
1/37

Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 1 september 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00221 Verslag gemeenteraadszitting 30 juni 2020 - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 30 juni 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 30 juni 2020.

2 2020_GR_00213 Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester 
houdende maatregelen ter afremming van het 
coronavirus - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden de afgelopen maanden, tot begin juli, 
gestaag door het invoeren van de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, ingevoerd bij Ministerieel Besluit. Sinds midden juli nemen  de 
cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19 echter opnieuw aanzienlijk toe.

Gezien deze evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus drongen bijkomende 
preventieve en doortastende maatregelen zich op om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) 
af te remmen. 

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan 
voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te 
voorkomen.

De burgemeester kan op basis van artikel 134 N. Gem. W., op eigen gezag, politieverordeningen 
uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. 
De huidige verspreiding van het Coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een 
gevaarlijke situatie uit die snelle en adequate maatregelen in toepassing van deze bevoegdheid 
vereisten.

1. Politieverordening 13 juli 2020

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 13 juli 2020 reeds bij politieverordening een 
bijkomende preventieve maatregel 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 
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het huidige Coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die 
bijkomende maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt.

Door middel van deze verordening werd een verplichting opgelegd tot het dragen van een 
mondmasker op markten en rommelmarkten, aangezien op deze plaatsen veel mensen kunnen 
samenkomen, en de afstand niet steeds kan worden gegarandeerd.

2. Politieverordening 28 juli 2020

In toepassing van artikel 11  van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2020 tot wijziging van het 
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, nam de burgemeester op 28 juli 2020 een politieverordening die 
voorziet in de verplichting voor elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar op het openbaar domein en 
elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de gemeente 
Beveren, om  ten allen tijde een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof 
bij zich te hebben.

3. Politieverordening 3 augustus 2020

De gouverneur van Antwerpen kondigde naar aanleiding van de exponentiële stijging van het aantal 
besmettingen in de provincie Antwerpen, een aantal bijkomende maatregelen af middels de 
politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus COVID-19 ; Deze verordening voorziet in aanvullende maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus COVID-19 voorziet in bijkomende maatregelen, onder dewelke een sluiting 
van alle fitnesscentra, specifiek voor de ergst getroffen zone die volgende steden en gemeenten 
omvat: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, 
Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, 
Wommelgem en Zwijndrecht.

Uit vaststellingen van de politie bleek echter dat inwoners van deze meest getroffen zone, de in het 
besluit opgelegde maatregelen omzeilden door naar fitnesscentra gelegen op het grondgebied van 
Beveren te komen om daar te trainen.

Om deze reden, en om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen 
verzekeren en een verdere verspreiding van de epidemie tegen te gaan, nam de burgemeester op 28 
juli 2020 een politieverordening die aan  fitnesscentra de verplichting oplegt om de contactgegevens 
van elke klant bij aankomst te registeren, en daarnaast verbod inhoudt voor de inwoners van de 
getroffen zones in de provincie Antwerpen om aanwezig te zijn in de fitnesscentra op het grondgebied 
van Beveren. Aan de fitnesscentra werd de verplichting opgelegd om zich zodanig te organiseren dat 
de aanwezigheid van deze personen in de fitness niet mogelijk is en om deze personen de toegang 
tot de fitness te weigeren.

4. Politieverordening 7 augustus 2020

In de provincie Oost-Vlaanderen worden jaarlijks ettelijke duizenden seizoensarbeiders in de land- en 
tuinbouw tewerkgesteld, waarvan ca. 850 in Beveren. Een groot deel van deze seizoensarbeiders is 
uit het buitenland afkomstig, met name uit Polen, Bulgarije en Roemenië, maar eveneens Slovakije, 
Spanje, Italië en Portugal;

Verschillende van deze landen of regio’s van deze landen zijn als oranje of zelfs rood ingekleurd in de 
reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, wat betekent dat voor Belgen die naar één van 
dergelijke landen of regio’s reizen bij hun terugkeer een coronatest en quarantaine is aanbevolen dan 
wel verplicht;

Aangezien een plotse instroom van seizoensarbeiders uit zulke risicogebieden een mogelijke 
bijkomende besmettingshaard kan vormen, drongen dringende bijkomende maatregelen zich op, ten 
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aanzien van deze seizoensarbeiders, bovenop de praktijken en protocollen die reeds in de betreffende 
sector actief zijn;

De burgemeester legde om deze reden bij politieverordening van 7 april 2020 houdende maatregelen 
met betrekking tot seizoensarbeid ter afremming van het coronavirus verschillende bijkomende 
maatregelen op:

- Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de gemeente Beveren als seizoenarbeider en 
die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje 
of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie onmiddellijk laten testen op het 
coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

 Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de gemeente Beveren als seizoenarbeider en 
die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als 
groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij 
verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

- De werkgevers van deze seizoensarbeiders in de gemeente Beveren worden verplicht om dagelijks 
de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij 
verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

- De seizoensarbeiders worden op de bedrijven in de gemeente Beveren tewerkgesteld in dezelfde, 
vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur 
wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te 
worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

5. Politieverordening 20 augustus 2020

Door middel van deze verordening werd een verplichting opgelegd tot het dragen van een 
mondmasker aan een schoolpoort door ieder burger ouder dan 12 jaar aangezien op deze plaatsen 
veel mensen kunnen samenkomen, en de afstand niet steeds kan worden gegarandeerd.

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moeten deze politieverordeningen, 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. 13 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus 
- verplichting tot het dragen van een mondmasker op markten en rommelmarkten

 Politieverordening d.d. 28 juli 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus 
- verplichting tot het bij zich dragen van een mondmasker voor burgers boven 12 jaar

 Politieverordening d.d. 3 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 
coronavirus - registratieverplichting voor fitnesscentra + verbod aanwezigheid  inwoners 
getroffen zones provincie Antwerpen

 Politieverordening d.d. 7 augustus 2020 houdende maatregelen met betrekking tot 
seizoensarbeid ter afremming van het coronavirus 
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 politieverordening d.d. 20 augustus 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 
coronavirus - verplichting om een mondmasker te dragen aan een schoolpoort voor burgers 
boven 12 jaar

3 2020_GR_00214 Bekrachtiging politieverordening burgemeester  
maatregelen  aanwezigheid  blauwalgen op de Noord-
Zuid Verbinding - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door de VMM  werd  de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld op de Noord-Zuid Verbinding, van 
aan de Welen waar de Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot.

Uit determinatie van de stalen bleek het te gaan om een bloei van de potentieel toxische soorten 
Planktothrix agardhii, Dolichospermum flos-aquae en Microcystis sp. De aanwezigheid van deze 
blauwalgen, en meer bepaald contact met de bloei, of de inname van water waarin de toxines, 
geproduceerd door blauwalgen, aanwezig zijn, brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan 
voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te 
voorkomen.

De burgemeester kan op basis van artikel 134 N. Gem. W., op eigen gezag, politieverordeningen 
uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. 
Er kon, gelet op de omschreven gezondheidsrisico's, niet worden gewacht op de samenkomst van de 
gemeenteraad in huidige zitting.

De burgemeester nam om deze reden op 24 juli 2020 een politieverordening, die voorziet in volgende 
maatregelen met betrekking tot de Noord-Zuid Verbinding, van aan de Welen waar de Noord-Zuid 
Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot:

- een verbod tot het capteren van water uit de Noord-Zuid Verbinding van aan de Welen waar de 
Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot.

- een verbod op volgende vormen van recreatie in de Noord-Zuid Verbinding van aan de Welen waar 
de Noord-Zuid Verbinding de N451 snijdt tot aan het pompstation Stenegoot: zwemmen, waterpolo, 
triatlon, duiken, waterskiën, tubing, wakeboarden, jetskiën, windsurfen, waadpak- en/of bellyboat 
vissen, drijvend springkasteel, hindernissenparcours, speel- en beluchtingsfontein.

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

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen 
politieverordening van 24 juli 2020, houdende maatregelen naar aanleiding van de aanwezigheid van 
blauwalgen op de Noord-Zuid Verbinding, te bekrachtigen.

4 2020_GR_00220 Samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgpunt 
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Waasland en de gemeente Beveren op vlak van ICT - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In de beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland (ZPW) en het OCMW Beveren werd bepaald 
dat ZPW bij aanvang zou kunnen verder werken op de bestaande ICT-infrastructuur van gemeente 
Beveren. Op dat moment was een werkgroep onder leiding van prof. Asselberg aan de slag om een 
systeem van managed services uit te werken in de computerruimtes van de gemeente Beveren, 
waarop ZPW zou kunnen aansluiten. De regeling zou gedurende 2019 verder uitgewerkt worden in 
een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Zorgpunt Waasland. In afwachting 
van deze definitieve regeling werden in de BHO geen afspraken opgenomen om de samenwerking en 
de financiële verhoudingen te regelen tussen ZPW en de gemeente Beveren op gebied van het 
gebruik van gedeelde ICT-infrastructuur.

De gemeente Beveren beschikte bij de opstart van ZPW over 2 computerruimtes (Stationsstraat 2 en 
Oude Zandstraat), onderling verbonden met een dubbele (apart tracé) glasvezelverbinding en verder 
uitgerust met de nodige inrichting op vlak van stroombeveiliging, blussing en klimatisatie. De 
voorzieningen De Beuken, De Nieuwe en Oude Notelaar, De Bron en de Stroom, het Sociaal Huis, en 
de administratieve diensten (gemeente, OCMW en ZPW) van Beveren-Centrum zijn allen aangesloten 
op dit glasvezelnetwerk. 

ZPW heeft in de zomer 2019 gekozen om de opdracht voor een datacenter met managed services te 
gunnen aan Cipal voor een looptijd van 36 maanden en om niet verder samen te werken met de 
gemeente Beveren op dit vlak. Deze beslissing heeft tot gevolg dat werk moest gemaakt worden om 
de bestaande vervlechting op IT-vlak zoveel mogelijk ongedaan te maken tegen juni 2020. Echter is 
dit niet op alle vlakken mogelijk. In de voorliggende overeenkomst wensen we deze vervlechting 
definitief vorm te geven. 

Tot op heden draagt de gemeente Beveren alle onderhoudskosten verbonden aan de serverruimte De 
Notelaar. In de toekomst zal een deel van de kosten doorgerekend worden aan Zorgpunt Waasland.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om de samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de gemeente Beveren op vlak 
van ICT goed te keuren. 

5 2020_GR_00205 Retributie op het innemen van een standplaats op het 
woonwagenterrein Pastoor Steenssensstraat Beveren   - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De werken aan het woonwagenterrein bevinden zich in de laatste fase. Er kan dan ook verder 
nagedacht worden over de definitieve toewijzing van de plaatsen. De oorspronkelijke 
toewijzingscriteria werden verstrengd door toevoeging van de vereiste van het voorleggen van een 
uittreksel uit het strafregister.  

Op 26 september 2017 werd een retributiereglement vastgesteld voor de periode van 1/1/2018-
31/12/2019. Voorgesteld wordt om dit retributiereglement te hernieuwen zonder tariefwijzigingen met 
ingang van 1 september 2020.



6/37

Het retributiereglement voorziet een retributie van 100 EUR/maand/standplaats en een waarborg van 
300 EUR per standplaats.  De standplaats kan slechts worden ingenomen na betaling van de 
waarborg.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de retributie van 100 EUR/maand/standplaats en de bepaling 
van een waarborg van 300 EUR/standplaats vast te stellen en goed te keuren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om met ingang van 1 september 2020 een retributie te vestigen op het gebruik van een standplaats op 
het woonwagenterrein aan de Pastoor Steenssensstraat te Beveren. 

Artikel 2
om de retributie voor gebruik van het woonwagenterrein vast te stellen op 100 
EUR/maand/standplaats 

Artikel 3
om een waarborg van 300 EUR/standplaats vast te stellen. De standplaats kan slechts worden 
ingenomen na betaling van deze waarborg.

6 2020_GR_00209 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding 
Wijmenhof te Vrasene - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bosman Woningbouw bvba heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de achtertuin te 
Vrasene, Daalstraat 7 (aansluitend op Wijmenhof).

