afroep: AR: 2241007/0200AN

Door de Groendienst en de Technische dienst wegen wordt de uitgave per artikel als volgt geraamd:

 AR 6103320 Item 0200WE/35: 90 000,00 EUR
 AR 6103120 Item 0740OP/35: 108 279,27 EUR
 AR 6130120 Item 0680HS/35: 94 576,44 EUR
 AR 6103120 Item 099000/35: 94 576,44 EUR
 AR 6103020 Item 0750JE/35: 16 469,43 EUR
 AR 6103320 Item 098400/38: 70 000,00 EUR
 AR 2241007 Item 0200AN: 10 000,00 EUR

In het kader van het nieuwe maatwerkdecreet zijn de werkingsmiddelen van de Wase Werkplaats gewijzigd.
Eén van die maatregelen heeft een onmiddellijk effect op de prijszetting. In het nieuwe decreet worden de 
instructeurs niet meer ondersteund door middel van een loonsubsidie.

Daarom stelt de Wase Werkplaats voor om in de toekomst met een gedifferentieerd tarief te werken: 
enerzijds een tarief per uur voor de instructeur en anderzijds een (lager) tarief voor de 
doelgroepmedewerkers. 

Dit resulteert in onderstaande prijszetting voor 2020:

 Tarief instructeur: 32 EUR/u
 Tarief doelgroepmedewerker: 16 EUR/u
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 (in-house-opdracht) de bevoegdheid van het dossier 
"groenonderhoud, natuurzorgwerken en reinhouden straten en pleinen door de Wase Werkplaats in 2020" 
over te dragen aan de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20 in 9140 Temse.

10 2020_GR_00003 Verkoop perceel openbaar domein De Brownestraat Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bij de plannen voor de heraanleg van de De Brownestraat in Beveren is gebleken dat een gedeelte van het 
openbaar domein op de hoek van de De Brownestraat ter hoogte van huisnummer 20 niet aangewend zal 
worden.

De aanpalende eigenaar is vragende partij om deze zone aan te kopen om deze bij hun tuin te voegen.

Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D zonder nummer.

Aangezien zowel de groendienst als de dienst mobiliteit hiervoor al gunstig advies gaven, ging het college in 
zitting van 4 november 2019 principieel akkoord met deze verkoop.

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 20 
november 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 12,80 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 28 november 2019, werd er met de 
aanpalende eigenaar een akkoord bereikt. Alle kosten zijn ten laste van de kopende partij. De compromis 
werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel openbaar domein ter hoogte van de De Brownestraat 20, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie 
D zonder nummer met een oppervlakte van 12,80 m², te verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende 
eigendom;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

11 2020_GR_00008 Verkoop perceel grond Pastoor Steenssensstraat Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 18 februari 2019 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 
gemeentegrond aan de Pastoor Steenssensstraat voor samenvoeging bij het voorliggend perceel.

Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 466T.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 5 
september 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 14,79 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 26 februari 2019, werd er met de 
koper een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummer 466T met een oppervlakte van 14,79 m² te verkopen voor 
samenvoeging bij het aanpalende perceel, gelegen aan de Pastoor Steenssensstraat

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

12 2020_GR_00009 Voorstel tot wijziging bijlagen bij het  arbeidsreglement - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ons arbeidsreglement werd vastgesteld door de raad in zitting van 15 december 2015 en bevat in bijlage V 
een ICT-gedragscode.
Door diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste versie van 
dit document.

Het ontwerp van de ICT-gedragscode werd voorgelegd aan het managementteam, het college/vast bureau 
en de vakbonden en werd positief geadviseerd.
De notulen van het vakbondsoverleg worden toegevoegd in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van de ICT-gedragscode, toegevoegd als bijlage V bij het arbeidsreglement, goed te keuren.

13 2020_GR_00013 Voorstel tot wijziging rechtspositieregeling - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
In de rechtpositieregeling zijn de modaliteiten opgenomen met betrekking tot het functionerings- en 
evaluatiesysteem.

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur werd een nieuw feedbacksysteem uitgewerkt.
Het voorstel is positief geadviseerd door het managementteam en college/vast bureau en werd in december 
toegelicht op een raadscommissie.

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel tot wijziging goed te keuren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling.

