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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 29 september 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00232 Verslag gemeenteraadszitting 01 september  2020 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 01 september 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 01 september 2020.

2 2020_GR_00238 Ontslag raadslid Björn Vaerenbergh + eedaflegging 
opvolger - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bij  schrijven van 4 september 2020 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 
meldt de heer Björn Vaerenbergh dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 
van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het 
ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

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

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

De heer Jozef Schelfhout fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop de heer Björn 
Vaerenbergh werd verkozen.

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

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Jozef Schelfhout in openbare vergadering de eed 
afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
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Door deze eedaflegging wordt de heer Jozef Schelfhout ambtsbevoegd.  Hij volgt de heer Björn 
Vaerenbergh op als gemeenteraadslid.

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

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

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag van de heer Björn Vaerenbergh

Artikel 2
de geloofsbrieven van de heer Jozef Schelfhout goed te keuren,

Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van de heer Jozef Schelfhout als gemeenteraadslid,

Artikel 4
de heer Jozef Schelfhout achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.

3 2020_GR_00239 Bekrachtiging politieverordening burgemeester 
houdende maatregelen ter afremming van het 
coronavirus - Goedkeuring

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

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.

Op zondag 20 september vond autovrije zondag plaats. De gemeente organiseerde verschillende 
evenementen op verschillende locaties op het grondgebied, om deze autovrije zondag extra in de verf 
te zetten.

In het weekend van 19 en 20 september 2020 vond ook het shoppingweekend plaats. De combinatie 
van deze 2 evenementen, die elk apart heel wat volk op de been brengen, noodzaakte, gelet op de  
evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus, tot het nemen van een preventieve 
maatregel, die voorzag in de verplichting tot het dragen van een mondmasker voor personen boven 
12 jaar, en dit op volgende plaatsen:

 N70 van Peperstraat tot Gravendreef
 Grote Markt
 Warande
 Vrasenestraat
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Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 16 september 2020 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 
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 voor elke persoon boven de leeftijd 
van 12 jaar  tot het dragen van een mondmasker in bepaalde zones op het grondgebied op 20 
september 2020.

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

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

 Politieverordening d.d. 16 september 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 
coronavirus - verplichting tot het dragen van een mondmasker in bepaalde zones op het 
grondgebied op 20 september 2020

4 2020_GR_00240 Bekrachtiging politieverordening naar aanleiding van 
voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK 
Beveren, seizoen 2020-2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor het seizoen 2020 - 2021 worden volgende thuiswedstrijden van RS Waasland - SK Beveren in 
het protocol als risicowedstrijden weerhouden:

- RS Waasland / SK Beveren – Royal Antwerp FC              

- RS Waasland / SK Beveren – K. Beerschot V.A.                

- RS Waasland / SK Beveren – RSC Anderlecht                   

- RS Waasland / SK Beveren – AA Gent                   

- RS Waasland / SK Beveren – KRC Genk                               

- RS Waasland / SK Beveren – Standard-Luik                                                                                          
  

- RS Waasland / SK Beveren – Club Brugge

- RS Waasland / SK Beveren – Sporting Charleroi             
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Omdat wordt gevreesd voor rellen wordt een ontwerp van politieverordening opgesteld conform artikel 
119 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op de datum van de eerste thuiswedstrijd die als risicowedstrijd wordt weerhouden, nl. RS 
Waasland/SK Beveren - Anderlecht op zaterdag 19 september 2020, en gelet dat de gemeenteraad 
pas op heden, dus na deze datum, samenkomt, werd door burgemeester Marc Van de Vijver een 
politieverordening genomen in toepassing van artikel 134 Nieuwe Gemeentewet. 
Artikel 134 voorziet dat de burgemeester op eigen gezag, politieverordeningen kan uitvaardigen 
wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners.

De verordening geldt voor het voetbalseizoen 2020-2021 en is van toepassing op voornoemde 
risicothuiswedstrijden van RS Waasland-SK Beveren in haar stadion en voor alle eventuele 
bekerwedstrijden die RS Waasland-SK Beveren nog tijdens het seizoen 2020-2021 tegen 
voornoemde ploegen.

Op de dagen dat deze voetbalwedstrijden plaats hebben wordt vanaf 2 uur vóór de wedstrijd tot 1 uur 
na de wedstrijd het schenken van dranken in glazen recipiënten verboden op het openbaar domein en 
in de voor het publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 de door de burgemeester op 17 september 2020 genomen politieverordening naar aanleiding van 
voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK Beveren, seizoen 2020-2021, houdende 
verbod op het schenken in glazen recipiënten op het openbaar domein en in de voor publiek 
toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat vanaf  2 uur voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd, te 
bekrachtigen.

5 2020_GR_00229 Opvolgingingsrapportering 2020 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) bepalen dat voor het einde van het 
derde kwartaal van een boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd moet worden aan de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. 
Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. Verder wil 
deze rapportering de raadsleden toelaten om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het 
lopende jaar op te volgen. 

Deze rapportering dient minstens volgende elementen te bevatten:

1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 

lopende jaar;
3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van 

het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
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Vermits 2020 het startjaar is van de boekhoudkundige integratie van OCMW en gemeente, zijn er 
geen vergelijkbare cijfers beschikbaar van vorige jaren. Hierdoor zullen vergelijkende cijfers tussen 
jaren pas vanaf 2021 weergegeven kunnen worden.

Het voorliggende rapport betreft een momentopname en werd opgesteld op basis van boekingen tot 
28 augustus 2020. Deze boekingen hebben betrekking op documenten met documentdata in het 
eerste semester van 2020.
De exploitatieuitgaven- en ontvangstencyclus verlopen bij ons lokaal bestuur niet gelijklopend: zo 
wordt het overgrote deel van de exploitatieontvangsten pas in het tweede semester ontvangen 
(Opcentiemen O.V., dividenden, ...) terwijl het zwaartepunt van de uitgaven eerder in het eerste 
semester ligt door het volledig aanrekenen van de dotaties. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2020 van het lokaal bestuur Beveren. 

6 2020_GR_00235 Ondertekenen Sociaal Woonbeleidsconvenant - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 11 december 2019 ontving de gemeente per brief een vraag van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen of de gemeente Beveren een sociaal woonbeleidsconvenant wenst af te sluiten. 

Door een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen die in 
Beveren actief zijn, alsnog subsidies ontvangen voor nieuwe sociale woningbouwprojecten nadat het 
Bindend Sociaal Objectief (BSO) reeds is bereikt of - zoals in het geval van de gemeente Beveren - 
indien het BSO zal bereikt worden na uitvoering van alle aangemelde projecten. 

Doordat de aangemelde projecten nu al de subsidiëring van de projecten van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Huisvesting aan de Floralaan en aan de Schoolstraat/Dijkstraat/Celine Van 
Geertsomstraat tegenhoudt, besloot het college in zitting van 27 januari 2020 om daarop in te gaan. 

Op 3 september 2020 deelde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen mee dat Minister 
Diependaele het convenant heeft ondertekend. 

Aan de raad wordt gevraagd om aan de Burgemeester en Algemeen Directeur toestemming te geven 
om het reeds door de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
ondertekende Sociaal Woonbeleidsconvenant te ondertekenen namens de gemeente Beveren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
aan de Burgemeester en Algemeen Directeur toestemming te geven om het reeds door de Vlaams 
minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed ondertekende Sociaal 
Woonbeleidsconvenant te ondertekenen namens de gemeente Beveren.
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7 2020_GR_00234 Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects - 
Goedkeuring - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 5 augustus 2020 én bij besluit van de Deputatie 
van 13 augustus 2020.

De Minister stelt in het schorsingbesluit dat "er als volgt kan worden ingegaan op de bijkomende 
argumenten door de gemeenteraad:

- De startnota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren is nog in opmaak. Er zijn 
vanuit het departement Omgeving aan de ruimtelijk planner opmerkingen meegegeven over het feit 
dat geen alternatieven worden onderzocht voor wat betreft de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied.

- O.a. het noodzakelijke milieu-onderzoek en de publieke raadpleging alsook de finale besluitvorming 
door de provincieraad zijn cruciale elementen om de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 
Beveren te bepalen. Op dit moment is de formele procedure tot afbakening nog niet eens gestart 
waardoor enige uitspraak over de ligging van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 
voorbarig is. Van voortschrijdend inzicht kan pas sprake zijn vanaf het moment dat het kleinstedelijk 
gebied definitief is afgebakend.

- De adviesverlening van het departement Omgeving naar aanleiding van de procedure tot bekomen 
van een planologisch attest is irrelevant in deze. Het departement Omgeving is niet verplicht om 
advies te verlenen op elke adviesvraag die haar wordt voorgelegd. Zij hoeft bovendien enkel te 
antwoorden op adviesvragen die haar op een correcte wijze bereiken.

- Het planologische attest sprak zich enkel voorwaardelijk gunstig uit over de korte termijnbehoefte. 
Het onderzoek naar de lange termijnbehoefte werd verschoven naar de RUP-fase. De leidend 
ambtenaar van het departement Omgeving moest bijgevolg geen beroep instellen tegen het 
planologische attest. Zijn beroepsmogelijkheden bij de Vlaamse Regering tegen planologische 
attesten zijn immers beperkt tot strijdigheden met een structuurplan. Er zijn geen 
beroepsmogelijkheden bij de Vlaamse Regering tegen schendingen van vormvereisten. Zoals eerder 
vastgesteld vormde de uitbreiding op korte termijn geen kennelijke strijdigheid met de 
structuurplannen. Dit geldt evenwel niet voor de uitbreidingen op lange termijn.

- Het departement Omgeving heeft naar aanleiding van de RUP-procedure telkens ongunstig advies 
verleend en haar standpunt kenbaar gemaakt. Het schorsingsrecht van de Vlaamse Regering ten 
aanzien van een ruimtelijk uitvoeringsplan staat bovendien onafhankelijk van de adviesverlening door 
het departement Omgeving.

De argumentatie van de gemeenteraad weerlegt de elementen uit het schorsingsbesluit van 20 mei 
2020 niet."

De Deputatie stelt bij het aftoetsen van overeenstemming met het PRS, de conceptnota voor het 
Provinciaal Beleidsplan Ruimte, (ontwerp) PRUP's en direct werkende normen op provinciaal niveau 
in het schorsingsbesluit:

"- Het planningsinitiatief ligt binnen het eerste voorstel van afbakening kleinstedelijk gebied (evenwel 
juridisch nog niet bindend) en de beoogde ontwikkelingen en regularisaties passen in zekere mate 
binnen de beleidsopties van het PRS, doch,

 Er werd er in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied Beveren door het toenmalige 
college geopteerd om geen bijkomende regionale bedrijvigheid te voorzien binnen het voorstel 
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afbakening kleinstedelijk gebied Beveren en zich enkel te focussen op lokale bedrijvigheid. 
Het voorzien van regionale bedrijvigheid binnen kleinstedelijke gebieden is trouwens een 
provinciale taak, tenzij de provincie de gemeente delegatie verleend heeft om deze taak op 
zich te nemen in het kader van een bepaald RUP. Het voorzien van lokale bedrijvigheid 
binnen een afbakeningsproces is een taak die in eerste instantie toekomt aan de gemeente. 
De provincie is deze visie, zijnde geen regionale bedrijvigheid in Beveren- Melsele te 
voorzien, omwille van de destijds aangehaalde argumenten, waaronder mobiliteit, gevolgd. 
Het afbakeningsproces gaat dan ook verder op deze duidelijke keuze. In het kader van de 
afbakening kleinstedelijk gebied Beveren zal er geen bijkomende regionale bedrijvigheid 
voorzien worden, daar deze zowel in de haven als in Beveren centrum (Doornpark en 
Pareinpark neigen er minstens naartoe) voldoende regionale bedrijven aanwezig zijn. Daar 
wringt het schoentje in deze case, dit RUP.