De achtertuin zal verkaveld worden in 4 loten voor ééngezinswoningen langsheen een nieuwe aan te 
leggen weg die aansluit op de bestaande openbare wegenis Wijmenhof. 
De nieuwe weg (8.50 m breed en 25.20 m lang) wordt recht tegenover de afbuiging van het Wijmenhof 
gelegd zodat een eenvoudig en veilig T-kruispunt wordt bekomen (met een vierde arm in noordelijke 
richting voor zachte weggebruikers).
Er worden 3 bouwkavels (2 voor halfopen- en 1 voor gesloten bebouwing) aan de zuidzijde voorzien 
en een vierde lot voor open bebouwing aan de noordkant van de weg. Per kavel wordt een overdekte 
autostalplaats voorzien, gebundeld aan de noordzijde in 4 carports.
Het nieuwe openbaar groen ligt nabij de voetweg naar de achterliggende bestaande groenzone. Zo 
sluit dit bij elkaar aan en versterkt het elkaar.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 maart 2020 tot en met 13 mei 2020 (gelet op 
het nooddecreet).

Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 collectief bezwaarschrift van in totaal 35 bezwaar-
indieners, dat handelt over:

1. gebrek aan burgerparticipatie; 
2. gebrek aan globaal inrichtingsplan met de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de 

omgeving; 
3. wateroverlast; 
4. mogelijke schending verkoopsvoorwaarden van de bestaande woningen in Wijmenhof; 
5. te hoge woondichtheid door te kleine en te smalle percelen; 
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6. te beperkte tuinzones; 
7. te veel bebouwing en verharding; 
8. te grote kroonlijsthoogte (zonder beperking qua dakkapellen); 
9. ontwikkeling op perceel in tweede bouwlijn; 

10. verkeersoverlast: ontwikkeling zou moeten ontsloten worden via Daalstraat 7; geen 
mogelijkheid om auto’s in voortuin te stallen, geen bezoekersparkings; 

11. schending van de privacy op aanpalende percelen door te weinig afstand. Bouwprofiel zal 
bovendien leiden tot rechtstreekse inkijk; 

12. een bijstelling van een verkaveling moet worden geweigerd als meer dan de helft van de in de 
omgevingsvergunning waarvoor bijstelling wordt gevraagd, toegestane kavels een 
ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk of digitaal bezwaar 
hebben ingediend. 

 Aan de raad wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van het ingediende collectief bezwaar;
2. het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling te Vrasene, uitbreiding Wijmenhof, 

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

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de ingediende bezwaren

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling uitbreiding Wijmenhof te Vrasene, met 
bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

7 2020_GR_00216 Wegtracé trageweg tussen Kallodam en Hoog-
Kallostraat-Ebeslaan bij aanvraag omgevingsvergunning 
gemeentebestuur Beveren  - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Dossiernummer OMV_2020022943
De vergunningverlenende overheid is het gemeentebestuur van Beveren.
De aanvraag werd ingediend op 15 april 2020 en stilzwijgend volledig en ontvankelijk verklaard op 18 
mei 2020.
De startdatum van de termijnberekening is 15 mei 2020, waardoor de uiterste datum waarop het 
college een beslissing moet nemen over de aanvraag 26 oktober 2020 is.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Kallo, nabij Kallodam, Gasthuisstraat, Hoog-
Kallostraat en Ebeslaan. Dit terrein is kadastraal gekend als gelegen 8ste afd (kallo), sectie B nrs. 
0205 M, 0172 E, 0173 C, 0383 A, 0171 B, 0173 D, 0176 G, 0171 A en sectie F nrs. 1200 L 2 en 1200 
M 2.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en wordt kort omschreven als het aanleggen 
van een groenpark.

Het project omvat: 

 een bijkomende parking voor 20 wagens op de hoek van de Kallodam en Gasthuisstraat met 
inrit langsheen de Kallodam;
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 tussen nieuwe parking en chirolokaal wordt een speellandschap ingericht met een bosje, 
houtkanten en plukhagen, een speelpoel, een amfitheater (later met uitkijktoren);

 langs de zuidzijde van de bestaande parking aan de sporthal wordt een omheind kleutereiland 
voorzien;

 de bestaande wadi, een open afwatering, ligt buiten het kleutereiland en blijft onaangeroerd;
 rond het kleutereiland en bestaande wadi wordt een busweg met kus-& rij-zone voorzien;
 langs de oostzijde van het chirolokaal wordt een speelluwe zone aangelegd met  een eco-

poel, een nieuw aan te planten bosje en bloemrijke graslanden;
 een nieuwe trage weg voor wandelaars en fietsers verbindt de Ebeslaan met de trage weg in 

de aanpalende publiek private tuin van het project Rietvelden;
 deze trage weg wordt verder verlengd richting sporthal;
 een nieuwe fietsenstalling wordt voorzien, nabij de school, sporthal, pentanqueclub en 

chirolokaal.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 mei 2020 tot en met 19 juni 2020. Dit 
openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 11 bezwaren waaronder twee gezamenlijke bezwaren, het ene 
ondertekend door 11 buurtbewoners (zijde Kallodam), het andere ondertekend door 24 buurtbewoners 
(zijde Ebeslaan), die handelen over: 

1. Wat zijn de voorziene data van uitvoering?
2. Verplaatsen uitkijktoren en amfitheater:  De uitkijktoren komt op het amfitheater en zal 

dezelfde hoogte hebben als het hoogste punt van het Chirolokaal. Deze zal inkijk geven in de 
woningen en tuinen van de Kallodam. Verzoek om deze te verplaatsen.

3. Meer aandacht voor de veiligheid:  Vrees dat de kinderen uit het aangelegde bos de straat 
zullen overlopen.  Dit kan vermeden worden door een omheining in natuurlijke materialen. 
Vraag om extra bord zone 30.

4. Geluidsoverlast:  Vaak ’s avonds overlast door de toenemende activiteiten in de buurt (ook in 
gemeentepark). Vraag om borden te plaatsen waarop aangegeven wordt dat er na 22 uur 
geen gebruik meer mag gemaakt worden van de locatie.

5. Vraag om de parking zodanig aan te leggen dat deze niet kan gebruikt worden voor het stallen 
van bussen en vrachtwagens door vb. het beperken van de lengte van de plaatsen, zodat 
deze ongeschikt worden voor vrachtwagens en bussen én door bijkomende aanplanting van 
groene stroken.

6. Vraag om degelijk onderhoud van de verschillende wadi’s, controle op zwerfvuil, algemeen 
onderhoud van groenaanplantingen en speeltuigen.

7. Vraag om plaatsen van bladkorven.
8. Vraag om regelmatige politiecontroles voor de bewaking van veiligheid en ter voorkoming van 

de overlast.
9. Skatebaan: Wat met gedane belofte om skatebaan te verplaatsen? Want storend voor de 

petanqueclub omwille van geluidsoverlast en ongepast jeugdgedrag. Voorstel tot 
fietsenstalling of bijkomende parking.

10. Hygiënische omstandigheden van poelen:  Is het noodzakelijk in de nabijheid 3 poelen aan 
leggen? Vraag om één poel i.p.v. drie. Deze gaan een bron zijn van muggenlarven en andere 
insecten. Hoe gaat de gemeente dit onder controle houden? Komt er een fontein om de poel 
te luchten? Zijn ze voldoende diep met visjes? Wat met verdrinkingsgevaar? Hoe vervuiling 
door Canadese ganzen tegengaan?

11. Camera’s: Vraag om camera’s te installeren wegens last van drugshandel, jeugdcriminaliteit 
en inbraken in sporthal, in school en in Chirolokaal, zelfs brandstichting én provocerend 
gedrag op de parking van de sporthal.

12. Trage weg in aansluiting met Ebeslaan: Bezwaar tegen weg van 4 meter met vraag tot 
versmalling naar 1 meter zodat de trage weg geen racecircuit wordt, dit 1) ter voorkoming van 
teloorgang van natuurlijk gevestigde flora en fauna door fragmentering ingevolge een 
overmatig wegbreedte, 2) om budgetbesparende redenen, 3) ter voorkoming van erosie van 
het talud met impact op de aanpalende tuin Ebeslaan nr.2 door behoud van zoveel mogelijk 
vegetatie én daar waar nodig inwerking van jute, 4) ter bescherming van privacy in de tuin bij 
het verdwijnen van bestaande groenbuffer, 5) ter voorkoming van een verhoging van 
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inbraakgevoeligheid door 54 meter tuindiepe zijdelingse impact, 6) ter voorkoming van 
boomkap van één knotwilg. // Vraag tot 1) het niet plaatsen van kunstmatige verlichting zodat 
het dagritme van dieren (en mensen) niet verstoord wordt, 2) het verwijderen van naaldbomen 
en vervanging ervan door streekeigen bomen, inzonderheid het behoud van zaailingen van 
Europese es buiten het tracé van de trage weg ter vervanging van de naaldbomen. // Bezwaar 
omwille van Groen’plan’ Kallo afwijkend van ‘oorspronkelijke’ plannen, ondertekend als mede-
eigenaar bij het verlijden van de akte, inzonderheid de verbinding naar de Ebeslaan. // 
Bezwaar van enkele mede-eigenaars van de VME 'De Rietvelden' om extra grondafstand om 
dit project te realiseren. Moet hiervoor geen onteigeningsplan te worden opgemaakt? Moet de 
VME niet met een meerderheid van stemmen instemmen met werken op haar eigendom? 
Voorstel van rechtstreeks verbinding bezoekersparking-Ebeslaan met verlies 2 
bezoekersparkeerplaatsen, één fietsbocht minder, maximaal behoud knotwilgen, verkeers-
vertragende elementen i.f.v. conflictbeheersing voertuigen / fietsers.

13. Trage weg ter hoogte van parking sporthal komt uit vlakbij het petanquelokaal wat als 
hinderlijk wordt ervaren (én valt binnen de veiligheidsperimeter van het skateterrein).

14. Grasveld van VME 'De Rietvelden': Vraag tot officialisering van samenwerking VME 'De 
Rietvelden' en de gemeente voor het beheer van het grasveld.

De GOA neemt daarover volgende standpunten in:

1. Data van uitvoering?: dit is geen bezwaar, maar een vraag om toelichting

Zodra de omgevingsvergunning is afgeleverd, kan de uitvoering starten:

1. vanaf oktober 2020 (na vergunning en verstrijken beroepstermijn 35 dagen zonder beroep): 
de verhardingswerken met aanleg parking, busweg (= brandweg chiro Kallo) en verharding 
rondom gebouw chiro Kallo.

2. najaar 2020 – voorjaar 2021: aanleg poelen (speelpoel en ecopoel), trage weg vanaf parking 
sporthal Kallo tot tuin appartementen De Rietvelden, speelheuvel, speelnatuur en 
kleutereiland.

3. 2021: trage weg vanaf publiek-private tuin appartementen De Rietvelden tot Ebeslaan.

2. Uitkijktoren: gegrond

De opmerking over de uitkijktoren is gegrond.   Hij kan - wanneer de nodige budgetten vrijkomen - 
gerealiseerd worden aan de zuidzijde van het bos en niet op de speelheuvel / amfitheater.  De 
kijkrichting wordt Rietveld Kallo, weg van de huizen Gasthuisstraat-Kallodam. Zie toegevoegd plan.

3. Veiligheid: deels gegrond

De opmerking over verkeersveiligheid is terecht en wellicht gaven de verklarende nota en het 
grondplan hierover te weinig duiding:

1. Het kleutereiland wordt voorzien van een kastanje-afsluiting rondom. De zone met 
speelnatuur, bos en speelheuvel wordt ter hoogte van Kallodam en parking met een draad 
afgerasterd in het plantsoen. Kallodam krijgt een natuurlijke grasberm van 1,5 m breedte 
naast de rijstrook. Mogelijkheid om zomaar uit bos de straat op te lopen wordt uitgesloten. 

2. De kleine klimtoren blijft aanwezig in het kleutereiland, ongewijzigd op dezelfde locatie.

Ter weerlegging van de noodzaak aan het toevoegen van nog een zone-30-bord, voegt de dienst 
mobiliteit in het advies van 26 juni 2020 het volgende toe: ”In de loop van volgend jaar wordt geheel 
Kallo zone 30. Dit zal gerealiseerd worden als de ANPR – camera’s zullen geplaatst worden. Als men 
door Kallo rijdt en men doet dit aan een hogere snelheid dan 30 km/u krijgt men een boete. Het 
dossier van de ANPR camera’s volgt de politie. Dus 30 km/u wordt de norm in alle straten van Kallo 
omwille van de zonale reglementering.”
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4. Geluidsoverlast: niet van stedenbouwkundige aard

Ingaan op de vraag om een bord te plaatsen kan overwogen worden.