14 2020_GR_00018 Wijziging samenstelling beheersorgaan bibliotheek - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overeenkomstig art. 5 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek 
wordt het beheersorgaan samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact. 
Het beheersorgaan bestaat uit 24 leden, als volgt bepaald:

 12 afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige 
vertegenwoordiging van de strekkingen in de gemeenteraad

 12 vertegenwoordigers van gebruikers, rekening houdend met de filosofische en ideologische 
strekkingen aanwezig in het cultureel veld van de gemeente

 De man-vrouw verhouding is dusdanig dat elk geslacht vertegenwoordigd is door minimaal 1/3 van 
de afgevaardigden.

De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Elk lid van het beheersorgaan heeft één stem.

Namens N-VA zijn momenteel volgende vertegenwoordigers aangesteld: Jan Weyers, Chantal Van Gassen en 
Roger Heirwegh.

De N-VA-fractie laat weten dat Chantal Van Gassen ontslag wenst te nemen als lid van het beheersorgaan 
bibliotheek.

Conform artikel 7 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek 
moet, indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien 
worden door de gemeenteraad.

N-VA stelt de kandidatuur van Michèle Heyndrivckx voor ter vervanging van Chantal Van Gassen. 

Besluit



16/21

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanstelling van Michèle Heyndrickx als lid van het beheersorgaan bibliotheek 
ter vervanging van Chantal Van Gassen.

15 2020_GR_00020 Lid gemeenteraadscommissies Beveren 2020 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de raad wordt ter kennis gebracht dat met betrekking tot de eerste, derde en vijfde 
gemeenteraadscommissie, dhr. Jan Creve wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en mevrouw Annick Van 
de Vyver als plaatsvervanger in plaats van onslagnemend raadslid dhr. Bruno Stevenheydens en dit 
ingevolge tijdig ingediende en geldig ondertekende voordrachtsakten gericht aan de voorzitter van de 
gemeenteraad conform het huishoudelijk reglement.

Wat betreft de tweede, vierde en zesde gemeenteraadscommissie blijft mevrouw Annick Van de Vyver 
stemgerechtigd lid conform de oorspronkelijke voordrachtsakten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van dhr. Jan Creve als stemgerechtigd lid van de eerste, derde en vijfde 
gemeenteraadscommissie.

16 2020_GR_00021 Ten verzoeke van Beveren 2020: kerkhof Doel - funerair 
erfgoed - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Kerkhof Doel – funerair erfgoed
Op het kerkhof van Doel hangt momenteel een bericht uit omtrent een op te ruimen graf.
Het betreft een graf van bijna 100 jaar oud.
Intussen is duidelijk dat Doel een belangrijk historisch kerkhof vormt. Dat was al duidelijk toen in 2006 een 
eerste voorlopige inventaris werd gemaakt.
Toch werd in 2018 nog een belangrijk historisch graf opgeruimd: dat van oud-strijder en oorlogsslachtoffer T. 
De Munck. De Munck lag nochtans op het ereperk van Doel.
Ondertussen is ook duidelijk dat Doel niet meer zal verdwijnen. In die zin is het moeilijk te begrijpen dat er op 
het historische kerkhof van Doel nog graven worden geruimd.
Beveren 2020 vraagt dat er alles aan gedaan wordt om het kerkhof zo veel als mogelijk intact te bewaren en 
waar nodig herstellingen uit te voeren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "kerkhof Doel - funerair erfgoed" te behandelen.

17 2020_GR_00022 Ten verzoeke van Groen: Fietsstraten in Beveren - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente telt ondertussen een 8-tal fietsstraten en maakt hierbij duidelijk de keuze voor meer 
fietsveiligheid. Onze fractie wil graag een uitbreiding van het aantal, een betere handhaving, een duidelijkere 
signalisatie en een evaluatie per straat.

1/ Voorstel om van de Beukenhoflaan en de Ciamberlanidreef een fietsstraat te maken.
2/ Voorstel om in alle fietsstraten eenzelfde signalisatie toe te passen namelijk een brede okergele strook in 
het midden van de weg.
3/ Een consequente handhaving van al onze fietsstraten zodat er echt maar 30 gereden worden en fietsers 
effectief de hele breedte van de rijbaan kunnen gebruiken.
4/ Een evaluatierapport van onze huidige straten met daarin een verslag van een monitoring, een bevraging 
van de buurtbewoners en een selectie van gesprekken van fietsers die regelmatig 
     de straat gebruiken.
5/ Kiezen voor een fietszone voor de dorpskernen van Beveren en Melsele en bij uitbreiding ook andere 
deelgemeentes. Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied waar er een netwerk is van 
     aaneengesloten fietsstraten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt "fietsstraten in Beveren" te behandelen.