 Het oorspronkelijke BPA Van Houts betrof een oppervlakte van ongeveer 4800 m². Nadien 
werd er door Stoop Projects een plano-logisch attest met korte en lange termijn 
ontwikkelingsperspectieven aangevraagd. De korte termijnontwikkelingen uit het planologisch 
attest werden onder voorwaarden bekomen en reeds gerealiseerd. De bedrijfsoppervlakte 
verdubbelde in oppervlakte tot ongeveer 10.000m². Deze grootte valt al niet meer onder de 
definitie van een lokaal bedrijf (richtcijfer 5000 m²), doch dient hier gesteld te worden dat dit 
bedrijf mits de nodige motivatie als een ruimtebehoevend bedrijf kan worden bestempeld, 
zijnde dat zij het overgrote deel (meestal wordt hier 70 % voor genomen) van hun perceel 
nodig hebben voor opslag van grondstoffen, materiaal of voertuigen ten behoeve van bedrijfs-
activiteiten die niet op het bedrijventerrein worden uitgeoefend.

 Voor de lange termijnopties diende een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden opgemaakt, 
hetgeen hier voorligt. Het eindresultaat is een RUP met een totale oppervlakte voor één 
bedrijf, Stoop Projects van 2,3 ha groot, zijnde nog eens 1, 3 ha bijkomende 
bedrijfsoppervlakte ten opzichte van hetgeen toegekend werd bij het planologisch attest of 1,8 
ha bijkomende bedrijvigheid t.o.v. het BPA. In de rand vermelden we dat een 
buitengebiedgemeente voor bedrijvigheid kan rekenen op een terrein van max bijkomend 5 ha 
voor al zijn lokale bedrijvigheid (richtnorm 5000 m²) samen sedert 1994. Als we daartegenover 
de intenties van Stoop Projects zetten, zijnde een bedrijfsterrein van 2,3 ha realiseren, kan 
geconcludeerd worden dat Stoop Projects een regionaal karakter aanneemt ook al gaat het 
om een ruimtebehoevend bedrijf. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Stoop Projects nu al 
gebruik maakt van agrarisch gebied ten oosten van de bedrijfsgebouwen voor zijn 
bedrijfsactiviteiten buiten hetgeen toegelaten was in het plano-logisch attest.

 Kortom, de gewenste uitbreiding van de site geeft aan dat het hier om regionale bedrijvigheid 
gaat, weliswaar een ruimtebehoevend bedrijf in tuin- en aannemingssector. We kunnen dus 
spreken van een werkelijke schaalvergroting.

 Verder werd er in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied ook een voorstudie 
opgemaakt naar mogelijke locaties voor lokale en regionale bedrijvigheid binnen het 
kleinstedelijk gebied Beveren, die weliswaar geen juridische verankering kent. Hierdoor is het 
wel moeilijk om op deze studies te steunen om deze locatie ten gronde te verantwoorden. Uit 
deze studie bleek deze locatie mogelijk voor nieuwe lokale bedrijvigheid, doch zeker geen 
regionale bedrijvigheid. Dit dient nog afgewogen te worden ten opzichte van de principes van 
het GRS betreffende de zonevreemde bedrijven waarbij eerder beperkte uitbreiding enkel tot 
de mogelijkheden behoort. Dit ondersteunt de vraag, gesteld door meerdere instanties, om dit 
RUP Stoop Projects in oppervlakte te verkleinen.

 Het afgeleverde planologisch attest vraagt dat bij de opmaak van het RUP de gewenste 
ontwikkeling onderzocht wordt binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren 
(waar enkel nieuwe lokale bedrijvigheid mogelijk is), de bestaande naburige KMO- 
ontwikkelingen en de mobiliteitseffecten op de omgeving.

 Er werd aangegeven dat de ontwikkeling geclusterd wordt met de nabijgelegen 
bedrijfsterreinen als Doornpark, Beverpark, Pachatrans, … Het clusteringsverhaal beperkt 
zich enkel tot de ligging van Stoop Projects, verder wordt er zeker niet ingegaan op 
gemeenschappelijk gebruik van bepaalde plaatsen voor alle bedrijventerreinen, … bv naar 
stockage, parkeerfaciliteiten, ontsluiting, … Verder wordt ook aan-gegeven dat de Oude Baan 
een nieuwe verbindende functie (Haasdonk – Beveren) zal krijgen i.t.t. de huidige lokale 
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functie door het sluiten van de overweg ter hoogte van de Haasdonkbaan zodat deze als 
scheidende functie tussen stedelijk gebied en buitengebied kan dienen. Bijkomend wordt 
aangegeven dat de site gebundeld is met diverse infrastructuren (Oude Baan en spoorlijn) 
waardoor kan aangegeven worden dat het plangebied eerder op een versnipperde locatie 
gelegen is (spie tussen beide infrastructuren). Tenslotte wordt, zoals eerder aangehaald, ook 
aangegeven dat de deputatie kennis heeft genomen van de beslissing van de gemeente om 
geen bijkomende regionale bedrijventerreinen te voorzien binnen de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Beveren gezien het zeer ruime aanbod aan bedrijvigheid in de rest van 
de gemeente en de moeilijke ontsluitbaar-heid voor regionale bedrijven via N70 in het stedelijk 
gebied. Er wordt aangegeven dat het bedrijf slechts beperkte mobiliteitsstromen kent.

 In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren is het ook aan de 
provincie om te waken over efficiënt ruimtegebruik binnen de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Beveren, wat in deze casus toch vragen oproept. Het zuinig ruimtegebruik en de 
draagkracht van het gebied, belangrijke pijlers in het PRS werden weinig uitgewerkt. Er werd 
enigszins wel een verantwoording gegeven voor de 1,3 ha uitbreiding, veronderstellende dat 
dit noodzakelijke activiteiten zijn voor huidige bedrijfsvoering te kunnen behouden, doch dit 
werd niet gekoppeld aan de bestaande ruimte en faciliteiten die bekomen werden in het kader 
van het planologisch attest, zoals bijvoorbeeld ruimte voor stalling van voertuigen. Het is meer 
dan wenselijk zo compact mogelijk de bedrijfssite te organiseren zowel naar gebouwen, 
stallingen, opslag, … zodat er zo min mogelijk ruimte dient in gebruik te worden genomen en 
het RUP Stoop Projects danig kan ingeperkt worden. Er wordt niet nagegaan in hoeverre door 
een betere organisatie van de huidige site toekomstige vragen niet beter kunnen opgevangen 
worden op een kleinere oppervlakte.

 Er wordt gesteld dat nevenactiviteiten enkel mogelijk zijn indien zij nodig zijn voor de 
bedrijfsvoering. In dat kader kan een duidelijke vraag gesteld waarom de verhuur van 
containers nodig is. In het kader van zuinig ruimtegebruik is het zeer wenselijk deze 
containerverhuur buiten deze bedrijfssite te laten plaatsvinden om zo op deze locatie enkel de 
activiteiten te behouden die noodzakelijk verbonden zijn aan de hoofd-activiteit en het zuinig 
ruimtegebruik hoger in het vaandel te houden.

 In het BPA werd gesteld dat bij heroriëntering de bedrijfsactiviteiten de nieuwe of andere 
activiteiten niet meer hinder mogen veroorzaken dan de op vandaag aanwezige activiteiten. 
Het betrof een staalverwerkings-bedrijf ‘ Metalen van Houts’. Verwijzend naar de ingediende 
bezwaren omtrent hinder en door de duidelijke schaalvergroting, vraagt dit toch de nodige 
verantwoording.

- In de rand merken we op dat op het grafisch plan de indicatieve aanduiding van de waterloop 
ontbreekt minstens in de legende en niet duidelijk weergegeven is op het grafisch plan zelf.

- Tenslotte wordt er noch in de toelichtende tekst, noch in de voorschriften aangegeven welke 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie mogelijk zijn na een eventueel stopzetten van deze 
bedrijfsactiviteiten wanneer er geen overnemer gevonden wordt in dezelfde sector, hetgeen gewenst 
is in het kader van een flexibel RUP.

- Dit besluit doet geen uitspraken over de overeenstemming van het gemeentelijk RUP met het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), (ontwerp) gewestelijke RUP’s, direct werkende normen op 
gewestelijk niveau, het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en direct werkende normen op 
gemeentelijk niveau. Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen 
om de verenigbaarheid van het gemeentelijk RUP met het GRS en de direct werkende normen op 
gemeentelijk niveau te bewaken. Ook de naleving van de juridische vormvereisten behoort tot de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid.

- Gezien de duidelijke schaalvergroting wensen wij toch kort te stellen dat er in het GRS gemeld wordt 
dat, waar mogelijk voor zonevreemde bedrijven een oplossing wordt uitgewerkt onder de vorm van 
kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden. Metalen van Houts, zijnde categorie 2 voor zonevreemde 
bedrijven (cfr toelichtingsnota RUP) kreeg volgende ontwikkelingsmogelijkheden: ‘ bedrijven met 
eerder beperkte mogelijkheden waaronder wordt verstaand dat ze de kans krijgen binnen de in 
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gebruik zijnde perceelsconfiguratie hun activiteiten te optimaliseren. Het aansnijden van nog niet in 
gebruik zijnde perceelsdelen en/ of percelen wordt zeer restrictief bekeken. De toegelaten activiteiten 
worden beperkt en bij omschakeling naar andere activiteiten mag de hinder zowel naar milieu, 
transport, … niet toenemen. Het betreft in eerste instantie bedrijven die de kans krijgen om binnen hun 
bestaande perceelsconfiguratie hun activiteiten te optimaliseren zonder dat de dynamiek substantieel 
verhoogt’."

In de toelichtingsnota is reeds bij de eerste vaststelling op 03 maart 2020 een ruime argumentatie voor 
uitbreiding aanwezig (pg 39-46). Na de eerste schorsing werd de argumentatie voor de tweede 
definitieve vaststelling uitgebreid met het feit dat de site in de toekomst vermoedelijk gelegen zal zijn 
binnen de afbakening van het stedelijk gebied, gezien  de provincie het RUP niet geschorst had. Met 
de nieuwe schorsing door de Deputatie vervalt deze argumentatie.