5. Parking Kallodam-Gasthuisstraat: hoe bussen en vrachtwagens uitsluiten?: gegrond

Zie advies dienst mobiliteit Beveren 24 juni 2020. Dit kan eenvoudig opgelost worden door het 
plaatsen van een portiek, een omgekeerde gepoederlakte stalen U die niet hoger is dan 2,1 meter. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat de parking op analoge wijze zoals de speelzone wordt 
afgebakend om te verhinderen dat de parking zou bereikt worden via de groenstroken. Zie 
toegevoegd plan.

6. Vraag naar onderhoud wadi’s, groenaanplantingen, zwerfvuil, (veiligheid spelinfrastructuur): 
dit is geen bezwaar maar een vraag om toelichting

Behandeling zoals alle gemeentelijke groenpleinen met spelinfrastructuur, dit i.s.m. groendienst en 
technische dienst wegen, inclusief de cel reiniging.

7. Vraag naar plaatsing bladkorven: dit is geen bezwaar maar een vraag om toelichting

Bladeren vormen de strooisellaag in het bos. Bij overlast op voetpaden kunnen betrokkenen een 
bladkorf aanvragen bij groendienst Beveren volgens de geëigende procedure.

8. Vraag om regelmatige politiecontroles als bewaking van veiligheid en overlast: dit is geen 
bezwaar maar een vraag om toelichting

Deze vraag is niet van stedenbouwkundige aard en dient niet behandeld in het kader van dit openbaar 
onderzoek. Ze valt ook buiten de toepassing van het algemeen politiereglement van 18 januari 2018. 
Deze vraag kan behandeld worden naar aanleiding van de opening en ter beschikkingstelling van de 
terreinen aan de gebruikers ervan.

9. Verplaatsing skatebaan?: gegrond

De skatebaan ligt -net zoals het petanquelokaal - op een kadastraal perceel binnen de oppervlakte 
van het Groenplan Kallo. Een verplaatsing van de bestaande inrichting van de skatebaan – niet onder 
hoede van dienst natuurontwikkeling maar onder hoede van groendienst - is niet opgenomen in dit 
Groenplan Kallo. Om tegemoet te komen aan de door bezwaarindiener aangehaalde gemeentelijke 
belofte op basis van klachten, wordt voorgesteld de functies van de verhardingen skatebaan en 
fietsparkeerplaats te wisselen. Dit geeft meer ruimte aan het skaten binnen een groene omheining, 
maar geeft minder ruimte aan een fietsenstalling vóór het pentaquelokaal. Indien de ruimte voor 
fietsen te klein zou worden, kan hieraan verholpen worden via een nieuwe OMV-aanvraag.

10. Poelen? : 

a. Wadi t.h.v. kleutereiland: ongegrond

De wadi verwerkt het regenwater van de verhardingen Kallodam met behoud van de huidige 
afwateringsniveaus. Ook de afwatering van de nieuw te creëren gesloten verhardingen (o.a. busweg) 
komt hier terecht. 

In eerste instantie blijft de inrichting van de huidige wadi ongewijzigd. De hellingsgraad vanaf de 
nieuwe verharding wordt aangepast naar wadi onder de vorm van een nat grasland.

Pas indien wadi en nat grasland onvoldoende buffercapaciteit bieden, wordt overgegaan tot een 
grotere poeloppervlakte.

Momenteel levert de wadi geen muggenproblemen, deze situatie blijft ongewijzigd.
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b. Speelpoel t.h.v. chirolokaal: ongegrond

De bestaande open gracht wordt ontwikkeld tot speelpoel. De poel is ondiep met zacht glooiende 
hellingen naar randen toe.  De poel wordt gevoed door gracht en wadi. Bij hoge waterstand is de poel 
een goede buffer, bij lage waterstand zal de poel droog staan. De poel kan zijn water in de zomer niet 
behouden. Ze wordt onderhouden aan de hand van maaibeheer zodat verbossing wordt tegengaan én 
wordt gemiddeld om de 5 à 10 jaar uitgehaald.  Een fontein is niet van toepassing in een natuurlijke 
poel.

De omvang en diepte van deze poel zijn onvoldoende voor een visrijk milieu. Amfibieën zullen wel hun 
weg vinden. 

Onze gemeente kent talrijke wadi’s in woonwijken én poelen op meerdere locaties. Tot op heden zijn 
er geen problemen bekend i.v.m. verdrinkingsgevaar.

Wat de inrichting van het groenplan met poelen betreft: de jeugdbeweging is vragende partij. 
Bovendien is het net verrijkend om met waterelementen vertrouwd te geraken en mogelijke gevaren 
van draszones goed in te schatten. 

De muggenproblematiek in Gasthuisstraat, Kallodam en Melseledijk is sinds enkele jaren te linken aan 
het Rietveld Kallo. Dit aangelegde rietmoeras komt stilaan in evenwicht waarbij ook daar de 
muggenproblemen opgelost raken dankzij én een vispopulatie én de aanwezigheid van zwaluwen en 
andere insecteneters.

c. Ecopoel: ongegrond

De ecopoel wordt in de eerste plaats aangelegd om waterzuivering, waterbuffer en natuurontwikkeling 
mogelijk te maken.  Hiervoor geldt dezelfde bovenstaande toelichting i.v.m. overschatte problemen. 
 Bij de ecopoel ligt de klemtoon vooral op de educatieve waarde als waterelement.

d. Alle poelen: ongegrond

De voorkoming van bevuiling van de poelen door Canadese ganzen is geen stedenbouwkundig 
element.  De gemeente kan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vragen deze mogelijke bevuiling 
mee te monitoren in het kader van het beheer van Rietveld Kallo.

11. Camera’s?: niet van stedenbouwkundige aard

De behandeling van overlast zal gebeuren zoals op andere plaatsen in onze gemeente bij overlast.

12. Trage weg Ebeslaan:

a. Versmalling van trage weg: gegrond

De vraag is terecht, maar de weg kan niet versmald worden tot 1 meter.  Hierin spelen de parameters 
toegankelijkheid (minimum 1,5m), verkeersveiligheid en onderhoud. 

Om te voorkomen dat de trage weg zou kunnen uitgroeien tot een ‘racecircuit’, stelt het advies 
mobiliteit dd. 24 juni 2020: ‘De verbinding naar de Ebeslaan moet zeker behouden blijven. Door het 
groen zó te plaatsen aan het begin van de trage weg t.h.v. de Ebeslaan kan men het voor 
gemotoriseerd verkeer onmogelijk maken om erdoor te rijden.  De trage weg zelf moet minstens 2 m 
breed zijn. Om tegemoet te komen aan de bezwaren voor het rooien van de knotwilgen mag een 
stukje van de trage weg anders ingetekend worden … .’

Deze versmalling van de trage weg tot breedte 2 meter geldt in het mobiliteitsadvies van Kallodam tot 
Ebeslaan.  De gewonnen 2 meter ruimte zal ingericht worden als groenberm met ruiggrasland,  ter 
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hoogte van de Ebeslaan en Kallodam afgeschermd voor gemotoriseerd verkeer door middel van 
wegneembare omgekeerde u-vormige beugels in functie van het onderhoud van de groene ruimten. 

De 24 bezwaarindieners willen de trage weg zoveel als mogelijk aan west- en noordzijde gerealiseerd 
zien. Onder de voorwaarde van het advies toegankelijkheid, dient erover gewaakt dat de principes van 
integrale toegankelijkheid over de lengte van het zich naar boven slingerend pad gerespecteerd 
worden. Hiervoor dient het tracé van de trage weg tussen de publiek-private tuin VME ‘De Rietvelden’ 
en de Ebeslaan herwerkt te worden, waarbij enerzijds de bestaande helling rond de tuin van Ebeslaan 
2 geïntegreerd wordt en anderzijds de maximale hellingsgraden van resp. 4%-5%, deze afhankelijk 
van de te realiseren oplossing, gerespecteerd wordt.

b. Aanleg van de nieuwe trage verbinding naar Ebeslaan op niet verworven grond van VME ‘De 
Rietvelden’: ongegrond

- Ten eerste is de vraag om de trage weg niet aan te leggen op nog niet verworven grond door de 
gemeente onterecht. Immers, de grond voor de trage weg én naar de Hoog-Kallostraat én naar de 
Ebeslaan moet niet verworven worden gezien een gedeelte van de trage weg op de gronden van de 
VME ‘De Rietvelden’ in koppelingsgebied loopt waarbij het publiek-privaat karakter opgelegd wordt bij 
gewestplanvoorschrift zoals bevestigd is bij vergunning van 11 mei 2015.

De opmerking dat het pad een verandering betekent voor de ‘private’ tuin van de 
meergezinswoningen ‘De Rietvelden’ is om bovenstaande én onderstaande opsomming van redenen 
evenmin terecht. 

- Ten tweede kan er gesteld worden dat de nieuwe trage verbinding de mogelijke conflicten tussen 
enerzijds voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer van ‘De Rietvelden’ bij 
aansluiting op de Hoog-Kallostraat zal verminderen door de nieuwe aansluiting naar de Ebeslaan.

- Ten derde werd de van de vergunning afwijkende tuininrichting van Residentie ‘De Rietvelden’ in de 
loop van de realisatie ervan in nauw overleg tussen gemeente en projectontwikkelaar Brody n.v. / 
BIMMO bvba uitgewerkt, voortgaand op de voorwaarden bij vergunning, mét integratie van de nieuwe 
trage verbinding naar de Ebeslaan naar aanleiding van de opstart van het gemeentelijk groenplan 
Kallo.  Deze trage weg maakt bijgevolg deel uit van deze OMV-aanvraag ‘Groenplan Kallo’.

Op basis van een collegebesluit van januari 2016 voor het 'Groenplan Kallo' als PDPO-project mét 
participatietraject, werd dit door de dienst Natuurontwikkeling voorgesteld op 21 juni 2016 met als 
partners gbs Kallo, oudercomité gbs Kallo, chiro Kallo, ’t Boelleke Kallo, petanque Kallo én 
projectontwikkelaar Brody n.v. / BIMMO bvba.  Dit participatietraject verliep met inbreng van de 
Kwaliteitskamer en de dienst Plattelandsontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen.  Dit alles 
werd op punt gesteld tijdens besprekingen tussen Brody n.v. / BIMMO bvba en gemeente tussen 17 
nov. 2016 en 19 juni 2017 in het licht van de publiek-private tuininrichting.

- Ten vierde mag de VME ‘De Rietvelden’ niet over het hoofd zien dat de wadi – vergund in de uiterste 
zuidzone van de publiek-private tuin – afwijkend van de vergunning werd aangelegd als ‘buffer’ naar 
de semi-privaat ingerichte tuinzone in koppelingsgebied. De OMV-aanvraag voor Groenplan Kallo 
legitimeert de verplaatsing van de wadi van zuid- naar noordzijde van het perceel, inclusief de semi-
private tuinzone, gelegen vóór de gelijkvloerse wooneenheden.

- Ten vijfde moet de VME ‘De Rietvelden’ rekening houden met het feit dat er nu slechts één door de 
VME ‘De Rietvelden’ te onderhouden trage weg door het gebied loopt i.p.v. de vergunde 
padenstructuur met aan de zuidzijde een lus rond de niet uitgevoerde wadi én aan de westzijde een 
pad naderend tot de semi-private tuinzone, eveneens gelegen in koppelingsgebied.

Om tegemoet te komen aan het voorstel van oplossing in het ongegronde bezwaar, zou de trage weg 
naar de Ebeslaan eventueel kunnen aantakken via de tot het publiek domein overgedragen 
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bezoekersparking (waarbij 1 tot 3 parkeerplaatsen verdwijnen mét het maximale behoud van de oude 
knotwilgen langs de gracht).

Dit voorstel gaat evenwel voorbij aan het aantal bij vergunning opgelegde parkeerplaatsen (B2014-
608, vergunning 2015-05-11), nl. 24 ondergrondse, 12 onder blok C, 15 tussen de bouwblokken, 7 
naast blok C, 10 voor bezoekers in koppelingsgebied, in totaal 58 + 10 = 68 ppln. Controle van het 
huidig gebruik door de dienst mobiliteit wijst uit dat de bezoekersparking momenteel slechts zelden 
volledig gebruikt wordt, meestal voor 2/3 ongebruikt is.  Een verlies van 1-3 ppln. is volgens advies 
van de dienst mobiliteit dd. 24 juni aanvaardbaar.