18 2020_GR_00023 Ten verzoeke van Groen: parkings voor deelauto's - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Beveren telt ondertussen een verschillende standplaatsen voor deelauto’s en het aanbod breidt zelfs uit. De 
standplaatsen worden echter steeds vaker ingenomen door privé-auto’s en de politie kan daar blijkbaar niet 
tegen optreden.
1/ Wij vragen een opvallende kleur voor alle parkings voor deelauto’s zodat het duidelijk wordt dat deze zijn 
voorbehouden.
2/ Wij vragen een aanpassing van het politiereglement zodat de politie kan tussenkomen indien er 
geparkeerd wordt op plaatsen voor deelauto’s of elektrische wagens die willen opladen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van Groen volgend punt "parkings voor deelauto's" te behandelen.

19 2020_GR_00025 Ten verzoeke van Groen: Regenboogzebrapad in centrum van 
Beveren én alle deelgemeenten - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Om een duidelijk signaal te geven dat Beveren een holebi- en transgendervriendelijke gemeente is, vragen 
we vanuit de fractie om in het centrum van Beveren en in alle deelgemeenten minstens 1 
regenboogzebrapad te voorzien.

‘Zijn wie je bent’ is nog steeds geen vanzelfsprekendheid, ook niet in Beveren. Nog steeds merken we on- en 
offline dat er in Beveren nood is om een duidelijk signaal te geven aan intolerant gedrag. Het is het voor vele 
inwoners hier niet evident om zich vrij en gerespecteerd te voelen. De keuze voor een regenboogzebrapad 
kan een hart onder de riem zijn voor vele inwoners jong en oud die tot op heden zich anders voelden en 
zichzelf niet durfden te zijn.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt "regenboogzebrapad in centrum van Beveren én alle deelgemeentes " te 
behandelen.

20 2020_GR_00027 Ten verzoeke van Groen: vraag naar sensibilisering en visie 
omtrent activiteiten met open vuur - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het collegeverslag konden we lezen dat recent de kerstboomverbranding van Chiro Kallo werd 
goedgekeurd. Een evenement met geschiedenis en een bron van inkomsten voor de vereniging. In eerste 
instantie dus begrip voor de goedkeuring.
Anderzijds moeten we als bestuur toch in vraag durven stellen of deze activiteiten in de huidige tijdsgeest 
nog op zijn plaats zijn. Ons geteisterd klimaat vraagt moedige en doordachte ingrepen van onze steden en 
gemeenten. We hebben een voorbeeldfunctie naar onze inwoners en moeten sensibiliseren waar kan. We 
hoeven daarom nog niet over te gaan tot alles verbieden wat mogelijks zijn effect heeft op klimaat of milieu; 
het in vraag stellen, in debat gaan en kijken naar alternatieven met de verenigingen zou een goede eerste 
stap kunnen zijn. We hebben het hier voor alle duidelijkheid niet over de kleine vuurmanden die her en der 
gebruikt worden, maar over de grote open vuren, genre kerstboomverbranding en Sint-Maartensvuur.

1/ Is er in overleg met organisaties die een aanvraag doen voor een ‘open vuur’ om te kijken naar 
alternatieven?
2/ Wat is de visie van het bestuur omtrent het organiseren van ‘open vuur’?
3/ Hoe gaat het bestuur in de toekomst omgaan met deze vragen?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt "vraag naar sensibilisering en visie omtrent activiteiten met open vuur" 
te behandelen.