Het college heeft in zitting van 14 september 2020 beslist tegemoet te komen aan de 
schorsingsredenen van het ministerieel én het provinciaal schorsingsbesluit. 

Het studiebureau heeft de toelichtingsnota van het RUP Stoop Projects aangepast met aanvullende 
argumentatie ter weerlegging van de opgegeven redenen tot schorsing, zoals onderstaand 
weergegeven:

1. “Het voorliggend RUP houdt in dat de huidige site van 1 ha verruimd wordt tot 2,3 ha. De gewenste 
uitbreiding van de site geeft aan het om regionale bedrijvigheid gaat, weliswaar een ruimtebehoevend 
bedrijf in de tuin- en aannemingssector. We kunnen dus spreken van een werkelijke schaalvergroting.”

Het plangebied betreft inderdaad een significante uitbreiding t.o.v. de huidige situatie. Zoals terecht 
wordt aangehaald is het echter een ruimtebehoevende activiteit. De uitbreiding wordt echter niet 
ingezet om tot een nieuwe grootschalige dynamiek te komen. In hoofdstuk 4.2.1 wordt duidelijk 
gemaakt voor wat de uitbreiding voorzien wordt. Er wordt 4700 m² voorzien voor opslag (excl. 
circulatieruimte) en 2000 m² voor een loods (excl. circulatieruimte rondom loods). In de loods worden 
de machines gestald die op de werf zullen gebruikt worden. De loods wordt niet gebruikt voor 
bedrijfsactiviteiten. Hierbij komt nog de groenbuffer van 3000 m² (ca. 300 m x 10 m breedte), de zone 
voor plantenkwekerij en waterbuffer (2000 m²) en de circulatieruimte (1000 m²). Hierdoor is de totale 
ruimtenood ca. 12.700 m². Deze ruimtevragen zijn geen activiteiten die leiden tot een ander type 
bedrijf met een hoge tewerkstelling of hoge toegevoegde waarde per ha.

Het feit of een bedrijf lokaal of regionaal is kan niet enkel vanuit de oppervlaktemaat behandeld 
worden. Bedrijfsactiviteiten dienen ook vanuit andere perspectieven benaderd te worden (bvb. 
tewerkstelling, invloedsfeer). Het bedrijf Stoop dient als een lokaal bedrijf beschouwd te worden:

 De grote oppervlakte is enkel noodzakelijk vanuit het type activiteit. De bedrijfsactiviteiten op 
de site zelf zijn beperkt. Het terrein wordt hoofdzakelijk gebruikt voor opslag en het stallen van 
materiaal;

 Het aantal werknemers is beperkt. Er zijn een 15-tal werknemers (zie 1.2.2) . Het bedrijf kan 
beschouwd worden als een KMO.

 Het werkterrein van het bedrijf situeert zich hoofdzakelijk in het Waasland en reikt maximaal 
tot Gent en Antwerpen. Dit betekent dat het bedrijf lokaal gebonden is, slechts een beperkt 
deel van een provincie bedient en niet op gewestelijk niveau functioneert. Dat het bedrijf over 
meerdere gemeenten werkt, betekent niet dat het een regionaal bedrijf betreft. Elk tuinaanleg 
en/of aannemersbedrijf dat zich beperkt tot de eigen gemeente is niet realistisch.

Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat het een lokaal bedrijf betreft. De uitbreiding staat ten dienste 
van opslag en het stallen van materiaal en leidt niet tot een schaalvergroting van de 
bedrijfsactiviteiten.

2. “Er kan niet gesteund worden op het feit dat het bedrijf binnen de afbakening van het stedelijk 
gebied Beveren komt te liggen. Het alternatieven onderzoek, het noodzakelijke milieu-onderzoek en 
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de publieke raadpleging alsook de finale besluitvorming zijn cruciale elementen om de afbakeningslijn 
van het kleinstedelijk gebied te bepalen.”

In de startnota (nog niet goedgekeurd) van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren’ wordt 
in hoofdstuk 8.2.2 aangegeven dat een alternatievenonderzoek en locatieonderzoek zullen uitgevoerd 
worden. De startnota stelt het volgende: “Voor het deel-PRUP afbakening kleinstedelijk gebied 
Beveren zijn er geen alternatieve onderzoeken aan de orde. Er wordt gewerkt met een voorstel van 
afbakeningslijn tijdens het planningsproces waarbij er uiteraard in het verdere planningsproces 
(beperkte) wijzigingen mogelijk zijn. Doch staat het duidelijk vast dat er niet zal gewerkt worden met 
een totaal ander gebied buiten het geselecteerde gebied of een andere inhoud gezien het gebied 
geselecteerd is als stedelijk gebied. De afbakeningslijn is een gesloten lijn en omvat alle elementen 
waar een stedelijke rol aan toegekend wordt (stedelijke woonomgeving, lokale en regionale 
bedrijventerreinen, stedelijke (recreatieve) voorzieningen, stedelijke groengebieden en stedelijke 
landbouwgebieden) en vormt een duidelijke grens met de open ruimte, het buitengebied.” Het 
alternatievenonderzoek zal verder uitgewerkt worden in het voorontwerp.

Het noodzakelijk milieu-onderzoek i.k.v. de afbakening stedelijk gebied is nog niet uitgevoerd. Het is 
evenwel duidelijk dat de uitbreiding van Stoop het milieu-onderzoek voor het milieu-onderzoek van de 
afbakeningslijn geen significante invloed zal hebben. De dienst MER oordeelde op 7 maart 2017 dat 
er geen aanzienlijke milieu-effecten zijn en dat opmaak van een planMER niet noodzakelijk was. In 
kader van voorliggende RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd. De resultaten van het 
openbaar onderzoek werden door het gemeentebestuur mee in overweging genomen bij de definitieve 
vaststelling.

Bijgevolg zijn het milieu-onderzoek en de publieke raadpleging i.k.v. de afbakening minder relevant 
voor voorliggend RUP omdat deze binnen dit planproces al uitgevoerd zijn ongeacht de afbakening.

3. “De uitbreiding van het bedrijf Stoops wordt als strijdig aanzien met de ontwikkelingsperspectieven 
uit het GRS. De voorgestelde uitbreidingen overstijgen ruim de mogelijkheden voor zonevreemde 
bedrijven in het zuidelijk open ruimtegebied.”

Het GRS Beveren (2006) stelt (pg 55) als globaal uitgangspunt dat voor bedrijven gelegen in 
aansluiting met de woonkernen, woonlinten en de bestaande ambachtelijke 
zones uitbreidingsmogelijkheden voorhanden zijn mits een goede integratie in de omgeving. Het 
bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:

 Indien het bedrijf niet gelegen zou zijn binnen het stedelijk gebied zal het minstens 
aansluitend gelegen zijn aan het stedelijk gebied (dit wordt bevestigd in het schorsingsbesluit 
van de Minister pg. 3 met name ‘palend aan de stedelijke ruimte Beveren-Melsele’). De site 
van bvba Stoop Projects sluit in het westen echter onmiddellijk aan bij de bedrijfssite van 
Pachatrans welke via de naastliggende KMO-zone Beverpark aansluiting geeft met de KMO-
zone Doornpark. De ontsluiting van de bedrijfssite gebeurt eveneens in hoofdzaak via de 
noordelijk gelegen N70. Er dient bijgevolg geconcludeerd te worden dat Stoop Projects 
functioneel gezien eerder één geheel vormt met de naastliggende KMO-zones en de 
‘stedelijke hoofdruimte Beveren-Melsele’.

 Langsheen de uitbreidingszone wordt een brede groenbuffer voorzien van 10 m. Deze 
garandeert een optimale integratie in het landschap. Ook het vastleggen van een zone voor 
plantenkweek en waterbuffer aan de zijde van de open ruimte zorgt voor een goede integratie 
in het landschap. De harde infrastructuren worden immers voorzien in westelijke richting.

Het globale uitgangspunt moet beschouwd worden als van hoger belang dan de verdere 
gebiedsgerichte uitwerking. Het is immers van belang te voldoen aan het globaal uitgangspunt.

Ondergeschikt wordt ingegaan op de consequentie van de beoordeling dat het bedrijf zou gelegen zijn 
binnen de zuidelijke hoofdruimte. Dit leidt er toe het bedrijf tot klasse 2 of klasse 3 behoort. Indien 
geoordeeld wordt dat het bedrijf tot klasse 2 of 3 behoort, dient afgeweken te worden van het 
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richtinggevend deel van het GRS. Art. 2.1.2 van de VCRO laat toe dat kan afgeweken worden omwille 
van dringende economische redenen. Het betreft hier een bedrijfsactiviteit waardoor voldaan is aan de 
economische reden. De dringendheid blijkt uit het feit dat het bedrijf reeds lang wacht op een 
oplossing. Het planologisch attest werd goedgekeurd op 06.08.2014. Relevante planningsprocessen 
die de afweging van de uitbreidingsmogelijkheden beïnvloeden en waarop de hogere overheid zich 
beroept, vorderen niet of vorderen traag:

 Via een BVR van 03.04.2009 werd een ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio 
Waasland goedgekeurd. In het kader hiervan gebeurde een herbevestiging van het agrarisch 
gebied. Dit was niet het geval voor de omgeving van Stoop. Voor de zone waartoe het 
plangebied behoort werd voorgesteld om een gewestelijk RUP op te stellen. Tot op heden is 
dit niet gestart.

 De afbakening van het stedelijk gebied Beveren is reeds gedurende lange periode opgestart. 
Door het uitblijven van een goedgekeurd RUP stellen zich steeds problemen.

Doordat in het planologisch attest op vraag van de adviesinstanties de lange termijnbehoeften 
doorgeschoven werden naar het RUP en dat binnen het RUP de adviesinstanties de beslissing 
doorschuiven tot na de goedkeuring van het RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren, wacht het 
bedrijf nu reeds 6 jaar en mogelijks 10 jaar (na goedkeuring afbakeningslijn) op een beslissing. 
Hierdoor is de ruimtenood voor het bedrijf steeds dringender. Dit blijkt ook uit het feit dat door het 
uitblijven van een beslissing de noodzakelijk uitbreidingsruimte reeds ingenomen wordt. Het bedrijf 
neemt hiermee een risico wat op de hoogdringendheid wijst.

4. “Er wordt niet nagegaan in hoeverre door een betere organisatie van de huidige site toekomstige 
vragen niet beter kunnen opvangen worden op een kleinere oppervlakte. In dit kader is het wenselijk 
de containerverhuur te laten plaatsvinden buiten de bedrijfssite.”