De vereniging van mede-eigenaars klaagt over het gebruik van de bezoekersparking door mobilhomes 
uit de buurt. 

Het is evenwel niet nuttig in te gaan op dit voorstel van verkort tracé van de trage weg tussen 
bezoekersparking en Ebeslaan om volgende redenen:

 een bezwaarindiener haalt terecht aan dat integratie van de trage weg via de aan de 
gemeente overgedragen bezoekersparking de noodzaak inhoudt tot conflictbeheersende 
maatregelen tussen trage weg- en parkinggebruikers, iets wat niet nodig is wanneer de trage 
wegverbinding buiten de bezoekersparking wordt gehouden (zie ook ten tweede hierboven);

 bij de slingerende ontwikkeling van het aangevraagde tracé werd rekening gehouden met een 
maximale hellingsgraad van 4% voor rolstoelgebruikers (toegankelijkheidsverordening en 
Integrale toegankelijkheid);

 een rechtgetrokken tracé van bezoekersparking naar Ebeslaan houdt een verkorting in van 
70,94m naar 53,41m (gemeten op de zuid-oostelijke ontwikkeling van midden waterloop tot 
aansluiting verharding Ebeslaan), wat naar toegankelijkheid leidt tot een té groot 
niveauverschil voor een aanleg in 5 stukken van maximaal 10 meter met een hellingsgraad 
van 5% en tussenliggende vlakke stukken van 1,50m breedte;

 tenzij men kiest voor dermate grote ophogingen (mét inbuizing van deel gracht langs de 
bezoekersparking),) palend aan de gracht aan en tuin van de percelen Hoog-Kallostraat 72-78 
en Kapeldijkstraat 4, die niet werden aangevraagd én waarvan de uitvoering om 
waterbouwkundig technische redenen niet wenselijk is omwille van de eraan verbonden hoge 
kostprijs.

Op de vraag tot het niet plaatsen van kunstmatige verlichting zodat het dagritme van dieren (en 
mensen) niet verstoord wordt, kan worden ingegaan.

De vraag tot het verwijderen van naaldbomen en vervanging ervan door streekeigen bomen, 
inzonderheid het behoud van zaailingen van Europese es buiten het tracé van de trage weg ter 
vervanging van de naaldbomen wordt beaamd, maar valt niet onder deze aanvraag omdat de 
stamomtrekken van de vier naaldbomen niet weergegeven zijn op plan én er evenmin gevraagd wordt 
deze te rooien. Bijgevolg dient dit aanvullend element van het groenplan Kallo te worden uitgewerkt 
via een OMV-aanvraag tot rooien van deze naaldbomen.

Conclusie in weerlegging bezwaar onder punt 12.b.: 

De idee dat er grond van de publiek-private tuin van de VME ‘De Rietvelden’ moet wordt afgestaan is 
fout gezien de tuin gelegen is in koppelingsgebied.  De trage weg van Kallodam tot Hoog-Kallostraat-
Ebeslaan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in het algemeen belang van de 
gemeenschap van Kallo, met respect voor de rechten en plichten van zowel de VME ‘De Rietvelden’ 
als de gemeente, precies omwille van de ligging in koppelingsgebied volgens gewestplan. Het tuinplan 
van de VME ‘De Rietvelden’- inclusief de gewijzigde locatie van de vergunningsplichtige wadi zoals 
opgelegd bij vergunning van 11 mei 2015 – werd gezamenlijk met ontwikkelaar Brody n.v. / BIMMO 
bvba uitgewerkt. De gewijzigde locatie van de wadi wordt bij deze aanvraag gelegitimeerd, meteen 
ook de basis voor de bestendiging van de semi-private tuinzone tussen wadi en meergezinswoning, 
gelegen in koppelingsgebied.
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Indien de basisakte hieromtrent foute (plan)gegevens bevat, dan valt dit niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente maar van die van de verkoper. 

Het aangevraagde tracé, met een inbuizing over een maaiveldbreedte van 4 meter tussen de 6 meter 
uit elkaar staande knotwilgen door ophoging aan beide zijden van de waterloop, met een versmalde 
wegbreedte van 2 meter en tweezijdige zijdelingse berm van 1 meter i.f.v. het oordeelkundig beheer, 
in overeenstemming met het aangepast machinepark - dit om zo min mogelijk te roeren aan de 
bestaande bodemsamenstelling én vegetatie - houdt maximaal rekening met het bezwaar van 2+22 
mensen rond de Ebeslaan, nl. 1) de voorkoming van teloorgang van natuurlijk gevestigde flora en 
fauna door inperking van fragmentering met aangepaste wegbreedte, 2) de budgetbesparing, 3) de 
voorkoming van erosie van het talud met impact op de aanpalende tuin Ebeslaan nr. 2 door behoud 
van zoveel mogelijk vegetatie aan de zuidzijde van de trageweg met daar waar nodig inwerking van 
jute bij aanleg van het talud, 4) waardoor de bescherming van privacy in de tuinen zoveel als mogelijk 
wordt gewaarborgd door het maximale behoud van de groenbuffer, 5) de beperking van de verhoging 
van inbraakgevoeligheid omwille van het maximale behoud van de groenbuffer, 6) en tot slot de 
voorkoming van boomkap van één knotwilg door de versmalling én lichte verplaatsing van het pad op 
de daartoe meest geschikte plaats tussen de 2 knotwilgen, dit alles onder de voorwaarde dat de 
principes van integrale toegankelijkheid over de lengte van het zich naar boven slingerend pad 
gerespecteerd blijven bij de uitwerking van het aangepast te verfijnen tracé.

Aan de vraag tot het niet-plaatsen van verlichting kan tegemoet gekomen worden door afkoppeling 
van het openbare lichtnet van de 3 lichtpunten in de publiek-private tuin van VME 'De Rietvelden'.

Aan de vraag tot kappen van naaldbomen en vervanging door Europese es kan tegemoet gekomen 
worden via aparte OMV-aanvraag.

De klacht van de VME’ De Rietvelden’ als zou de bezoekersparking onterecht door de buurtschap 
worden gebruikt voor het lange tijd stallen van mobilhomes, kan voorkomen worden door het plaatsen 
van een portiek met hoogte 2,1m ter hoogte van de ingang van de bezoekersparking, zoals 
weergegeven in het mobiliteitsadvies n.a.v. het bezwaar van de bewoners van Kallodam en 
Gasthuisstraat. Zie toegevoegde tekening.

13. Trage weg t.h.v. parking sporthal: gegrond

Zie punt 9. hierboven.

Zoals het skatepark geplaatst werd - dit is zonder de op later tijdsstip aangelegde toegangsweg naar 
het petanquelokaal in rekening te brengen - voldeed deze aanleg én plaatsing aan beide KB’s van 28 
maart 2001 betreffende enerzijds de uitbating van speelterreinen, anderzijds de veiligheid van 
speeltoestellen. De minimale afmeting van de opvangzone voor de geplaatste skatebaan is 
vastgelegd op 1,5 meter.

Door de  aanleg van het 1,00 meter verhard breed pad (niet beantwoordend aan de 
toegankelijkheidsverordening) als toegang naar het pentaquelokaal, ligt dit pad van 1,00 + 0,30 
(afstand tussen pad en rand skatebaan) = 1,30 meter dus volledig in de veiligheidsperimeter van de 
skatebaan, wat bij KB niet toegelaten is, zoals aangegeven in het advies Groendienst dd. 26 juni 
2020). Zie ook bijgevoegd inplantingsplan uit Uitbreiding gemeentelijke basisschool Kallo + tijdelijk 
plaatsen klascontainers OMV_2019146360, vergunnning 23 mrt 2020.

Bovendien dient de nieuwe trage wegverbinding noodzakelijkerwijze uit te komen in het vlakke 
gedeelte ter hoogte van de rijbaan tussen beide parkeerstroken (75 2019_CBS_00229, collegebesluit 
21 januari 2019). Immers, in de (brandweer- en bus)baan zijn 2x een helling van 6,10 meter met een 
tussenliggende plat vlak voor bussen van 12,00 meter ingebouwd, dit alles in functie van de 
toegankelijkheid voor minder mobiele personen tot de bussen (decreet integrale toegankelijkheid), met 
als dubbel voordeel dat het verbindingsvoetpad tussen school en chirolokaal niet verhoogd moet 
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geplaatst worden én de natuurlijke regelwaterafloop naar de wadi zonder bijkomende ingrepen kan 
gerealiseerd worden.

De logische oplossing is de skatebaan en de fietsstalling van plaats te wisselen zodat de trageweg 
over een beperkte lengte (nl. van de aanvang toegangsweg tot de voordeur petanqueclub) met 
breedte van 3,00 meter gescheiden wordt van de skatebaan en naast de fietsparkeerplaats komt te 
liggen, waarmee dan ook tegemoet gekomen wordt aan het bezwaar.  Een bijkomend groenscherm 
tussen petanquelokaal en fietsparkeerplaats is een mogelijkheid. Zie toegevoegd plan.

14. Grasveld van VME appartementen De Rietvelden: ongegrond

De vraag tot officialisering van samenwerking VME ‘De Rietvelden’ en de gemeente voor het beheer 
van het grasveld berust op een misverstand bij bezwaarindieners. De inrichting van de publiek-private 
tuin bij de appartementen ‘De Rietvelden’ door de ontwikkelaar én het onderhoud ervan door de VME 
‘De Rietvelden’ is een vergunningsvoorwaarde geweest.

De zgn. verdere inrichting en/of juist beheer op basis van de aan de gang zijnde natuurontwikkeling 
kunnen deskundig geadviseerd worden door dienst natuurontwikkeling gemeente Beveren, op 
verzoek van de VME zelf of op basis van natuurwaarnemingen door gemeentediensten of derden.

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 3 augustus 2020 reeds een gunstig 
advies alle voorwaarden van het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar. Deze zijn hierna opgesomd, waarbij rekening gehouden wordt mét alle terechte 
bezwaren én ingekomen adviezen, volgens bijgevoegd plan:

1. Ter voorkoming van inkijk in de tuinen van de woningen langs de Kallodam, wordt de 
uitkijktoren verplaatst naar de zuidzijde van de beboste zone met kijkrichting Rietveld Kallo, 
weg van de huizen Gasthuisstraat-Kallodam.

2. Uit veiligheidsoverweging wordt het kleutereiland met kleine klimtoren voorzien van een 
kastanje-afsluiting rondom.  Zo ook wordt de zone met speelnatuur, bos en speelheuvel ter 
hoogte van Kallodam én de parking op de hoek Gasthuisstraat-Kallodam met een draad 
afgerasterd in het plantsoen. De Kallodam krijgt aan de zuidzijde een natuurlijke grasberm van 
1,5 meter breedte naast de rijstrook. Mogelijkheid om zomaar uit het bos de straat op te lopen 
wordt aldus uitgesloten.  Een bord zone-30 wordt overbodig van zodra geheel Kallo in het jaar 
2021 zone 30 wordt, gerealiseerd met een netwerk van ANPR – camera’s.

3. Het parkeren van bussen en vrachtwagens op de parking op de hoek van Kallodam-
Gasthuisstraat wordt voorkomen, enerzijds door het plaatsen van een portiek, een 
omgekeerde gepoederlakte stalen U die aan de onderzijde niet hoger is dan 2,10 meter, 
anderzijds door een analoge afbakening zoals beschreven onder voorwaarde 2 hierboven. 

4. Het parkeren van mobilhomes op de bezoekersparking bij de meergezinswoningen ‘De 
Rietvelden’ Hoog-Kallostraat 68 wordt voorkomen door het plaatsen van een gelijkaardig 
portiek zoals onder voorwaarde 3 beschreven.

5. De verplaatsing van de skatebaan is om veiligheidsredenen een noodzaak, opgelost door het 
bestaand skateterrein in te richten als fietsparkeerplaats én de skatebaan te verplaatsen naar 
de voorziene ruimte voor fietsparkeren (wat ruimte biedt voor een latere uitbreiding van de 
skatebaan), waarbij het bestaande toegangspad naar het petanquelokaal van 1,00 meter naar 
3,00 meter verbreed wordt, in combinatie met de nieuwe trage weg van Kallodam naar 
Ebeslaan, waarbij de rand tussen het beklinkerde en in ternair zand uitgevoerde trage weg 
haaks op de rij- en wanderrichting wordt aangelegd, gelegen oostelijk van deze toegangsdeur 
van het petanquelokaal.