21 2020_GR_00026 Ten verzoeke van Groen: plastic challenge - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De grondstof voor veel kunststoffen zijn polymeren, kleine plastic korrels. De haven van Antwerpen is dé plek 
voor zowel productie, behandeling als distributie van deze pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun 
weg via de haven naar heel Europa.
Voorkomen dat deze kleine plastic korrels terecht komen in het water of op andere locaties waar ze niet 
thuis horen, is voortaan een topprioriteit. Het project ‘Zero Pellet Loss’ past in het groter internationaal 
programma ‘Operation Clean Sweep’, om zwerfvuil in zeewater te vermijden. De Antwerpse haven zette als 
eerste haven haar handtekeningen onder dit programma. Concreet zal wekelijkse monitoring een beter 
beeld moeten geven van de plaatsen waar er vervuiling optreedt, zodat de oorzaak kan worden aangepakt. 
Er werden al enkele grote opruimacties gehouden in het havengebied. Verder zal een incidentenmanager de 
vervuiling in de gaten houden en zo nodig laten opruimen. De kosten hiervan worden onder de verscheidene 
partners verdeeld.
In 2019 gingen er ook installaties op de Schelde liggen om er plasticafval uit te vissen en het afval 
tegenhouden voor het in zee komt. De Schelde transporteert zijn deel zeewaarts. De Vlaamse Waterweg, de 
instantie die de bevaarbare waterlopen beheert heeft op acht locaties in het Scheldebekken ‘plasticvangers’ 
laten plaatsen.
Vorig jaar startte de Port of Antwerp met de ‘Galgenschoor Plastic Challenge’ waarmee zij de methode wilde 
vinden om zeer kleine plastic partikels, ook wel pellets genoemd, uit het natuurgebied te verwijderen.
Met de samenwerking ‘Zero Pellet Loss’ streeft de havengemeenschap de laatste jaren naar een minimaal 
verlies van plastic pellets. Zo zijn er speciale afvoerputten en zeef- en afzuiginstallaties geïnstalleerd en 
interne procedures uitgewerkt met opleidingsprogramma’s voor medewerkers. Voorkomen is belangrijker. 
Maar wat doe je met de korrels die reeds aanwezig zijn in het water/natuur?

Hierbij onze vragen:
1/ Worden ook zwarte punten in de Waaslandhaven gemonitord en opgeruimd? Welke zijn dat? Zijn daar 
resultaten van bekend (kg/oorzaak/ vervuiler)?
2/ Is er een samenwerkingsverband met betrekking tot deze plastic challenge tussen Port of Antwerp en de 
gemeente Beveren? Hoe ziet deze er dan uit?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt "plastic challenge" te behandelen.

22 2020_GR_00024 Ten verzoeke van sp.a: betonrot voormalig zwembad                                         
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- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Dit punt wordt op verzoek van de sp.a-fractie toegevoegd aan de agenda:

Er bestaat een vermoeden dat er betonrot aanwezig is in het vroegere zwembad. 
Het gemeentebestuur heeft nu een stabiliteitsstudie besteld om na te gaan of dit effectief het geval is. 
Betonrot is een typisch probleem bij zwembaden van die leeftijd. 
De voorbije jaren is er echter al geïnvesteerd in het voormalige zwembad om het om te vormen tot o.a. een 
sporthal voor gevechtssporten en theaterzaal.

Daarom hebben wij als fractie de volgende vragen:

 Was er van in het begin een vermoeden van betonrot of zijn er recent aanwijzingen opgedoken?
 Waarom is er geen analyse op voorhand gebeurd?
 De resultaten werden eind januari verwacht. Zijn die er al?
 Wat zijn de gevolgen voor de betrokken verenigingen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van de sp.a-fractie volgend punt te behandelen: betonrot voormalig zwembad.

23 2020_GR_00028 Ten verzoeke van sp.a: sociale woningen aangepast voor 
rolstoelgebruikers - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In Knack van 6 januari 2020 wordt verwezen naar een onderzoek van het Vlaams CD&V-parlementslid Katrien 
Schryvers. Uit dit onderzoek bleek enerzijds dat er nogal wat rolstoelgebruikers op de wachtlijsten staan van 
de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen en dat er anderzijds onvoldoende aanbod is van sociale woningen 
die op maat van rolstoelgebruikers zijn. Er zijn ook reeds verschillende meldingen geweest van 
rolstoelgebruikers in Beveren die problemen ervaren in hun sociale woning.

Onze vragen:

1. Hoeveel sociale woningen specifiek geschikt voor rolstoelgebruikers telt gemeente Beveren?
2. Hoeveel rolstoelgebruikers maken er nu gebruik van dit specifieke aanbod?
3. Hoeveel rolstoelgebruikers staan er in gemeente Beveren op de wachtlijst voor een sociale woning?

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt "sociale woningen aangepast voor rolstoelgebruikers" te behandelen.
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