Het betreft een ruimtebehoevend bedrijf met een uitbreidingsnood van 1,3 ha. Zoals hierboven gesteld 
betreft de uitbreiding voornamelijk opslag (in bulk), een loods voor het stallen van materiaal en een 
zone voor plantenkweek en waterbuffer. Het betreffen allen activiteiten die ruimtebehoevend zijn en 
die moeilijk op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Het is onmogelijk een uitbreiding 
van 1,3 ha te bundelen op een bedrijfssite van 1 ha gelet op de type van uitbreidingsnood. De 
containerverhuur betreft een ondergeschikte activiteit. Het bedrijf gebruikt veel containers op de eigen 
werven. Afhankelijk van de grootte van de werf zijn een aantal containers niet noodzakelijk. Deze 
worden dan verhuurd. Het is bijgevolg niet wenselijk om deze containers op een andere locatie te 
stockeren omdat deze ook noodzakelijk zijn voor de kernactiviteiten van Stoop.

Naast een aanpassing van de Toelichtingsnota, worden volgende aanpassingen aan het RUP 
doorgevoerd:

1. Het grafisch plan en de legende worden verduidelijkt wat betreft de waterloop.

2. Er wordt een nabestemming voorzien waarbij "een nieuwe bedrijfsactiviteit enkel mogelijk is indien 
deze niet meer hinder veroorzaakt dan de bestaande bedrijfsactiviteit". Doordat het bedrijf een 
ruimtebehoevende bedrijvigheid betreft is er een grote ruimte-inname. Het is niet wenselijk dergelijke 
grote ruimte-inname in te zetten voor andere, mogelijks meer intensieve bedrijfsactiviteiten. Dit zou 
kunnen leiden tot een verhoging van de dynamiek.

De gemeente heeft 60 dagen om het RUP Stoop Projects opnieuw definitief vast te stellen. De 60 
dagen zijn ingegaan op de dag na de verzending van het laatst betekende schorsingsbesluit van 17 
augustus 2020. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een 
aangepaste toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een 
aangepast grafisch plan met aangepaste stedenbouwkundige voorschriften (opnieuw) definitief vast te 
stellen.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ministerieel schorsingsbesluit dd. 20 mei 2020 en het schorsingsbesluit van 
de Deputatie dd. 13 augustus 2020 voor het RUP Stoop Projects;

Artikel 2
de aanvullende argumentatie ingaand tegen de redenen van de schorsingsbesluiten van de minister 
en de deputatie voor voormeld RUP, zoals opgenomen in de aangepaste Toelichtingsnota, goed te 
keuren;

Artikel 3
het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de bestaande 
en juridische toestand, een aangepast grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade 
én bijhorende aangepaste stedenbouwkundige voorschriften (opnieuw) definitief vast te stellen zonder 
bijkomende voorwaarden.

8 2020_GR_00233 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken nieuwe 
insteekweg via de Schoolstraat, te Melsele  - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Pine NV heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het perceel gelegen te Melsele, 
langsheen de Schoolstraat tussen huisnrs. 18 en 34.

Het terrein zal na afbraak van de bestaande gebouwen verkaveld worden in 11 loten voor bescheiden 
ééngezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis.
De nieuw aan te leggen insteekweg via de Schoolstraat met woonerfprofiel heeft een privaat karakter. 
Door de T-vorm van de nieuwe weg wordt de mogelijkheid opengehouden voor een toekomstige 
verbinding met de Keizer Karelstraat. Zo kan op termijn de nu voorgestelde ontsluiting naar de 
Schoolstraat geknipt worden voor autoverkeer, die dan alleen voor zachte weggebruikers kan dienen. 
Op de private wegenis wordt een erfdienstbaarheid van openbare overweg gevestigd.
De aanvraag voorziet ook een  gemeenschappelijke groenzone van ong. 300 m².

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020.

Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 bezwaar dat handelt over:

1. vraag om het terrein terug in te richten als groene long met boomgaarden, zoals een dertigtal 
jaar geleden; 

2. behoud van de locatie (tussen A. Farnèselaan en Schoolstraat) als een gebied van stilte; 
3. het niet voldoen van het ontwerp op vlak van leefbaarheid en woonkwaliteit; 
4. waterproblematiek doordat de bouwzone groter is dan de tuinzone, waar nog bijkomende 

verharding mogelijk is ifv terras; 
5. onduidelijkheid of er in de gemeenschappelijke groenstrook een gemeenschappelijke 

(water)buffer en infiltratie wordt voorzien; 
6. de slechts 8m lange achtertuin van lot 11 is kleiner dan wat als minimum wordt gebruikt; 
7. slechts 1,5m lange voortuin van lot 4, hetgeen kleiner is dan de gebruikelijke 3m; 
8. tekort aan parkeerplaatsen: er zou een parkeernorm van min. 1,5 moeten worden opgelegd; 
9. moeilijk gebruik van de parkeerplaatsen 3, 5, 7 en 11; 

10. onaangepaste wegenis: te smal om te kunnen uitwijken, waarbij de draaicirkels te nipt/klein 
zijn voor leveringen, verhuizingen en afvalophaling; 
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11. onvoldoende bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
12. significante toename van de verkeersbewegingen, hetgeen onverantwoord is op een delicaat 

punt aan een bovenlokale weg vlak bij een schoolgebouw en tot conflicten kan zorgen met de 
wagens die (“op spitsuren permanent”) staan aanschuiven voor het kruispunt met de N70; 

13. lage beeldkwaliteit door parkeerplaatsen vlak voor de gevel van lot 5 en 11, en doordat de 
afstand tussen de gevels van lot 3 en 4 en van lot 5 en 7 “op schaal van een dorpscentrum 
met rijwoningen” is. 

 Aan de raad wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van het ingediende bezwaar;
2. het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling te Melsele, langsheen de 

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

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ingediende bezwaar

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling met een nieuwe insteekweg via de 
Schoolstraat, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

9 2020_GR_00237 Addendum aan de bestaande studieopdracht 
"verbindingsriolering Melselestraat"  - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aquafin had in eerste instantie een beperkt aandeel in de opdracht 'Verbindingsriolering 
Melselestraat', met een overnamepunt (daar waar de gemeentelijke riolering wordt overgenomen door 
Aquafin) in de Melselestraat tussen de Keizerstraat en de Peerkenswegel. Aquafin financiert vanaf dit 
overnamepunt de rioleringswerken en de bovenbouw.

Later is  het dossier, ten voordele van de gemeente, uitgebreid naar een lokaal pact dossier. Hierdoor 
zijn niet enkel de werken vanaf het overnamepunt, maar ook de (riolerings)werken voor en na dit 
overnamepunt mee opgenomen in het financieringsluik.

Omdat Aquafin bij een lokaal pact dossiers de 'trekker' is van het project, is er na het bekomen van de 
omgevingsvergunning een overname van de initiële opdracht.

Dit addendum regelt deze overname van de studieopdracht.

Hierdoor kunnen een deel van de gemaakte kosten voor studiebureau Jouret worden teruggevorderd.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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het addendum bij de bestaande studieopdracht d.d. 18/11/2011 voor de opdracht 'Verbindingsriolering 
Melselestraat' goed te keuren.    

10 2020_GR_00236 Huurcontracten 't Boelleke voor BKO te Beveren en 
Haasdonk - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
BVBA 't Boelleke organiseert buitenschoolse kinderopvang in verscheidene scholen in Beveren. Bij 
nazicht blijkt dat voor de gemeenteschool te Beveren, Lindenlaan en de gemeenteschool te Haasdonk 
er nog geen huurcontract werd opgemaakt. 

Naar analogie met de reeds bestaande huurcontracten, zoals in het verleden reeds goedgekeurd door 
de gemeenteraad, werd voor beide locaties een huurcontract opgemaakt.

Er wordt geen huurvergoeding noch kosten aangerekend ; in ruil voor het gebruik van de lokalen 
verbindt de huurder zich ertoe om op een kwaliteitsvolle manier kinderopvang te organiseren en op die 
manier de gemeente te faciliteren en ontlasten.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
voorgelegde ontwerpen van huurovereenkomst met betrekking tot de organisatie van buitenschoolse 
kinderopvang in GBS Lindenlaan en Haasdonk door BVBA 't Boelleke goed te keuren.

11 2020_GR_00222 Lessentabellen Gemeentelijk Technisch Instituut  
Beveren schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De nieuwe lessentabellen voor 2020-2021 zijn de volgende:

 tweede leerjaar (wegens onderwijshervorming)
o In de A-stroom is er de keuze voor basisoptie STEM-wetenschappen (pakket 

industriële wetenschappen) en STEM-technieken
o In de B-stroom is er de basisoptie STEM-technieken

 het derde jaar houttechnieken tso (nieuwe programmatie)
 de tweede graad bso. Hier gaan we naar lessentabellen van 32 lesuren per week, waardoor 

de lokalendruk meer onder controle komt.
 het vijfde jaar mechanische vormgevingstechnieken (nieuw leerplan)

De personeelsafvaardiging gaat akkoord en de schoolraad werd ingelicht. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan volgende lessentabellen voor het schooljaar 2020-2021 in het GTI 
Beveren:
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 2e leerjaar
 3e jaar houttechnieken tso
 2e graad bso
 5e jaar mechanische vormgevingstechnieken

12 2020_GR_00230 Vacantverklaring  van de voltijdse statutaire functie van 
algemeen directeur bij wijze van aanwerving  - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In zitting van 14 september 2020 werd het ambtshalve ontslag ingevolge oppensioenstelling van de 
heer Jan Noppe, algemeen directeur, met ingang van 1 oktober 2020, voorgelegd aan het college 
voor kennisname en aan de raad in zitting van 29 september 2020.

De functie van algemeen directeur is derhalve met ingang van 1 oktober 2020 vacant. 

Het college gaf reeds in zitting van 10 februari 2020 een positief advies over de tijdelijke aanstelling, in 
uitvoering van artikel 166 DLB, van de heer Jan Noppe als extern waarnemend algemeen directeur 
voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 en dit met een contract van 
bepaalde duur. Deze aanstelling wordt voorgesteld in afwachting van de uitvoering van de 
selectieprocedure en de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur en voor de opvolging van 
lopende dossiers (o.a. finalisering en verhuis AC). Deze tijdelijke aanstelling wordt aan de raad 
voorgelegd in zitting van 29 september 2020 voor goedkeuring.

Voor de functie van algemeen directeur is de raad de aanstellende overheid.
Dit impliceert dat de functie door de raad dient vacant verklaard te worden. De raad is tevens ook 
bevoegd voor het vaststellen van de functiebeschrijving voor algemeen directeur (cf. bijlage).

Conform artikel 9 van de vigerende rechtspositieregeling (RPR) kan de functie van algemeen directeur 
worden ingevuld via:

 aanwerving
 bevordering
 gelijktijdige aanwerving en bevordering

Er wordt voorgesteld de functie van algemeen directeur via aanwerving vacant te verklaren.
Mogelijke interne kandidaten kunnen deelnemen via de aanwervingsprocedure op voorwaarde dat ze 
aan de aanwervingsvoorwaarden (in het bijzonder het bezit van een masterdiploma) voldoen.

In de vacantverklaring dient de raad, naast de wijze van vacant verklaren een aantal zaken vast te 
leggen:

1/ Of er een wervingsreserve wordt vastgesteld en in voorkomend geval de looptijd van de 
wervingsreserve. De maximale looptijd van de wervingsreserve bedraagt 2 jaar.