6. De door de gemeenteraad goed te keuren trage weg tussen Kallodam en Ebeslaan wordt in 
basis versmald tot een breedte van 2,00 meter verharding met zijdelingse stroken grasberm 
van 1,00 meter over de volledige lengte van het traject - met uitzondering van het 
toegangspad tot het pentanquelokaal (zie voorwaarde 5 hierboven) én het reeds 
gerealiseerde deel trage weg in de publiek-private tuin van VME ‘De Rietvelden’ (waar de 
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benaderende breedte van 2,80-3,00 meter zijdelings wordt voorzien van  grasbermen van 
0,50-0,60 meter breedte), dit alles volgens onderstaande detaillering van het tracé:

1. Aansluiting ter hoogte van Kallodam: rechtstreeks op voetpad-busopstapplaats tussen 
school en chirolokaal met een aanzetbreedte van benaderend 3,00 meter (tussen 
enerzijds de afvoergoot in het verlengde van de zuidelijke parkeerplaatsen en 
anderzijds op de grens met de 6,10 meter lange helling naar de vlakke 
busopstelstrook van 12,00 meter lengte), voorzien van ruiggrasberm met bijhorende 
omgekeerde U-vormige wegneembare beugels in functie van het onderhoud;

2. In de publiek-private tuin van VME ‘ De Rietvelden’: oostelijk afbuigend aan de 
zuidzijde van de bezoekersparking, via een beperkt verplaatse inbuizing én ophoging 
tot maaiveldbreedte van 4 meter tussen 2 knotwilgen, met verharde wegbreedte van 2 
meter, waarbij geen enkele knotwilg wordt gerooid;

3. Op het gemeentelijk perceel tussen tuinen van Ebeslaan 2 en Hoog-Kallostraat 72-78 
/ Kapeldijkstraat 4: vanaf de beperkte inbuizing, enerzijds zoveel als mogelijk 
geïntegreerd in de helling naar de tuin van Ebeslaan 2, anderzijds - wakend over de 
principes van integrale toegankelijkheid over de volledige lengte van het zich naar 
boven slingerend pad - met maximale hellingsgraden van resp. 4%-5% afhankelijk 
van de te realiseren oplossing, waarbij de aansluiting op Ebeslaan in het midden van 
het gemeentelijk perceel wordt voorzien, dit alles incl. aangepaste 
groenaanplantingen en ruiggrasbermen met bijhorende wegneembare omgekeerde 
U-vormige beugels in functie van het onderhoud - dit alles om enerzijds het gebruik 
van het 2,00 meter brede verharde pad als racecircuit te voorkomen én anderzijds om 
de buffer aan tuinzijde Ebeslaan 2 zo ruim mogelijk te houden.

7. Geen kunstmatige verlichting langs het tracé van de trage weg zodat het dag-/nachtritme van 
dieren (en mensen) niet verstoord wordt.

8. De vraag tot het verwijderen van naaldbomen en vervanging ervan door streekeigen 
Europese es zal het voorwerp uitmaken van een aparte OMV-aanvraag tot het rooien van de 
vier naaldbomen.

9. De adviezen van de gemeentelijke dienst Milieubescherming en Technische dienst Wegen 
worden opgevolgd, daar waar de adviezen van de Groendienst en de dienst Mobiliteit 
verwerkt zijn in de uitgewerkte voorwaarden bij de weerlegging van de gegronde bezwaren.

10. Het toegankelijkheidsadvies dient gevolgd bij de uitwerking van oplossingen die tegemoet 
komen aan bezwaren.

11. Het advies van ELIA dient gevolgd.

Aan de raad wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de ingediende bezwaren en adviezen;

2. het wegtracé van de nieuwe trageweg tussen enerzijds Kallodam en anderzijds Hoog-Kallostraat-
Ebeslaan, zoals vervat in de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 'Groenplan Kallo' en 
aangevraagd door het gemeentebestuur Beveren, goed te keuren onder alle voorwaarden van het 
voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de adviezen én elf bezwaren (waarvan twee collectieve) naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag van het gemeentelijk 'Groenplan Kallo';

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe trage weg tussen Kallodam en Hoog-Kallostraat-Ebeslaan, zoals vervat in 
de omgevingsvergunningsaanvraag van gemeente Beveren voor het 'Groenplan Kallo',  goed te 
keuren onder de gestelde voorwaarden, uitgewerkt door de gemeentelijke omgevingambtenaar op 
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basis van enerzijds de weerlegging van de bezwaren en anderzijds de voorwaarden opgelegd door de 
adviesinstanties, waarover het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 augustus 2020 
een gunstig advies uitbracht. 

8 2020_GR_00208 Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg 
van een fietssnelweg te Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aanvraag van het provinviebestuur voor het aanleggen van een fietssnelweg tussen de N70 en de 
aan te leggen fietsbrug over de E34.
Het betreft een missing link van de fietssnelweg F425 (tussen Beveren en Waaslandhaven) tussen de 
N70 en de Trepelandstraat langs spoorlijn L10.

Het ontwerp voorziet de aanleg van een fietssnelweg in asfalt met een breedte van 4 meter met 
betonnen kantstroken. De fietssnelweg wordt tussen het spoor en de fietsweg voorzien van een 
omheining van minimum 1,5 m hoogte met onderaan een betonnen plint. De verschillende 
pijpleidingen die het pad kruisen worden versterkt. De oevers van de waterloop van 2de catgegorie 
worden versterkt.

Het openbaar onderzoek (van 30 april 2020 tot en met 29 mei 2020) gaf aanleiding tot 1 
bezwaarschrift (opmerkingen van Natuurpunt Waasland), 

1. verzoek om een duurzame afsluiting aan te leggen en tussen het fietspad, de percelen én de 
spoorweg met inheemse haagplanten

2. vraag om plaatsing van sectionele verlichting om zo weinig mogelijke negatieve ecologische 
impact te hebben. 

De aanvraag werd gunstig geadviseerd inzake toegankelijkheid.
De dienst Milieu verleende een voorwaardelijk gunstig advies
De dienst Mobliliteit verleende een voorwaardelijk gunstig advies. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het bezwaarschrift

Artikel 2
het wegtracé voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de N70 en de (nog aan te leggen) fietsbrug 
over de E34 goed te keuren.

9 2020_GR_00207 Aanvraag omgevingsvergunning  Infrabel te Beveren - 
Melsele, fietstunnel en langsweg - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2019153114-RS
aanvrager: Infrabel
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Het voorliggende ontwerp bestaat uit:
1. aanleggen van een fietstunnel en
2. aanleggen van een langsweg tussen de Beekmolenstraat en Appelstraat 

De huidige aanvraag kadert in een groter project om alle overwegen in de gemeente Beveren te 
vervangen door milderende maatregelen. In een volgende fase, en voorwerp van een aparte 
omgevingsvergunningsaanvraag, wordt de Appelstraat verbonden met de nieuwe langsweg ten 
zuiden van het spoor via een ongelijkgrondse kruising tussen de Appelstraat en Spoorweglaan. 

In deelproject fietstunnel Gentstraat wordt de bestaande  overweg nr.  12 “Gentstraat”  afgesloten 
en vervangen door een fietspad onder de spoorweg en onder de fietssnelweg langs ten zijden van de 
spoorlijn.

Voor de aanleg van deze fietstunnel zal een deel van het bestaande wegdek van de Gentstraat 
worden opgebroken net als een deel van het gemeentelijk fietspad dat Beveren met Melsele verbindt 
en parallel loopt met de spoorweg. Ook de bestaande overwegkeet zal worden opgebroken. 
Daarnaast worden verschillende bestaande grachten opnieuw geprofileerd en worden enkele nieuwe 
grachten aangelegd, alsook de bestaande duikers, en toegangswegen tot de akkers worden 
vernieuwd.
Net voor de fietstunnel wordt langs de noordzijde van de overweg een nieuw fietspad aangelegd dat 
aansluiting vindt met het gemeentelijk fietspad.
 De fietstunnel bestaat uit een betonnen koker van ca. 3,5 m hoog en ca. 4,55 m breed. De volledige 
lengte van de tunnel bedraagt ca. 24 m. De helling vanuit richting Beveren wordt ca. 39,87 meter lang, 
de helling richting Melsele wordt  40,58 meter lang. In totaal wordt over een lengte van 104,36 m een 
nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd. Het grootste niveauverschil tussen de bestaande en de 
geplande niveau bedraagt ca. 3,84 m. 

Deelproject langsweg:

Langs de zuidzijde van de spoorweg, naast de bestaande fietssnelweg wordt tussen de Appelstraat 
en de Beekmolenstraat een weg voor gemotoriseerd verkeer aangelegd. Rechts van de weg loopt 
deels een nieuwe en deels een gedeeltelijk te herprofileren greppel. Ter hoogte van verschillende 
akkers wordt een nieuwe toegang voorzien en wanneer nodig een duiker met kopmuren die er 
onderdoor gaat. Net voor de kruising met de Beekmolenstraat zal een kleine parking aangelegd 
 worden in grasdalen.  

De volledige lengte van de nieuwe langsweg en greppel bedraagt ca. 550 meter. Tussen het fietspad 
en de langsweg wordt een zijberm voorzien met een enkelvoudige vangrail van 1,50 m breed. De 
langsweg zelf heeft een breedte van 5,50 m. De toplaag bestaat uit asfaltbeton. De overweg zelf ter 
hoogte van het station zal worden omgevormd naar een overgang voor zwakke weggebruikers.

Op 20 februari 2020 werd door het Departement Omgeving advies gevraagd en verzocht een 
openbaar onderzoek te organiseren.  Dit werd georganiseerd van 30 april 2020 tot en met 29 mei 
2020.

 Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 2 bezwaren, die handelen over: 

1. Het algemeen belang wordt niet aangetoond.
Als de overweg in de Beekmolenstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, is het 
evenzeer mogelijk gebruik te maken van de bestaande Dweerse Kromstraat.
Het betreft de zoveelste aanslag op het agrarisch gebied in deze landelijke regio.

2.  Er wordt melding gemaakt dat de weg deels loopt over de bestaande losweg, dit is niet het 
geval, deze losweg werd reeds verhard met beton bij de aanleg van de fietsostrade.

3. De langsweg sluit aan aan de Beekmolenstraat ter hoogte van de woning Beekmolenstraat 2.
 Dit zal zeer hinderlijk zijn en gevaarlijke situaties met zich meebrengen voor de woningen 
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 Beekmolenstraat 2,4 en 4a, te weten dat er nu reeds jaarlijks enkele auto’s in de gracht rijden 
nabij deze plaats.

4.  Landbouwer met perceel nabij de Gentstraat, dat bereikt wordt via de fietsweg moet zijn 
akker kunnen blijven bereiken

De dienst Mobiliteit verleende een gunstig advies mits aan de noordkant van de spoorweg een 
keerpunt wordt voorzien  voor de vuilniswagen.
De Groendienst verleende een gunstig advies, mits heraanplanten van minstens10 inheemse 
hoogstambomen maat 12/14, op zelfde percelen. 

Inzake toegankelijkheid werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend mits volgende voorwaarden:
VOORWAARDE 1:
 Deze fietstunnel van de Gentstraat biedt voetgangers geen alternatief dan het gebruik ervan, zoniet 
moet men rondgaan via de oversteek voor zachte weggebruikers aan Melsele station wat 
onaanvaardbaar is. Hetzelfde geldt voor personen met een beperking. In die zin dienen signalisatie en 
verlichting hiervoor aandacht te hebben om inzonderheid conflicten tussen sportfietsen, elektrische 
fietsen en speedpedelecs met wandelaars en personen met een beperking te voorkomen. 

De nuttige breedte per rijrichting is minimaal 1,60m > 1,50m, voldoende breed voor rolstoel-
gebruikers. De hoogte 2,65m van de tunnel is meer dan voldoende. De hellingen van resp. ca. 39,87 
m en 40,58 m hebben een helling van 5,5% > 4% als maximale hellingsgraad voor rolstoelgebruikers 
(in de toegankelijkheidsverordening, in dit dossier niet afdwingbaar).

VOORWAARDE 2:
In principe moet de helling verminderd worden van 5,5% naar max. 4%. Plan BA_Fietstunnel 
VERH_P_N_1 toont dat er aan de zuid- als de noordzijde van de spoorlijn 59 voldoende ruimte is om 
een maximaal hellingspercentage van 4% te realiseren, evenwel mits eventueel noodzakelijke 
bijkomende innames.

VOORWAARDE 3:
Aangepaste signalisatie in functie van rolstoelgebruikers over de aansluiting op het traject van 
fietsostrade en gemeentelijke fietsweg tot aan spooroverweg station Melsele is eveneens 
noodzakelijk.

VOORWAARDE 4:
Inzonderheid de fietstunnels ter vervanging van OW 12 Gentstraat OW 10 Beekmolenstraat / 
Spoorweglaan (maakt geen onderwerp uit van huidige aanvraag tot omgevingsvergunning, ‘tijdelijk’ 
ingevuld als gelijkgrondse oversteekplaats voor zwakke weggebruikers) dienen geschikt te zijn voor 
rolstoelgebruikers omdat de OW 11 Appelstraat wordt vervangen door een brug en een ventweg 
enerzijds ten zuiden en ten noorden van het spoor (maakt geen onderwerp uit van huidige aanvraag 
tot omgevingsvergunning), waarvan nog moet aangetoond dat hellingen aan max 4% haalbaar zijn. 
Indien de zuidelijke langsweg nu 550m lang is, dient dit traject opgedeeld in 2 opgaande bermen 
(welke veel meer ruimte in beslag zullen nemen dat de huidige weg van 5,5m)met een lengte van 
maximaal 200m naast de fietsostrade bij een maximaal hoogteverschil van 8,00m, en dit niet enkel 
aan de zuidelijke langsweg maar eveneens op de brugberm aan de noordzijde van de spoorweg die 
uitmondt nabij het kruispunt Appelstraat-Spoorweglaan, gesteld dat dit realiseerbaar is én op lange 
termijn gerealiseerd wordt.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de twee ingediende bezwaarschriften
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Artikel 2
het wegtracé voor de aanleg van de fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van de Gentstraat en 
het wegtracé voor de aanleg van de langsweg naast de spoorweg + parking goed te keuren. 

10 2020_GR_00206 Bezettingsovereenkomst met Infrabel voor de aanleg van 
een fietspad naast spoorlijn 10 tussen de Grote Baan en 
de Trepelandstraat - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de aanleg van het fietspad langsheen spoorlijn 10 tussen de Grote Baan en de Trepelandstraat 
te Melsele dient er  met Infrabel een bezettingsovereenkomst te worden afgesloten.

Deze overeenkomst is gelijkaardig aan deze afgesloten in het verleden met dit verschil dat ze nu voor 
onbepaalde duur worden afgesloten (in tegenstelling tot de duurtijd van 9 jaar uit vorige 
overeenkomsten). De jaarlijkse huurprijs bedraagt 109 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het voorgelegde ontwerp van bezettingsovereenkomst, af te sluiten met Infrabel voor de aanleg van 
een fietspad naast spoorlijn 10 tussen Grote Baan en Trepelandstraat, goed te keuren.

11 2020_GR_00211 Huurovereenkomst met het oog op de verhuis van de  
permanentie te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente wenst haar administratieve diensten in Kieldrecht tijdelijk onder te brengen in het oude 
Axa-kantoor op de markt (Marktplein 37) in afwachting van een definitieve hervestiging. 

Hiervoor dient een huurovereenkomst te worden afgesloten met de eigenaar conform volgende 
modaliteiten:

 1. Duur: onbepaalde duur met een wederzijdse opzegperiode van 12 maanden.

2. Huurprijs: 790 EUR per maand, jaarlijks te indexeren.

3. Nutsvoorzieningen: de gemeente zal een maandelijkse forfait betalen van 60 EUR als bijdrage in de 
nutsvoorzieningen voor wat water en verwarming (gas) betreft. Voor het gebruik van elektriciteit zal 
een digitale tussenmeter worden geplaatst zodat het exacte verbruik kan worden verrekend. 

4. Start overeenkomst: 1 augustus 2020. Gezien het dossier enige vertraging heeft opgelopen 
(wegvallen gemeenteraad juli), welke niet te wijten was aan de verhuurder, en gezien de technische 
diensten reeds meermaals toegang hebben gekregen tot de lokalen om de nodige plannen te kunnen 
opmaken, wordt bepaald dat de huur retroactief start vanaf 1 augustus 2020.

Voor het overige wordt verwezen naar de huurovereenkomst in bijlage.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van huurovereenkomst met betrekking tot het voormalig bankkantoor te Kieldrecht, 
Marktplein 37, goed te keuren.

12 2020_GR_00210 Vestiging publieke erfdienstbaarheid overgang en 
toegang trage verbindingsweg Fort van Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 5 februari 2015 verkreeg de gemeente een onteigeningsmachtiging voor de realisatie van een 
trage verbinding bovenop het talud van het Fort van Haasdonk.

In het kader van de gerechtelijke procedure was er op 15 juni 2018 een plaatsbezoek met alle 
betrokken partijen en de rechtbank. De eigenaar wenst de gronden niet te verkopen, maar wenst wel 
de trage verbinding toe te staan via het vestigen van een publieke erfdienstbaarheid. De rechtbank 
vroeg daarop te bekijken of een (gedeeltelijke) zelfrealisatie kon gerealiseerd worden.

Na verschillende besprekingen kon het college van burgemeester van schepenen in zitting van 6 juli 
2020 principieel akkoord gaan met de zelfrealisatieovereenkomst met volgende afspraken:
- Op de eerste +/- 55 meter vanaf de Vestigingsstraat, aangeduid in blauwe kleur op het plan als 
bijlage 1 met een oppervlakte van 161 m², wordt een recht van overweg/doorgang verleend aan de 
gemeente voor een vlotte toegang naar de openbare trage verbindingsweg. Door deze 
erfdienstbaarheidszone zal de gemeentelijke talud ook makkelijker bereikbaar zijn in functie van 
onderhoud;
- vanaf voormelde zone zal de trage verbinding tot halverwege de achterkant van het fort kunnen 
aangelegd kunnen worden op gemeentelijke eigendom;
- op de zone vanaf halverwege de achterkant van het fort tot de zone waar de talud naar beneden 
komt (kant Luiseikstraat), welke aangeduid is in gele kleur op het plan als bijlage 1 met een 
oppervlakte van 714 m² en een breedte heeft van 2 meter, wordt eveneens een recht van 
overweg/doorgang verleend aan de gemeente;
- vanaf voormelde zone zal de trage verbinding tot aan het landbouwpad naar de Luiseikstraat terug 
kunnen bewandeld worden op gemeentegrond. 

De overeenkomst werd ondertekend op 8 juli 2020.

Op basis van voormelde overeenkomst werd een ontwerp van akte vestiging erfdienstbaarheid 
opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De publieke 
erfdienstbaarheid zal gevestigd worden in het voordeel van de gemeente op de gronden 10de 
afdeling, sectie C delen van nummer 777D met een oppervlakte van respectievelijk 161 m² en 714 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een recht van publieke overweg en toegang te nemen op de percelen 10de afdeling, sectie C delen 
van nummer 777D met een oppervlakte van respectievelijk 161 m² en 714 m² ter realisatie van de 
trage verbindingsweg rond het Fort van Haasdonk;

Artikel 2
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het ontwerp van de publieke akte erfdienstbaarheid goed te keuren.

13 2020_GR_00198 Kosteloze grondverwerving Bergmolenstraat Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 16 augustus 2017 een verkavelingsvergunning (V1296/1 - V17/15-
CF) voor een nieuwe verkaveling van 5 bouwkavels na afbraak van de bestaande woning aan de 
Bergmolenstraat in Melsele.

Voor de realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen in 
het openbaar domein van de gemeente Beveren.

Deze grond is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 36B en 37A.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 26 
juni 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 87,68 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden aan de Bergmolenstraat in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van 
nummers 36B en 37A met een oppervlakte van 87,68 m², kosteloos over te nemen voor opname in 
het openbaar domein van de gemeente Beveren;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2020_GR_00197 Kosteloze grondverwerving Hoog-Kallostraat Kallo - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 11 mei 2015 een vergunning af voor het oprichten van 3 
appartementsblokken, toegangsweg, private tuin met openbaar karakter aan de Hoog-Kallostraat in 
Kallo.

Dit project 'De Rietvelden' werd recent opgeleverd.

Zoals opgenomen in de vergunning dient de wegenis en het volledige tracé van de toegang naar de 
parkzone inclusief de bezoekersparkings kosteloos overgedragen te worden voor opname in het 
openbaar domein van de gemeente Beveren.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B deel van nummer 383A.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Philip Kegels, beëdigd landmeter te Antwerpen 
op 18 mei 2020, hebben de over te dragen gronden een oppervlakte van 1 404 m².

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de wegenis in het project 'De Rietvelden' aan de Hoog-Kallostraat in Kallo, kadastraal gekend 8e 
afdeling, sectie B deel van nummer 383A met een oppervlakte van 1 404 m² kosteloos over te nemen 
voor opname in het openbaar domein van de gemeente Beveren;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2020_GR_00201 Kosteloze grondverwerving Doornpark Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ter vervanging van de huidige spooroverweg aan het Doornpark, zal er via Tuc Rail een nieuwe 
ontsluiting met brug naar de N70 voorzien worden langs de westelijke kant van het Doornpark.

Ter realisatie van deze ontsluiting dient de gemeente nog één perceel te verwerven.

Dit perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1240A.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Tuc Rail, is dit perceel gekend als lot 3 en heeft 
het een oppervlakte van 92,00 m².

Ingevolge een voorafgaande overeenkomst met de koper van de aanpalende gronden welke deel 
uitmaakt van de akte die ondertekend werd op 28 mei 2020 (goedkeuring gemeenteraad 7 april 2020), 
wordt voormeld perceel kosteloos overgedragen aan de gemeente.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1240A met een oppervlakte 
van 92,00 m², gelegen aan het Doornpark in Beveren kosteloos over te nemen ter realisatie van de 
nieuwe ontsluiting Doornpark-N70;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2020_GR_00181 Terugkoop KMO-grond Doornpark - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 6 september 2018 werd een perceel KMO-grond verkocht in de KMO-zone Doornpark. Het perceel 
is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W.
Volgens het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 1 februari 
2018 heeft het perceel een oppervlakte van 1 562,50 m².

Volgens de voorschriften uit de akte dient de kopende partij haar activiteiten op het goed te hebben 
binnen de 2 jaar na aankoop.
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Begin van dit jaar vernamen we van de kopende partij dat ze het perceel niet in gebruik zouden 
nemen aangezien de firma zich op een andere locatie zou vestigen.

Het college ging in zitting van 6 april 2020 principieel akkoord met het uitoefenen van het recht van 
terugkoop op dit perceel.

Met de firma werd een akkoord bereikt voor deze terugkoop en de compromis werd reeds 
ondertekend.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet beschikbaar en zal voorzien worden bij de volgende 
aanpassing meerjarenplan. 

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, 3de afdeling, sectie C nummer 1346W met een 
oppervlakte van 1 562,50 m² terug aan te kopen; 

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren;

Artikel 3
de financieel beheerder machtiging te geven om de aankoopprijs te betalen bij het verlijden van de 
akte.

17 2020_GR_00179 Verkoop perceel bouwgrond hoek Grote Baan-IJzerstraat 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In akte van 15 juli 2019 kocht de gemeente de woningen Grote Baan 258 en 258B, gelegen op de 
hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele. Deze werden reeds afgebroken.

In het kader van de heraanleg van de N70 werd door Irtas een ontwerp opgemaakt voor de 
herinrichting van het kruispunt Grote Baan-IJzerstraat. In functie van een veiligere uitkom wordt de 
IJzerstraat opgeschoven en worden de nieuwe bushalte en fietsenstalling voorzien aan de kant van de 
Grote Baan naast de woning nr. 256.