Er wordt voorgesteld geen wervingsreserve aan te leggen.

2/ De inhoud van het vacaturebericht en de gepaste bekendmakingskanalen. Artikel 14 RPR stelt 
dat de openverklaarde betrekkingen worden gepubliceerd in minimaal één weekblad, persorgaan of 
tijdschrift en/of via (een) online recruteringskana(a)l(en). Het vacaturebericht vermeldt minimaal het 
dienstverband (statutair), de functiebenaming (algemeen directeur), het niveau (decretale graad) en 
contactgegevens voor verdere informatie.
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Er wordt voorgesteld de vacature bekend te maken via de website van de gemeente, de website van 
A&S Solutions, de website van de VDAB, Jobat Print, Jobat Online, Stepstone en LinkedIn. Het 
ontwerp van het vacaturebericht wordt in bijlage toegevoegd.

3/ De termijn van kandidaatstelling. Artikel 15 RPR bepaalt dat deze minstens 15 kalenderdagen en 
maximaal 30 kalenderdagen bedraagt. De gemeenteraad kan deze termijn bij de vacantverklaring wel 
verlengen (dus een langere termijn dan 30 kalenderdagen voorzien).

Gelet op de noodzaak om op relatief korte termijn een nieuwe titularis te kunnen aanstellen, is het 
aangewezen de doorlooptijd van de procedure niet nodeloos te verlengen. Er wordt dan ook 
voorgesteld de termijn van kandidaatstelling niet te verlengen en deze vast te stellen op 15 
kalenderdagen na de eerste publicatie op een medium.

4/ De selectieprocedure. Deze is vastgesteld in bijlage IV van de rechtspositieregeling.

 

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:

 

Schriftelijk gedeelte 

 

 

 

Punten 
Proeven:
Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de 
taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake 
ICT beoordeeld.

50

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal 
van het uit te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de 
materie worden beoordeeld.

50

 

Assessment 
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een competentiegericht interview nagegaan in 
welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht besteed 
aan managementvaardigheden en leiderschap.
 

Mondeling gedeelte 
Proeven:
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor 
het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. 
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.

100

Totaal 200

5/ De aard van de selectieprocedure. Deze is conform artikel 24 §3 RPR niet vergelijkend voor de 
selectieprocedures van de decretale graden. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis 
van een volledige vergelijking van titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke 
motivering in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.
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6/ Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden. Conform artikel 18 §4 RPR 
bedraagt deze 60% per gedeelte. Voor het psychotechnisch gedeelte of het assessment dienen de 
kandidaten geschikt of geschikt onder voorbehoud te bekomen.

7/ De nominatieve samenstelling van de selectiecommissie. Deze bestaat uit minstens 3 
deskundigen waarvan minstens 1/3de externe deskundigen zijn. Voor de selectiegedeelten waarbij 
een psychotechnisch- en/of assessmentgedeelte is voorzien, kan de selectiecommissie uitgebreid 
worden met een externe selectiedeskundige. De algemeen directeur of een door hem aangeduid 
personeelslid is conform artikel 18 §2 RPR de voorzitter van de selectiecommissie. De secretaris van 
de selectiecommissie is een door de algemeen directeur aangesteld personeelslid.

Artikel 20 RPR stelt echter dat in afwijking van artikel 18 §2 het mogelijk is dat selecties geheel of 
gedeeltelijk worden uitbesteed aan een extern selectiebureau.

Gelet op de aard van de functie heeft het college van burgemeester en schepenen bij besluit van 7 
september 2020 de selectieprocedure volledig uitbesteed aan A&S Solutions via het afgesloten 
raamcontract met Poolstok.

Gelet op de uitbesteding en in toepassing van artikel 20 RPR met afwijking van artikel 18 §2 wordt, op 
voorstel van het selectiebureau, voorgesteld volgende selectiecommissie aan te duiden:

1. voorzitter: de heer Steven De Vos, bestuurder A&S Solutions
2. deskundigen:

o Jolien Elegheer, selectiedeskundige Poolstok
o Leo Mares, korpschef politiezone Waasland-Noord
o Marie Herman, algemeen directeur Diksmuide 
o Philippe Harinck, Vice president Europe Hansgrohe Group
o Katleen Moons, externe selectiedeskundige (hoofdassessor)

3. secretaris: een personeelslid van A&S Solutions

8/ Op welke wijze de vergelijking van titels en verdiensten zal gebeuren, rekening houdend met 
potentieel vrijgestelde kandidaten.

Met toepassing van artikel 589, §3, eerste lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur (DLB) worden de gewezen secretarissen die niet worden aangesteld als algemeen directeur 
tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur. Voldoen aan 
de aanwervingsvoorwaarden moet worden geïnterpreteerd als geslaagd te worden beschouwd in de 
selectieprocedure. Zij zijn dus volledig vrijgesteld van de selectieprocedure voor een functie van 
algemeen directeur.

De vrijstelling brengt mee dat er zal moeten worden gewerkt met twee poules van kandidaten: de 
externe kandidaten die geen gewezen secretarissen met vrijstelling zijn enerzijds en degene die dat 
wel zijn anderzijds. De externe kandidaten die geen gewezen secretarissen met vrijstelling zijn en die 
geschikt werden bevonden, zullen na de proeven op basis van titels en verdiensten vergeleken 
worden met de groep van gewezen secretarissen met vrijstelling die zich kandidaat hebben gesteld.

Van de geslaagde kandidaten (= diegenen die aan de voorwaarden voldoen inclusief de vrijgestelde 
kandidaten) moeten de titels en verdiensten vergeleken worden.

Om deze vergelijking van titels en verdiensten te faciliteren en te objectiveren, kan gebruik worden 
gemaakt van een bijkomende proef/assessment. Een bijkomende niet-eliminerende proef kan worden 
georganiseerd om de vergelijking van de titels en verdiensten van de twee kandidaten in een gesloten 
oproepprocedure (bij een eerste invulling van de functie van algemeen directeur) gemakkelijker te 
maken. Er is geen reden om niet aan te nemen dat dit ook kan bij de vergelijking van de titels en 
verdiensten van de vrijgestelde en de niet-vrijgestelde kandidaten in een open procedure. De proef 
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mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de kandidaat die geniet van de waarborgregeling van artikel 
589, §3, eerste lid DLB een onvoldoende behaalt. Enkel een ondersteunende proef is bijgevolg 
mogelijk.

 Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat de besturen, wat de criteria betreft die zij voor de 
vergelijking van de titels en verdiensten in aanmerking nemen en het gewicht dat zij aan die criteria 
toekennen, over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikken, vooropgesteld dat de criteria en 
maatstaven objectief en pertinent zijn en op alle kandidaten op gelijke wijze worden toegepast.

Deze bijkomende proef, waaraan dus alle geslaagde kandidaten die in aanmerking komen voor de 
aanstelling, dienen aan deel te nemen, kan de vorm aannemen van een assessment of een 
(gestructureerd) interview. Gelet op het belang van competenties voor de functie van algemeen 
directeur wordt voorgesteld een (bijkomend) assessment te voorzien.

Aan de raad wordt gevraagd om de functie van algemeen directeur vacant te verklaren en de 
functiebeschrijving voor algemeen directeur vast te stellen. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de decretale graad van algemeen directeur in voltijds statutair dienstverband vacant te verklaren via 
aanwerving. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

 

Artikel 2
dat de aanwervingsvoorwaarden opgenomen in de vigerende rechtspositieregeling worden in acht 
genomen.

Artikel 3
dat aan de kandidaten die vallen onder de waarborgregeling vermeld in artikel 589 §3 van het decreet 
over het lokaal bestuur, vrijstelling wordt verleend voor de selectieprocedure.

Artikel 4
dat de selectieprocedure, conform bijlage IV van de vigerende rechtspositieregeling als volgt wordt 
vastgesteld:

 

Schriftelijk gedeelte 

 

 

Punten 
Proeven:
Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de 
taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake 
ICT beoordeeld.

50

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal 
van het uit te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de 
materie worden beoordeeld.

50

 

Assessment 
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een competentiegericht interview nagegaan in 
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welke mate de kandidaten over de voor de functie van belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht besteed 
aan managementvaardigheden en leiderschap.
 

Mondeling gedeelte 
Proeven:
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor 
het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. 
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.

100

 

Totaal

 

200

 

Conform artikel 18 §1 van de vigerende rechtspositieregeling wordt, bij iedere selectieprocedure 
waarbij het aantal, niet vrijgestelde, goedgekeurde kandidaten meer dan 25 bedraagt, een 
eliminerende preselectieproef voorzien. Deze preselectieproef gaat de andere examengedeelten 
vooraf.

De preselectieproef wordt opgesteld en verbeterd door de selectiecommissie.

De preselectieproef bestaat uit meerkeuzevragen op 100 punten met als doel de algemene 
ontwikkeling en vakkennis te toetsen.

De preselectieproef gebeurt anoniem. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van de 
behaalde punten. De 15 kandidaten met de hoogste scores (op voorwaarde dat zij minimaal 50% 
behalen) worden toegelaten tot het volgende examengedeelte.

 

Artikel 5
dat de selectieprocedure, conform artikel 24 §3 van de vigerende rechtspositieregeling niet 
vergelijkend is. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking 
van titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met 
de bepalingen van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 
1991.

Artikel 6
dat het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden, conform artikel 18 §4 van de 
vigerende rechtspositieregeling 60% per gedeelte bedraagt. Voor het assessment dienen de 
kandidaten geschikt of geschikt onder voorbehoud te bekomen. Alleen de kandidaten die geslaagd 
zijn, worden voor het volgende selectiegedeelte opgeroepen.

Artikel 7
dat de selectiecommissie als volgt wordt samengesteld:

1. voorzitter: de heer Steven De Vos, bestuurder A&S Solutions
2. deskundigen:

o Jolien Elegheer, selectiedeskundige Poolstok
o Leo Mares, korpschef politiezone Waasland-Noord
o Marie Herman, algemeen directeur Diksmuide 
o Philippe Harinck, Vice president Europe Hansgrohe Group
o Katleen Moons, externe selectiedeskundige (hoofdassessor)
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3. secretaris: een personeelslid van A&S Solutions

 

Artikel 8
dat de geslaagde kandidaten uit de selectieprocedure zoals voorzien in artikel 4 van dit besluit en de 
kandidaten zoals vermeld in artikel 3 van dit besluit worden onderworpen aan een assessment, dat 
geldt als een element in de vergelijking van titels en verdiensten tussen de kandidaten. Dit 
assessment is niet eliminerend en resulteert in een kwalitatieve beoordeling. Het is enkel adviserend 
bedoeld voor de aanstellende overheid in het kader van de vergelijking van titels en verdiensten.

Artikel 9
dat tussen de eerste bekendmaking van de vacature op een medium en de uiterste datum voor de 
indiening van kandidaturen,15 kalenderdagen verlopen. De dag van de bekendmaking van de 
vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 
De inhoud van het vacaturebericht wordt vastgesteld in bijlage bij dit besluit en maakt onverminderd 
deel uit van dit besluit.

Artikel 10
dat de vacature bekend wordt gemaakt via de website van de gemeente, de website van A&S 
Solutions, de website van de VDAB, Jobat Print, Jobat Online, Stepstone en LinkedIn.

Artikel 11
dat de functiebeschrijving voor algemeen directeur wordt vastgesteld in bijlage bij dit besluit en 
onverminderd deel uitmaakt van dit besluit.

13 2020_GR_00241 Sectoraal akkoord 2020 - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen 
werden voor de zomer afgerond.

De kern van het sectoraal akkoord is een recurrente koopkrachtverhoging van 1.1% vanaf 1 
januari 2020 voor alle personeelsleden.

a/ koopkrachtverhoging van maximum 100 euro/vte
Alle personeelsleden van besturen die op datum van het afsluiten van het sectoraal akkoord nog niet 
aan de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques zitten, ontvangen vanaf 1 januari 2020 
een koopkrachtverhoging in de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum 
met een maximum van 100 euro per vte. 

In zitting van het college van 13 juli 2020 werd akkoord gegaan met het voorstel om, met 
ingang van 1 januari 2020, de waarde van de maaltijdcheques te verhogen van 7 euro naar 7.5 
euro. Deze verhoging staat gelijk aan een koopkrachtverhoging van maximaal 100 euro/vte 
(geraamde bruto meerkost op jaarbasis voor het bestuur: 52.000 euro). 
Aangezien de waarde van de maaltijdcheques niet verhoogd kan worden met terugwerkende 
kracht, zal voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 ter compensatie een 
cadeaucheque gegeven worden. Deze cheque zal voor elke medewerker een andere 
zichtwaarde hebben (afhankelijk van de prestaties geleverd in de referteperiode).

b/ koopkrachtverhoging van maximum 200 euro/vte
Alle personeelsleden ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 



21/34

euro per vte door een verhoging in de werkgeversbijdrage maaltijdcheques of invoering 
ecocheques/cultuur- of sportcheques/lokale handelaarsbonnen of een combinatie.

In zitting van het college van 13 juli 2020 werd akkoord gegaan met het voorstel om de 
resterende recurrente koopkrachtverhoging te geven in de vorm van een bijkomende 
verhoging van de maaltijdcheques van 7.5 naar 8 euro (fiscaal maximum) en in lokale 
handelaarsbonnen ter ondersteuning van de plaatselijke economie. Het systeem van de lokale 
handelaarsbonnen moest nog uitgewerkt worden. De totale bruto meerkost werd geraamd op 
97.000 euro. 
Na onderzoek blijkt echter dat een lokale handelaarsbon slechts fiscaal vrijgesteld is tot een 
maximale waarde van 40 euro. Aangezien onze medewerkers recht hebben op cheques met 
een hogere zichtwaarde kunnen wij het totale bedrag niet in lokale handelaarsbonnen geven.
Het nieuwe voorstel is daarom om een lokale handelaarsbon te geven ter waarde van 40 euro 
en het resterende bedrag te geven in de vorm van ecocheques (50 euro + bedrag 
terugwerkende kracht maaltijdcheques). Ecocheques zijn fiscaal vrijgesteld tot een bedrag van 
250 euro per jaar en kunnen wij aanbieden via de huidige leverancier van onze maaltijdcheques 
Edenred.

We realiseren de koopkrachtverhoging van 300 euro ruimschoots voor 2020 als volgt:
1/ * verhoging MC:                 100 euro
2/ * verhoging MC:                 110 euro
    * lokale handelaarsbon:      40 euro
    * ecocheque:                        50 euro (+ resterend bedrag MC referteperiode 1/1/2020-30/9/2020)

Voor 2021 voorzien wij een recurrente koopkrachtverhoging door:
* behoud maximale fiscale zichtwaarde MC     210 euro
* lokale handelaarsbon:      40 euro
* ecocheque:                        50 euro 

c/ verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler
Vanaf 1 januari 2020 wordt sectoraal afgesproken dat de minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler 
van het contractueel VIA-personeel opgetrokken wordt naar 2.5%.

Wij hebben een tweede pensioenpijler met een bijdragevoet van 4% en voldoen dus al aan deze 
voorwaarde.

De rechtspositieregeling dient ook aangepast te worden om de koopkrachtverhoging juridisch te 
verankeren.
Volgende wijzigingen worden voorgesteld:
1/ aanpassing van artikel 155 (artikel 164 in RPR specifiek):

§1 Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 
bedraagt vanaf 01/01/2020 8,00 euro.
De werknemersbijdrage voor één maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro. De bijdrage van de werknemer 
wordt maandelijks van het nettoloon afgehouden. 

§2 Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief prestaties werden geleverd. 
Hiertoe worden per personeelslid de effectieve maandprestaties (in uren) gedeeld door 7,36 en zo 
wordt het aantal cheques op maandbasis bepaald.
Indien deze  berekening een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Het 
aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal kan nooit hoger zijn dan het maximum aantal 
arbeidsdagen dat tijdens dat kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid.

§3 De maaltijdcheques worden op electronische wijze afgeleverd.

2/ toevoeging van nieuw artikel betreffende de toekenning van de lokale handelaarsbon en 
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ecocheques:
§1 Het personeelslid heeft recht op een lokale handelaarscheque voor een totaalbedrag van 40 euro 
per kalenderjaar per VTE en op elektronische ecocheques voor een totaalbedrag van 50 euro per 
kalenderjaar per VTE. Bij deeltijdse prestaties wordt het bedrag pro rata toegekend. 

§ 2 Voor de berekening van het bedrag van de cheques komen de periodes in aanmerking gedurende 
welke het personeelslid tijdens het referentiejaar:
1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten;
2° afwezig was wegens ouderschapsverlof;
3° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschapsbescherming, zoals 
bepaald in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

 § 3 Als het personeelslid niet gedurende het hele kalenderjaar volledige prestaties heeft verricht, 
wordt, onder voorbehoud van de toepassing van § 2, het bedrag van de cheques vastgesteld als volgt:

1. Per onvolledige maand : aantal kalenderdagen in actieve dienst/aantal kalenderdagen van de 
desbetreffende maand x (100/12)

2. Per volledige maand : volledige maanden in actieve dienst x 100/12 

De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegens het uitoefenen van verminderde prestaties heeft 
een overeenkomstige vermindering van het bedrag van de cheques tot gevolg.

 § 4 De cheques worden uitgereikt tijdens de maand december van het kalenderjaar en worden op 
electronische wijze afgeleverd.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om akkoord te gaan met het voorleggen aan de raad van het voorstel om de zichtwaarde van 
de maaltijdcheques te verhogen naar 8 euro en dit met ingang van 1 januari 2020. Op die manier 
realiseren wij de verplichte verhoging van de maaltijdcheques via de werkgeversbijdrage van 100 
euro/vte en realiseren wij tevens een gedeelte van de recurrente koopkrachtverhoging van 200 
euro/vte.

Artikel 155 van de rechtspositieregeling zal ook in deze zin aangepast worden.
Art. 155.
§1 Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 
bedraagt vanaf 01/01/2020 8,00 euro.
De werknemersbijdrage voor één maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro. De bijdrage van de werknemer 
wordt maandelijks van het nettoloon afgehouden. 

§2 Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief prestaties werden geleverd. 
Hiertoe worden per personeelslid de effectieve maandprestaties (in uren) gedeeld door 7,36 en zo 
wordt het aantal cheques op maandbasis bepaald.
Indien deze  berekening een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Het 
aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal kan nooit hoger zijn dan het maximum aantal 
arbeidsdagen dat tijdens dat kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid.

§3 De maaltijdcheques worden op electronische wijze afgeleverd.

Artikel 2
om akkoord te gaan met het voorleggen aan de raad van het voorstel om vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 
aan elk personeelslid een lokale handelaarsbon met een maximale waarde van 40 euro/vte en 
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ecocheques met een maximale waarde van 50 euro/vte uit te reiken. Tevens wordt een akkoord 
gevraagd om de electronische ecocheques te mogen uitreiken via onze leverancier van de 
maaltijdcheques, namelijk Edenred.

Dit voorstel zal opgenomen worden in een bijkomend artikel in de rechtspositieregeling:

§1 Het personeelslid heeft recht op een lokale handelaarscheque voor een totaalbedrag van 40 euro 
per kalenderjaar per VTE en op elektronische ecocheques voor een totaalbedrag van 50 euro per 
kalenderjaar per VTE. Bij deeltijdse prestaties wordt het bedrag pro rata toegekend. 

§ 2 Voor de berekening van het bedrag van de cheques komen de periodes in aanmerking gedurende 
welke het personeelslid tijdens het referentiejaar:
1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten;
2° afwezig was wegens ouderschapsverlof;
3° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschapsbescherming, zoals 
bepaald in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971.

 § 3 Als het personeelslid niet gedurende het hele kalenderjaar volledige prestaties heeft verricht, 
wordt, onder voorbehoud van de toepassing van § 2, het bedrag van de cheques vastgesteld als volgt:

1. Per onvolledige maand : aantal kalenderdagen in actieve dienst/aantal kalenderdagen van de 
desbetreffende maand x (100/12)

2. Per volledige maand : volledige maanden in actieve dienst x 100/12 

De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegens het uitoefenen van verminderde prestaties heeft 
een overeenkomstige vermindering van het bedrag van de cheques tot gevolg.

 § 4 De cheques worden uitgereikt tijdens de maand december van het kalenderjaar en worden op 
electronische wijze afgeleverd.

Artikel 3
om akkoord te gaan met het voorleggen aan de raad van het voorstel om de waarde van de 
maaltijdcheques voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 eenmalig te 
compenseren via ecocheques aangezien maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kunnen 
uitgereikt worden.

14 2020_GR_00243 Ten verzoeke van Beveren 2020: vastgestelde inventaris 
bouwkundig erfgoed. - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Met het Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Erfgoedbesluit van 16 mei 2014 werden procedures 
op gang gezet voor een hernieuwde vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed. De provincie 
Oost-Vlaanderen is daarvoor aan de beurt in 2020-2021. 

Wat heeft de gemeente Beveren hierin reeds ondernomen? 

Op welke manier wil de gemeente Beveren een eigen lokaal erfgoedbeleid uitstippelen? 

En op welke manier denkt men hierbij ook het publiek en de bestaande erfgoedverenigingen te 
betrekken?
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: vastgestelde inventaris bouwkundig 
erfgoed. 

15 2020_GR_00244 Ten verzoeke van Beveren 2020: toestand Parochiale 
Kring Vrasene - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Een deel van de terreinen van de Parochiale Kring in Vrasene bevindt zich in een verregaande staat 
van verwaarlozing. Er zijn ramen ingegooid en er ligt sluikafval. 

Hoe denkt het college aan deze toestand te verhelpen? 