Hierdoor blijft een achterliggend perceel bouwgrond over waarbij het college in zitting van 3 februari 
2020 principieel akkoord ging om dit terug te verkopen.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren, 
op 18 maart 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 224,45 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 6 maart 2020, kan het 
perceel te koop worden aangeboden voor een minimumbedrag van 93 146,75 EUR (te verhogen met 
12,5% administratieve kosten). En dit via de procedure publieke verkoop met biedingen onder 
gesloten omslag met recht van hoger bod. 
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Volgende stedenbouwkundige voorschriften kunnen meegegeven worden:
- de algemene stedenbouwkundige verordening Beveren is van toepassing;
- bouwmogelijkheden: 2 bouwlagen met zadeldak;
- minimumdiepte tuin is 6 meter.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele, kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M met een opgemeten oppervlakte van 224,45 m² 
publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 93 146,75 EUR (+ 12,5% administratieve kosten) 
via de procedure van biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod en de 
verkoopsprocedure (publiciteit, ...) hiervoor op te starten.

18 2020_GR_00177 Verkoop grond Kalishoekstraat Melsele - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college kon in zitting van 18 mei 2020 principieel akkoord gaan met de verkoop van een perceel 
grond aan de Kalishoekstraat in Melsele voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C delen van nummer 178P. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 15 juni 2020, heeft lot A 
een oppervlakte van 59,92 m² en lot B een oppervlakte van 26,42 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 4 december 2019, werd er 
met de kopende partij een akkoord bereikt. Alle kosten van deze verkoop zijn ten laste van de 
kopende partij.
De koop-/verkoopbelofte werd ondertekend op 16 juni 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie C delen van nummer 178P met een totale oppervlakte van 86,34 m², 
gelegen aan de Kalishoekstraat in Melsele te verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende 
eigendom;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

19 2020_GR_00215 Afstand voorkooprecht magazijn + grond Doornpark 38 
Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In brief van 17 juli 2020 liet notarissen Bohyn uit Haasdonk ons weten dat ze gelast zijn met de 
verkoop van het magazijn + grond Doornpark 38 in Beveren, eigendom van de besloten vennootschap 
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"HDB 86". Het perceel is thans gekend 3de afdeling, sectie D nummer 1302G en heeft een 
oppervlakte van 9 808,00 m². 

Ingevolge de bepalingen van de aankoopakte, verleden voor burgemeester François Smet op 26 juni 
2000 heeft de gemeente een voorkooprecht op voormeld goed:
"...De gemeente Beveren behoudt zich het recht voor altijd gebruik te maken van haar voorkooprecht. 
Na verloop van twintig jaar, of wanneer de overdracht of overgang van de aangekochte gronden met 
de erop uitgevoerde werken en opgerichte gebouwen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is toegelaten, 
zal de gemeente Beveren, het te koop gestelde goed bij voorrang op alle derden kunnen aankopen 
aan dezelfde prijs en voorwaarden als diegene aan de derden aangeboden..."

De gemeenteraad deed voor deze eigendom reeds in openbare vergadering van 12 juni 2012 afstand 
van het recht van voorkoop zodat het perceel aan de huidige eigenaar kon verkocht worden. 

De kandidaat-koper is de naamloze vennootschap "DE BOCK METAALCONSTRUCTIES", Doornpark 
34 9120 Beveren. 
Er werd een wederzijdse koop- verkoopbelofte getekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
afstand te doen van het voorkooprecht op het magazijn + grond, Doornpark 38 Beveren, kadastraal 
gekend 3de afdeling, sectie D nummer 1302G met een oppervlakte van 9 808 m²;

Artikel 2
notarissen Bohyn uit Haasdonk van deze beslissing op de hoogte te brengen.

20 2020_GR_00200 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 565D. Het perceel heeft een oppervlakte 
van 1 659,00 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd ondertekend op 2 juli 2020.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 565D met een oppervlakte van 1 
659,00 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

21 2020_GR_00212 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 563D. Het perceel heeft een oppervlakte 
van 4 125,00 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C  nummer 563D met een oppervlakte van 4 
125,00 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

22 2020_GR_00218 Recht van opstal urban villa Vogelkerslaan te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 mei 2017 de samenwerkingsovereenkomst 
goed met Vlaanderen Bouwt (Vlabo) voor de realisatie van een urban villa aan de Vogelkerslaan in 
Melsele. De overeenkomst werd ondertekend op 30 juni 2017.

De projectzone die deel uitmaakt van voormelde overeenkomst is kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie E deel van nummer 15D, thans deel van nummer 15H. Het perceel heeft overeenkomstig het 
opmetingsplan opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 31 januari 2017, 
een oppervlakte van 2 205,85 m².
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Op basis van de samenwerkingsovereenkomst werd er door Vlabo een wedstrijd uitgeschreven die 
leidde tot één kandidatuur, de naamloze vennootschap Vanderstraeten, Europaweg 11 3560 
Lummen.

Aangezien ondertussen de omgevingsvergunning voor dit project werd verleend, kan met de nv 
Vanderstraeten, voornoemd, het contract recht van opstal afgesloten worden.
Het ontwerp contract recht van opstal is als bijlage gevoegd.

Dit recht van opstal neemt een aanvang op het moment van het verlijden van de akte recht van opstal 
en wordt toegekend voor een termijn van 3 jaar.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden aan de Vogelkerslaan in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van 
nummer 15H met een oppervlakte van 2 205,85 m² in opstal te geven voor de realisatie van een urban 
villa;

Artikel 2
het ontwerp van contract recht van opstal goed te keuren.

23 2020_GR_00219 Diverse slopingen en gevelafwerkingen te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college besliste in zitting van 12 augustus 2019 tot de afbraak van diverse woningen. In zitting van 
9 december 2019  werd de heer Bart De Decker aangesteld als ontwerper.

De ontwerper heeft het definitief ontwerp ingediend. Volgende locaties zullen worden gesloopt:

 Grote Baan 255
 Gentseweg 17
 Zillebeek 63
 Kerkstraat 9 (3 gebouwen).

De uitgave wordt geraamd 178 701,97 EUR exclusief btw of 216 229,38 EUR inclusief btw.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van diverse slopingen en gevelafwerkingen te 
Beveren;

Artikel 2
de raming goed te keuren voor het bedrag van 178 701,97 EUR exclusief btw of 216 229,38 EUR 
inclusief btw;
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Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen.

24 2020_GR_00217 Vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van 
brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden er brandstoffen aangekocht voor alle gemeentelijke voertuigen evenals alle 
voertuigen van de politiezone. Het gaat onder meer om de levering van diesel en benzine aan de 
pomp (perceel 1) alsook het leveren van CNG aan de pomp (perceel 2). Opdat de levering van 
brandstoffen in de toekomst vlotter kunnen gebeuren, voorziet de Technische dienst wegen in de 
aankoop van deze vermelde brandstoffen middels een raamovereenkomst van 4 jaar, waarvan de 
politiezone eveneens gebruik kan maken. 

De raming voor deze opdracht gedurende 4 jaar bedraagt 736 191,75 EUR exclusief btw, of 890 
792,02 EUR inclusief btw, en is als volgt opgespiltst:

 Perceel 1 (leveren van benzine en diesel): 698 391,75 EUR exclusief btw of 845 054,02 EUR 
inclusief btw 

 Perceel 2 (leveren van brandstoffen in verpakking): 37 800 EUR exclusief btw of 45 738 EUR 
inclusief btw

Deze procedure werd reeds goedgekeurd in zitting van 30 juni 2020 (2020_GR_00148). 
Op de openingsdatum (13 augustus 2020, 11u15) echter werd vastgesteld dat er geen offertes 
werden ontvangen, ondanks de Europese publicatie. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd 
de opdracht opnieuw in de markt te zetten, ditmaal middels de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking waarop beroep kan worden gedaan ingevolge het niet-indienen van een 
geschikte offerte (artikel 42 § 1 wet Overheidsopdrachten).

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het aankopen van brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming voor een periode van 4 jaar goed te keuren voor de 
som van 736 191,75 EUR exclusief btw of 890 792,02 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te kiezen.

25 2020_GR_00204 Vakantieregeling 2020-2021 gemeentelijk onderwijs - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- 
en secundair onderwijs en in het deeltijds onderwijs, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap werd o.a. de kalender meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor het 
schooljaar 2020-2021.

 De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling voor alle gemeentelijke inrichtingen voor school- en 
academiejaar 2020-2021, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.01.1991 waarbij 
o.a. de kalender werd meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen.

Artikel 2
tot toekenning van de  facultatieve halve vrije dagen op de voorgestelde data.

26 2020_GR_00202 Mandaten beheerscomité  interlokale vereniging 
"scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs 
Beveren-Kruibeke" - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei 2020 werd de overeenkomst interlokale vereniging 
"scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke" verlengd met zes schooljaren 
vanaf 1 september 2020.

Conform titel 2 artikel 4 van de overeenkomst werd een beheerscomité opgericht.
Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen 
afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het 
effectief lid.
De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van de bestuurslegislatuur. In 
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de 
eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden 
aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling.

Het college stelt in zitting van 29 juni 2020 mevrouw Katrien Claus, schepen, voor als effectief lid en 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, als plaatsvervangend lid.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
mevrouw Katrien Claus, schepen, wonende te 9120 Beveren, Glazenleeuwstraat 45, aan te duiden als 
effectief lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging "scholengemeenschap gemeentelijk 
basisonderwijs Beveren-Kruibeke"

Artikel 2
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mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, wonende te 9120 Vrasene, Grote Kouterstraat 48 bus 
1, aan te duiden als plaatsvervangend lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging 
"scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke".

27 2020_GR_00203 Mandaten beheerscomité  interlokale vereniging 
"kunstacademie Beveren-Kruibeke" - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei 2020 werd de overeenkomst interlokale vereniging 
"Kunstacademie Beveren-Kruibeke" goedgekeurd.

Conform titel 2 artikel 5 van de overeenkomst werd een beheerscomité opgericht.
Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen 
afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het 
effectief lid.
De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van de bestuurslegislatuur. In 
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de 
eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden 
aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling.

Het college stelt in zitting van 29 juni 2020 mevrouw Katrien Claus, schepen, voor als effectief lid in 
het beheerscomité en mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, als plaatsvervangend lid.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
mevrouw Katrien Claus, schepen, wonende te 9120 Beveren, Glazenleeuwstraat 45, aan te duiden als 
effectief lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging "kunstacademie Beveren-Kruibeke".

Artikel 2
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen, wonende te 9120 Vrasene, Grote Kouterstraat 48 bus 
1, aan te duiden als plaatsvervangend lid in het beheerscomité voor Interlokale vereniging 
"kunstacademie Beveren-Kruibeke".

28 2020_GR_00182 Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene 
protocollen voor de elektronische doorgifte van 
persoonsgegevens tussen instanties - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wanneer een onderwijsinstelling, centrum of internaat persoonsgegevens uitwisselt met andere 
Vlaamse instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming, De Lijn enz. dan is men als 
schoolbestuur wettelijk verplicht om een protocol af te sluiten met die instantie. Dergelijke 
uitwisselingen gebeuren veelvuldig. Bijgevolg zou elke school telkens apart moeten onderhandelen 
over het af te sluiten protocol voor steeds dezelfde of gelijkaardige uitwisselingen. 

In zo'n protocol maakt men afspraken over het doeleinde van de gegevenswerking, de 
beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond verdere verwerking van de gegevens, bewaartermijnen,... 
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Om deze planlast te reduceren, heeft OVSG in samenwerking met de andere onderwijsverstrekkers 
en de VTC een vereenvoudigde procedure met algemene protocollen uitgewerkt.

In het kort komt het erop neer dat het schoolbestuur OVSG mandateert om de onderhandelingen te 
voeren, het DPO-advies te geven en het protocol te ondertekenen. Wanneer het schoolbestuur toch 
niet akkoord zou gaan met de inhoud van het algemeen protocol, kan men alsnog uitstappen en zelf 
een protocol afsluiten.

De exacte werkwijze met uitleg vindt u terug in het document in de bijlage.

De algemene protocollen zullen na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen worden 
gepubliceerd op de website van OVSG. Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de 
(gemandateerde) partijen drie maanden de tijd heeft om alsnog het algemeen protocol te verwerpen 
na een negatief advies van de eigen DPO. 

Deze werkwijze werd goedgekeurd door de VTC (VTC/O/2019/01 en VTC/O/2019/07) en in de 
werkgroep informatieveiligheid VVSG van 25 november 2019. De DPO van de gemeente Beveren is 
actief lid van de werkgroep informatieveiligheid VVSG. 