Wat zijn de toekomstplannen voor deze site?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: toestand Parochiale Kring Vrasene.

16 2020_GR_00245 Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast Antwerp 
European Terminal - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Sedert 2018 zijn er bij de milieudienst met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig uit de 
Waaslandhaven klachten binnengekomen van bewoners. Als gevolg daarvan werd er gedurende 
verschillende periodes meetapparatuur opgesteld, zowel bij bewoners in Kieldrecht, als in de 
Waaslandhaven. Ondertussen is duidelijk dat een belangrijk deel van de geluidsoverlast afkomstig is 
van de schepen aan de AET-terminal langs het Verrebroekdok.

 Wat zijn de resultaten van de metingen die sedert 2018 zijn uitgevoerd?

 Wat heeft het college sedert de meldingen in 2018 ondernomen om deze hinder in te perken of te 
vermijden?

 Wat mag er in de (nabije) toekomst verwacht worden mbt deze aanhoudende overlast?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: geluidsoverlast Antwerp European 
Terminal.

17 2020_GR_00246 Ten verzoeke van Groen: uren schoolstraat aanpassen 
aan nieuwe corona-situatie - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De Kallobaan is een schoolstraat waarbij de straat met slagboom wordt afgesloten. Dat is een concept 
dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het verkeer te weren. 
Een schoolstraat biedt een oplossing voor de verkeersdrukte en veiligheid. De omgeving rond de 
schoolpoort wordt rustiger, aangenamer én bijgevolg veiliger en gezonder.
De slagboom sluit de Kallobaan af op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 08.00 u tot 08.30 
u en van 15.15 u tot 16.00 u en op woensdag van 08.00 u tot 08.30 u en van 11.45 u tot 12.15 u.
Door de uitzonderlijke corona maatregelen is er om 16.45 u nog een grote uitstroom van scholieren. 
Hierbij ontstaat  een gemengde verkeersstroom dat opnieuw verwarring brengt bij heel wat 
autobestuurders en een onnodig (tijdelijk) gevaarlijke verkeerssituatie teweeg brengt.
Groen Beveren vraagt of het via overleg met de betrokken scholengemeenschap nodig acht het 
gemengd verkeer om 16.45 u te weren.

 Ons voorstel:

 Het gemeentebestuur onderzoekt of de uren van de schoolstraat Kallobaan kunnen 
aangepast worden naar de reële situatie van uitstroom studenten tgv corona-maatregelen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: uren schoolstraat aanpassen aan nieuwe corona-
situatie.

18 2020_GR_00247 Ten verzoeke van Groen: oplijsten en aanpak bomen 
aangetast door droogte - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door weerkerende en langere periodes van droogte komen meer bomen in de problemen. Er is niet 
enkel het watertekort zelf, ze raken ook verzwakt, wat hen vatbaarder maakt voor schimmels of 
bepaalde insecten.
Als het te droog wordt, krijgt een boom droogtestress en gaat hij aan een soort zelfregularisatie doen: 
hij verliest bladeren. Maar dat is uiteraard niet goed, en niet bevorderlijk voor de groei. Bovendien kan 
de impact groter worden naarmate bomen verder uitgeput raken door verschillende droogteperiodes. 
Jonge bomen, die nog niet zo diep wortelen, zijn nog vatbaarder voor droogtes dan al wat oudere 
exemplaren. Droge lentes en zomers zijn heel problematisch voor jonge aanplant, want de wortels 
zitten nog niet diep. De eerste drie jaar moeten die jonge bomen regelmatig water krijgen. Dat 
bevordert hun groei en zorgt er ook voor dat ze op termijn zelfvoorzienend worden. Om een goede kijk 
te krijgen op de vraag of de boom dan te veel of te weinig water zou krijgen kan men gebruik maken 
van sondes die in de grond onder de boom steken. Op basis van vooraf ingevoerde gegevens 
(boomsoort – samenstelling van de grond) laat de sonde via een app weten wanneer de boom best 
water krijgt. 
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Groen Beveren vraagt in welke mate het gemeentebestuur de dode en zieke bomen (door 
droogteschade) op het openbaar domein (straten en pleinen) reeds in kaart brengt en of dode bomen 
herplant worden. Welke opties - die de nieuwaanplant beter monitoren en helpen de eerste jaren te 
overleven – worden reeds toegepast of wil men verder onderzoeken? 
Groen Beveren vraagt ook aan het gemeentebestuur om, met haar eigen aanwezige expertise, het 
waardevolle groenpatrimonium van private parktuinen in Beveren mee te helpen screenen op 
droogteschade en beschermingsmaatregelen toe te passen. Alle kosten verhalend op de eigenaars. 
Als eigenaars verenigd willen worden kan er een ‘offerte in pakket’ bekomen worden. Dit is financieel 
interessanter en zal de eigenaar sneller overgaan tot het daadwerkelijk redden van bomen om zo het 
waardevolle karakter van de parktuinen te behouden. Wat uiteindelijk dan ook alle inwoners ten goede 
komt.

 Hierbij onze vragen:

-           Wat is de orde van grootte van het aantal dode/te vervangen (nieuw aangeplante) bomen op 
het openbaar domein (straten en pleinen) te Beveren?

-           Hoe ziet het gemeentebestuur de uitrol van deze vervanging in tijd en welke keuzes maakt zij 
in (nieuwe) keuze soorten bomen?

-           Welke behandelingen past de gemeente reeds toe en wil het gemeentebestuur verder 
onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn? 

-           Wat is de orde van grootte van het aantal zichtbare aangetaste parkbomen tgv droogteschade 
(in de parken Hof Ter Saksen - Cortewalle)?

-           Hoe wil het gemeentebestuur het privaat groen patrimonium in parkvorm mee helpen screenen 
en beschermen tegen totale afsterving van de boom tgv droogteschade?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: oplijsten en aanpak bomen aangetast door 
droogte.

19 2020_GR_00248 Ten verzoeke van Groen: meer inzetten op samenwerking 
met het middenveld - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Beveren kent een sterk middenveld waar heel wat expertise en engagement aanwezig is. Het 
betrekken en consulteren van het middenveld bij lokaal beleid is voor elke stad en gemeente een 
grote meerwaarde. In Beveren zijn er al adviesorganen en zijn er reeds contacten met het middenveld 
maar kan de samenwerking gemaximaliseerd worden. 

 Groen Beveren stel daarom het volgende voor: 

 Maximaal betrekken van lokale middenveldorganisaties als hun expertise aansluit bij het 
beleidsdomein waar beslissingen moeten genomen worden en bij het opstellen van de 
beleidsplannen

Vb.   overleg Natuurpunt, Fietserbond, Samenlevingsopbouw,…   
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 De adviezen van het middenveld publiek en transparant maken en met een motivatie waarom 
ze al dan niet gevolgd zijn. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: meer inzetten op samenwerking met het 
middenveld.

20 2020_GR_00249 Ten verzoeke van Groen: het nieuwe academiejaar - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het nieuwe academiejaar is gestart en door de coronamaatregelen worden studenten geconfronteerd 
met een combinatie van fysieke en online lessen. Voor studenten is het een hele uitdaging om tijdig 
een rustige en stimulerende leeromgeving te vinden om de online lessen te kunnen volgen. Niet 
iedereen kan daarvoor terecht op de campus of vindt thuis een geschikte leeromgeving. Bovendien 
worden studenten nu ook geconfronteerd met het feit dat ze vaak op dezelfde dag zowel online als 
fysiek les moeten volgen. Dit betekent een hele organisatie voor studenten die er bijvoorbeeld niet 
voor kozen om op kot te gaan. 
De gemeente Beveren zou voor onze studenten een extra dienst kunnen bewijzen door extra 
leeromgevingen aan te bieden. Een aantal praktijkvoorbeelden vanuit onze gemeente leren ons dat 
studenten maar zelden beroep kunnen doen op de bibliotheek om deze online lessen te volgen.   Niet 
alle studenten hebben de middelen of de rust om thuis online les te volgen. Sommige studenten 
geven ook aan dat het hen zou helpen om tijdens de online lessen al dichtbij het station te zijn om hun 
volgende les te halen. Net zoals tijdens examens willen studenten graag een beroep kunnen doen op 
de bibliotheek of een andere rustige omgeving om zich zo goed mogelijk te kunnen focussen. 

 Groen Beveren stelt daarom deze vragen:

-           Kan de bibliotheek op zoveel mogelijk momenten de mogelijkheid bieden aan studenten om 
online lessen te volgen ? 

-           Zijn er andere mogelijkheden uit te werken? Zo kan er mogelijks in Togenblik het aanbod van 
lunchen worden uitgebreid met de mogelijkheid online les volgen. Kan er in dat geval ook materiaal 
worden voorzien?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: het nieuwe academiejaar.

21 2020_GR_00250 Ten verzoeke van Groen: verbod op vracht- en 
werfverkeer in schoolomgeving - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Kinderen en jongeren zouden in een veilige omgeving naar school moeten kunnen gaan. Het 
tegenhouden van doorgaand vrachtverkeer was hierbij reeds een belangrijke stap maar nog steeds 
passeren vrachtwagens, werfverkeer en tractoren tijdens de spitsuren in onze schoolomgevingen. 

 Om verkeersslachtoffers te voorkomen en de algemene veiligheid in de schoolomgeving te 
maximaliseren heeft Groen Beveren het volgende voorstel: 

 Een verbod op vracht- en werfverkeer in de onmiddellijke omgeving van de school tussen 
7u45 tot 8u30 en tussen 15u30 en 16u.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: verbod op werf- en vrachtverkeer in 
schoolomgeving.

22 2020_GR_00251 Ten verzoeke van Groen: tijdelijke bouwstop in 
afwachting van het nieuw beleidsplan wonen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In het bestuursakkoord lezen we een passage over de opmaak van verschillende ruimtelijke 
beleidsplannen, onder andere voor wonen. Dit plan zal de richting bepalen voor de komende 
decennia. Naast de algemene stedenbouwkundige verordening van onze gemeente, formuleerden 
jullie de nood aan een plan dat duidelijk maakt waar in de gemeente het wenselijk is om bijkomend 
meergezinswoningen te voorzien en waar net niet. Er staat te lezen dat jullie ernaar streven om dit 
plan af te werken in de loop van 2020.
Elke maand telt want de uitdagingen op vlak van duurzaam en zuinig ruimtegebruik, duurzame en 
efficiënte mobiliteit en het creëren van levendige en leefbare kernen zijn ons allen bekend. We zien al 
een tijdje dat meer en meer ontwikkelaars percelen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de kernen. 
Het is duidelijk dat principes zoals duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit en leefbare kernen in 
het gedrang komen. Een nieuw kader om aanvragen te beoordelen dringt zich dan ook echt op.  
In afwachting van de afronding van een nieuw kader is dan ook nood aan een bouwpauze. Op deze 
manier geeft het bestuur een duidelijk signaal dat ze toekomstgericht willen vergunnen op basis van 
een beleidsplan dat opgesteld is op basis de noden en rekening houdt met de adviezen uit het 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

 Hierbij onze vragen en voorstellen: 

 1/ Hoe ver staan jullie met de uitwerking van dit plan en een vernieuwde woonbehoeftestudie en 
tegen wanneer mogen wij een voorstel verwachten? 

2/ Een tijdelijke bouwpauze invoeren voor onderstaande projecten gezien het hoog aantal aanvragen, 
de nood aan een kantelmoment en de noodzakelijke overgangsperiode om beslissingen af te 
stemmen op de nieuwe plannen. 

 verkavelingen voor het (her-)verdelen van percelen in meer dan twee bebouwbare kavels, al 
dan niet met aanleg van nieuwe wegenis

 groepswoningbouwprojecten
 het bouwen van meergezinswoningen of woonerven met meer dan twee eengezinswoningen
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 het slopen of verbouwen van bestaande woongebouwen met het oog op het creëren van meer 
woongelegenheden dan er reeds vergund werden

Met de uitzondering van:

 projecten in het kader van het behalen van het bindend sociaal objectief
 projecten die reeds ingediend werd en al een gunstig advies kregen

3/ Indien de weigeringen leiden tot een beroepsprocedure, zal de gemeente bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning door de deputatie een verzoek tot schorsing en vernietiging indienen bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen, met het oog op de schorsing van de vergunning die werd 
afgeleverd door de Deputatie. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: tijdelijke bouwstop in afwachting van het nieuw 
beleidsplan wonen.

23 2020_GR_00252 Ten verzoeke van Groen: inspraak van burgers - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het 
beleid te betrekken. Elke gemeente dient de nodige initiatieven te nemen om de participatie met de 
burgers te bevorderen.
Het Decreet Lokaal Bestuur omschrijft een aantal vormen van burgerparticipatie waarvan er hier in de 
gemeente ook al een aantal lopende zijn zoals adviesraden, online bevragingen, de mogelijkheid om 
een verzoekschrift in te dienen of een voorstel te doen. 
Groen Beveren heeft een aantal voorstellen om de burgerparticipatie in Beveren nog te verhogen. 

1/ Een duidelijke en brede communicatie over hoe je als burger een verzoekschrift of een voorstel kan 
indienen en hoe je een verzoek tot het houden van een volksraadpleging kan indienen. 

2/ Concrete cijfers over het noodzakelijke aantal handtekeningen bij de verschillende vormen. Een 
burger kan zelf immers niet inschatten hoeveel 1% van de bevolking ouder dan 16 jaar is. 

3/ Opstarten van een inwonerspanel om beleidskeuzes nog meer af te stemmen op wat er leeft in de 
gemeente. Een groep van willekeurig gekozen inwoners kan dan een paar keer per jaar zijn mening 
en advies over verschillende onderwerpen.

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: inspraak van burgers.
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24 2020_GR_00253 Ten verzoeke van sp.a: COVID-19 testcentrum in Beveren  
- Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De heropflakkering van COVID-19 heeft zich opnieuw ingezet. 
Op heden hebben de Huisartsenkoepel Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ 
Nikolaas een COVID-19 huisartsenwachtpost opgericht. Deze ‘triagepost’ bevindt zich in Sint-Niklaas 
vlak naast het ziekenhuis in de Hospitaalstraat. 
Dat de huisartsen en het AZ Nikolaas zich op deze manier verenigd hebben met oog op het bewaken 
van volksgezondheid, kan enkel aangemoedigd worden. Niettemin dient te worden vastgesteld dat de 
Beverse burger zich opnieuw genoodzaakt ziet om een verplaatsing naar Sint-Niklaas te maken. Voor 
o.a. oudere inwoners en inwoners zonder wagen, die al dan niet besmet zijn, is het niet evident 
hiervoor gebruik te maken van het openbaar vervoer. Bovendien is het is niet geheel ondenkbaar dat 
er is zich in de toekomst ernstige problemen naar capaciteit toe kunnen stellen. Er zijn momenten 
waarop het centrum op heden zijn maximumcapaciteit al bereikt.  

Hierbij heeft sp.a Beveren de volgende vragen: 

 Heeft de gemeente plannen om in Beveren een testcentrum op te richten bij de 
heropflakkering van het virus? 

 Is de gemeente betrokken in het bestaand samenwerkingsverband? 
 Overweegt de gemeente een samenwerking met de huisartsen en het AZ Nikolaas m.o.o. een 

testcentrum op Bevers grondgebied? 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: COVID-19 testcentrum in Beveren.

25 2020_GR_00254 Ten verzoeke van sp.a: toegankelijkheid bushaltes voor 
rolstoelgebruikers - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Uit recente cijfers van De Lijn blijkt dat er op Bevers grondgebied in totaal 164 bushaltes 
(uitgezonderd belbushaltes) zijn. Slechts 2 haltes daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een 
rolstoel, aan die haltes kunnen ze alleen en zonder hulp opstappen. Aan slechts 3 van de Beverse 
haltes kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur of een derde. Dat 
betekent dat zo goed als allemaal de haltes helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een 
motorische beperking. Slechts 2 bushaltes op grondgebied Beveren zijn aangepast voor mensen met 
een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.

 Deze cijfers zijn schrijnend. Sp.a Beveren is ervan overtuigd dat als we in Beveren het openbaar 
vervoer willen promoten en meer mensen op de bus willen krijgen, we er in de eerste plaats voor 
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moeten zorgen dat de Beverse bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen. Er is duidelijk werk aan de 
winkel.

Daarom volgende vragen:

1. Welke maatregelen zal het gemeentebestuur nemen om de toegankelijkheid van de bushaltes 
te verhogen?

2. Welke streefcijfers stelt het gemeentebestuur voorop inzake toegankelijkheid van de 
bushaltes voor deze legislatuur?

3. Zal het gemeentebestuur met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer rond tafel zitten 
om een stappenplan op te maken om de toegankelijkheid van de bushaltes langs gewest- en 
gemeentewegen te verbeteren?

Daarbij volgend voorstel:

Het gemeentebestuur engageert zich om bij wegenwerken op Bevers grondgebied steeds oog te 
hebben voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes voor personen met een 
motorische of visuele beperking. Op die manier willen we op termijn alle Beverse bushaltes 
toegankelijk maken voor iedereen.

 

 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: toegankelijkheid bushaltes voor rolstoelgebruikers.

26 2020_GR_00255 Ten verzoeke van sp.a: cameranetwerk park and ride 
Melsele - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In februari 2020 vonden op korte tijd meerdere auto-inbraken plaats aan de park and ride in Melsele. 
Meer recent werden volgens onze informatie weer enkele fietsen gestolen. Dit is geen nieuw gegeven. 
Twee jaar geleden werd beslist dat er 44 nieuwe camera’s zouden komen aan de tramterminus nadat 
er in de vijf jaar ervoor maar liefst 300 feiten door de politie geregistreerd waren. De Lijn, het 
Agentschap wegen en Verkeer, de politiezone Waasland-Noord en de gemeente Beveren zouden 
daarvoor samenwerken.

In februari konden we vaststellen dat het beloofde cameranetwerk er nog steeds niet was. Dit was 
volgens de burgemeester een gevolg van personeelsproblemen en de reorganisatie bij De Lijn. Maar 
het project zou opnieuw aangepakt worden en de gemeente Beveren zou sterk aandringen op de 
snelle realisatie ervan.
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Wat is ondertussen de stand van zaken in dit project dat twee jaar geleden gelanceerd werd?

 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: cameranetwerk park and ride Melsele.

27 2020_GR_00256 Ten verzoeke van sp.a: deelname Beveren aan 
bosuitbreidingsplan - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De ambitie van de Vlaamse regering is om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. Minister 
Demir maakt 122 miljoen euro vrij om dit mogelijk te maken. De lokale besturen en Vlaamse overheid 
zullen daarvan 2.000 hectare moeten realiseren. De andere 2.000 hectare zullen worden aangeplant 
door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, 
allemaal met de financiële steun van Vlaanderen.

De gemeente Beveren zal aldus een dubbele rol moeten spelen. Enerzijds zelf bossen aanplanten, 
 gaande van postzegelbossen en stadsrandbossen tot speelbossen. Anderzijds kunnen lokale 
besturen die er mee instemmen, digitale ‘bosaanspreekpunten’ en fysieke infopunten in de 
gemeentehuizen creëren om organisaties en individuen te ondersteunen.

Op www.bosteller.be zal de burger kunnen bijhouden hoeveel bos er in zijn/haar gemeente bijkomt. 
Voorlopig is Beveren geen hoogvlieger met geen enkel nieuw bos sinds 1 oktober 2019.

Onze vraag is dubbel:

 Zal de gemeente Beveren haar deel doen voor de realisatie van die 2.000 hectare bos? En 
hoe ziet zij dat concreet?

 Zal de gemeente een infopunt creëren voor inwoners en organisaties die zelf bossen willen 
realiseren?

 

 

 

 

Besluit

http://www.bosteller.be
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: deelname Beveren aan bosuitbreidingsplan.

28 2020_GR_00257 Ten verzoeke van Vlaams Belang: afval langs de 
parkeerstrook voor vrachtwagens langs de keetberglaan 
- Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ter hoogte van de Keetberglaan zijn stroken ingericht waar vrachtwagens staan om te overnachten.

Hier zijn op regelmatige afstand vuilnisbakken geplaatst, maar deze worden waarschijnlijk te weinig 
leeggemaakt zodat er altijd afval naast de vuilnisbakken staat.

Dit nodigt uit tot nog meer afval. Bij momenten is de berm langs de parkeerstrook een grote vuilnisbelt.

Dit punt is vroeger ook al op de raad geweest, kan hier nu eens een oplossing aan gegeven worden?

 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: afval langs de parkeerstrook voor 
vrachtwagens langs de keetberglaan..

29 2020_GR_00258 Ten verzoeke van Vlaams Belang: autoloze zondag - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 20-09 was het in onze gemeente autoloze zondag in bepaalde gebieden.

Hierop hebben wij klachten binnengekregen van onder andere thuisverplegers die niet bij hun 
patiënten konden geraken.

Deze mensen hebben een nogal strak tijdschema waarbinnen zij hun patiënten dienen te bezoeken.

Bij vorige edities waren de afgesloten zones kleiner zodat de verplegers hun auto aan de rand van de 
zone konden parkeren en zich te voet naar hun patiënten begeven.

Nu was de afgesloten zone zo groot dat dit niet meer kon zodat de verplegers abnormaal laat bij hun 
mensen kwamen wat voor ongerustheid bij de patiënten zorgde.
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Gelieve bij volgende edities hiermee rekening te houden.

 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: autoloze zondag.

30 2020_GR_00259 Ten verzoeke van Vlaams Belang: geluidsoverlast van 
brommers en auto's - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De laatste tijd rijden er in onze straten kleine brommers en auto's die een speciale of bewerkte uitlaat 
hebben zodat zij voor extra geluidsoverlast zorgen.

Kan hieraan iets gedaan worden?  

 

 

 

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: geluidsoverlast van brommers en auto's.