De gemeente Beveren voldoet aan de voorwaarden van het protocol om toe te treden, o.a. de 
functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is aangemeld bij de VTC en het bestuur heeft een 
goedgekeurd informatieveiligheidsplan. 

Volgende elementen worden voorgelegd worden aan de gemeenteraad: 

 akkoord te gaan dat de gemeente Beveren aansluit bij de algemene protocollen onderwijs van 
OVSG.

 akkoord te gaan dat de OVSG wordt gemachtigd om te onderhandelen over het algemeen 
protocol. 

 akkoord te gaan de DPO van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, te 
machtigen om het verplicht advies te verlenen. 

 akkoord te gaan om de algemeen directeur van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden 
en gemeenten, te machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur 
te ondertekenen. 

 akkoord te gaan om de het college van burgemeester en schepenen te belasten met de 
beslissing over het al dan niet goedkeuren van de onderhandelende algemene protocollen en 
de verdere uitvoering indien van toepassing. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan dat de gemeente Beveren aansluit bij de algemene protocollen onderwijs van OVSG.

Artikel 2
akkoord te gaan dat de OVSG wordt gemachtigd om te onderhandelen over het algemeen protocol.

Artikel 3
akkoord te gaan de DPO van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden en gemeenten, te 
machtigen om het verplicht advies te verlenen.

Artikel 4
akkoord te gaan om de algemeen directeur van de OVSG, de onderwijsvereniging van steden en 
gemeenten, te machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te 
ondertekenen. 
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Artikel 5
akkoord te gaan om de het college van burgemeester en schepenen te belasten met de beslissing 
over het al dan niet goedkeuren van de onderhandelende algemene protocollen en de verdere 
uitvoering indien van toepassing. 

29 2020_GR_00223 Ten verzoeke van Beveren 2020: Stand van zaken 
kaaimuur Doel - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op de aatste gemeenteraad werd de slechte staat van de veerdam in Doel ter sprake gebracht. 
Het college ging bij de bevoegde adminstratie navraag doen omtrent de ernst van de gebreken. 
Wat valt daarover te melden? 
Wat wordt ondernomen om het gebruik ten aanzien van de Watersportvereniging en andere 
gebruikers blijvend te garanderen?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: Stand van zaken kaaimuur Doel.

30 2020_GR_00227 Ten verzoeke van Groen: Verkeersveiligheid tijdens de 
werken - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de wegenwerken in onze gemeente stellen we vast dat er op een aantal plaatsen 
mogelijke problemen zijn met de veiligheid. 
Er wordt hard gewerkt, de realisaties zullen veelal een grote verbetering teweeg brengen en de 
opvolging door de aannemers en de gemeente verloopt in de meeste gevallen zeer goed.

Mogelijke risico’s:
- Het ontbreken van veilige doorgangen voor fietsers of voetgangers.
- Risicovol gemengd verkeer, geen scheiding tussen werken en trage werkgebruikers.

Voorstel tot besluit:

1. jaarlijks een extra controle voor alle lopende werven in de laatste week van augustus zodat de 
start van het schooljaar zeker in veiligheid kan gebeuren

2. een strengere regelgeving over gemengd verkeer tijdens de werken zodat voetgangers, 
fietsers, auto’s en werfverkeer niet langer de rijbaan moeten delen op hetzelfde moment

3. betere opvolging van signalisatie.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Verkeersveiligheid tijdens de werken.
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31 2020_GR_00225 Ten verzoeke van Groen: Toewijzen coronagelden - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verenigingen kunnen nog tot 15 september bij de gemeente aangeven of ze veel inkomsten zijn 
verloren door de coronacrisis. Lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zijn door de coronacrisis 
getroffen. Niet alleen in hun werking maar ook in de fondsenwerving want er kunnen amper of geen 
activiteiten georganiseerd worden. Daarom maakte de Vlaamse regering 87,3 miljoen euro vrij uit het 
zogenaamde noodfonds. Beveren krijgt hiervan 638 585 euro. De gemeente mag autonoom beslissen 
hoe de middelen worden gebruikt. Hiervoor heeft de gemeente een informatieve rondvraag gericht 
naar al haar verenigingen. 

De gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties 
aangevraagde projectsubsidies goedgekeurd en uitbetaald. Door de Covid-19 uitbraak werden al deze 
activiteiten en evenementen uitgesteld/opgeschort naar 2021/afgelast. De uitgekeerde subsidies 
kunnen dus niet worden ingezet voor het vooropgestelde doel. Op de gemeenteraad van mei ll. 
hebben we voorgesteld om deze gelden in mate van het mogelijk terug te vorderen. Hierin ging het 
college dit voorstel nog bekijken.( ‘Maar hetgeen dat niet benut is, of dat nu al betaald is en 
teruggevorderd wordt, of in de min wordt gebracht bij een volgende subsidie, moet nog bekeken 
worden.’ Dixit verslag GR mei)

De deadline voor het indienen van de informatieve rondvraag is gesteld op 15 september.

Hierbij onze vragen:

 Heeft het gemeentebestuur alle verenigingen (met de rondvraag) kunnen bereiken? Gaat het 
gemeentebestuur nog een bijkomende communicatie houden via de diverse adviesraden en 
belangengroepen? 

 Worden de verschillende gemeentelijke adviesraden geconsulteerd om tot gepaste 
parameters te komen bij het verdelen van de geldelijke middelen uit het Vlaams noodfonds?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Toewijzen coronagelden.

32 2020_GR_00226 Ten verzoeke van Groen: Straatnaam De Brownestraat - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Toen de Kongo-Vrijstaat nog het persoonlijke bezit was van de koning vonden in het land enorme 
wreedheden plaats. Congo was een echt wingewest en de zwarte bevolking werd uitgebuit en 
gemarteld. Het resultaat: wellicht miljoenen doden in 23 jaar. Leopold handelde niet alleen. Hij werd 
bijgestaan door kapitaalkrachtige investeerders die mee in het Congoverhaal stapten.

Zo ook Alexander de Brown de Tiège. De Anversoise werd door de Brown opgericht in 1892. De 
Anversoise bekwam een concessie op 7 miljoen hectaren van het privé-domein van Leopold II. 
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De toestanden werden een berucht internationaal schandaal in het begin van de 20e eeuw. 
Internationale commissarissen beten zich vast in de zaak en de Britse consul Roger 
Casement bevestigde in grote lijnen zijn beschuldigingen. Ook de Belgische onderzoekscommissie-
Janssens kwam tot bezwarende vaststellingen. 

Terug naar Beveren. Bij het verkavelen van de grote tuin van de privéwoonst van Alexander de Brown 
gelegen aan de Grote Markt werd na de Tweede Wereldoorlog hem een straatnaam gegeven. Met het 
geven van een straatnaam eert men de persoon. Gezien de rol die de Anversoise (onder leiding van 
Alexander de Brown) speelde in het ganse financieringsverhaal en de mede-uitbuiting van de Congo-
Vrijstaat moeten we hierover kunnen debatteren en durven veranderen.

Een stuurgroep kan de discussie ten gronde voeren: gaan we contextualiseren of gaan we de 
straatnaam wijzigen? Als de gemeente kiest voor een participatief karakter, met de nodige experts en 
in een volwassen debat, kunnen we een voorbeeld vormen voor andere gemeenten die dezelfde 
uitdagingen kennen in verband met dekolonisering.

Hierbij onze vragen:

 Is de gemeente bereid om een stuurgroep op te richten van deskundigen, experten en hierbij 
ook de mensen, kinderen en kleinkinderen, van de diaspora te betrekken ? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Straatnaam De Brownestraat.

33 2020_GR_00224 Ten verzoeke van Groen: Lokale maatregelen voor 
veranderend klimaatscenario - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Naast hittegolven kennen we in België ook een jaarlijkse stijging van het aantal tropische dagen (meer 
dan 30 graden) en zomerdagen (meer dan 25 graden). De toegenomen frequentie en intensiteit van 
hittegolven is te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. In alle klimaatscenario’s 
(van hoge tot lage impact) is de voorspelling dat het aantal hittegolfdagen in Vlaanderen zal 
toenemen. Vooral in steden loopt het risico op hittestress op, maar ook in Beveren is dit voelbaar.

1. Is de gemeente bereid om bij ruimtelijke planning maximaal rekening te houden met de 
invloed van de bebouwing op het lokale klimaat?
Door de keuze voor bomen en vegetatie en in te zetten op wateroppervlakken kan de extreme 
temperatuur lokaal gemilderd worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral minder verharding en 
meer groen het hitte-eilandeffect kunnen verminderen.

2. Is de gemeente bereid om de bestaande natuurlijke airco’s zoals bomen maximaal te 
behouden en indien mogelijk uit te breiden?

3. Heeft de gemeente Beveren een hitteplan waarbij er zowel op korte en lange termijn plannen 
gemaakt worden om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van het 
toenemend aantal tropische dagen en zomerdagen?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Lokale maatregelen voor veranderend 
klimaatscenario.

34 2020_GR_00228 Ten verzoeke van Groen: Commissie Waasland Beveren - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Met enkele persberichten en punten in de collegeverslagen komt Waasland Beveren in de kijker.

Komt ook Waasland-Beveren binnenkort in buitenlandse handen? En gaf het behoud in 1A een 
mogelijke overname een beslissend duwtje in de rug? Goed mogelijk, al laat de voorzitter van WB niet 
in zijn kaarten kijken. De club herhaalde op de regionale tv-zender dat er op lange termijn nood is aan 
goede investeerders als nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de club. Er zijn gesprekken bezig, 
maar dat is al lang zo. Tussen gesprek en handtekening zit nog een heel groot verschil. Volgens de 
voorzitter zit het erin dat er binnenkort een akkoord komt, maar nu is dat er nog niet.

Een krant schreef op 13 augustus ll. dat het college voetbalclub Waasland-Beveren al een uitstel had 
verleend van één jaar voor het aflossen van haar leningen aan de gemeente. De club had hierom 
gevraagd vanwege de degradatie naar 1B en de coronacrisis. Deze beslissing is intussen zonder 
voorwerp geworden omdat de club alsnog haar behoud in eerste klasse kon verzekeren en de 
leningen zullen dus zoals afgesproken verder afgelost moeten worden, zegt het college.

Toch staat in het verslag van het college van 22 juni ll. te lezen dat het college beslist heeft om op 
basis van cijfermateriaal van WB een uitstel van betaling heeft verleend voor het gedeelte kapitaal van 
de renteloze en doorgeefleningen voor een periode van één jaar voor een geraamd bedrag van 
264.500 euro zonder interest hiervoor aan te rekenen.

 
In het verslag van het college van 3 augustus ll. lezen we dat het college beslist heeft;
kennis te nemen van het dossier tribune + nieuwbouwproject Klapperstraat en principieel te beslissen 
om de zone van de woningen Klapperstraat 135A t.e.m. 163 zonder de zone voor de nieuwe tribune te 
verkopen waarbij dient onderzocht of er onder de toekomstige nieuwe tribune kan gewerkt worden met 
een ondergrondse parking;

kennis te nemen van de bouwmogelijkheden boven spelers- en busparking en de bouwmogelijkheden 
op het verkeerspark aan de Meerminnendam;

een procedure op te starten voor het aanstellen van een ontwerper met het oog op het opmaken van 
een RUP om de bijkomende bouw- en woonmogelijkheden in de volledige sportzone te onderzoeken.

Bij deze berichten rond Waasland Beveren hebben we dan ook enkele vragen:

 Is het gemeentebestuur,  gezien de gemeente de grootste schuldeiser is van WB (vier 
leningen met een huidig totaal van 7,35 miljoen euro), op enige manier betrokken bij de 
gesprekken tussen de club en de overnemer. Is er een uitwisseling van informatie tussen de 
(mogelijke) overnemer en het gemeentebestuur?

 Heeft Waasland Beveren dan alsnog een uitstel van betaling verkregen? Welk cijfermateriaal 
van WB heeft het gemeentebestuur doen beslissen om een uitstel van afbetaling te verlenen 
van 264.500 euro zonder intrest hiervoor aan te rekenen? 

 Welke maatregelen ziet het gemeentebestuur om tot een structurele oplossing te komen voor 
de lange termijnschuld – al dan niet in het kader van overnamegesprekken?
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 Wat houdt de kennisname van de twee bouwmogelijkheden in de sportzone van de Freethiel 
in? Wat wil het gemeentebestuur op termijn eventueel realiseren? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Commissie Waasland Beveren.


