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OPENBARE ZITTING

2019_GR_00249 Verslag gemeenteraadszitting 30 juli 2019 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 30 juli 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 30 juli 2019.

2019_GR_00264 Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Ann 
Vermeulen en aanstelling vervangend raadslid - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Mevrouw Ann Vermeulen verzoekt bij schrijven van 4 september 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad 
om haar vervanging wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, dit vanaf 23 september 2019 
en ten vroegste aflopend op het einde van de negende week na de geboorte.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de verhindering van mevrouw Ann Vermeulen als 
gemeenteraadslid om reden van ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind.
Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid tijdelijk wordt 
vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig art.169 van het 
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad.
De heer Bram Massar, geboren te Antwerpen op 18 december 1979 en wonende te 9120 Melsele, 
Molenbeekweg, fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Ann Vermeulen werd 
verkozen.
Uit onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bram Massar blijkt dat 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.
Er wordt dan ook aan de raad gevraagd goedkeuring te hechten aan de geloofsbrieven van Bram Massar.

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden legt de heer Bram Massar in openbare vergadering volgende eed af in 
de handen van de voorzitter van de gemeenteraad : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen.”
Door deze eedaflegging wordt de heer Bram Massar ambtsbevoegd.  Hij zal mevrouw Ann Vermeulen  
vervangen zolang de verhindering duurt.
De heer Bram Massar wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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akte te nemen van de verhindering van mevrouw Ann Vermeulen wegens ouderschapsverlof voor de 
geboorte van een kind vanaf 23 sprember 2019, en tot het einde van de negende week na de geboorte

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de geloofsbrieven van de heer Bram Massar

Artikel 3
kennis te nemen van de eedaflegging als raadslid door de heer Bram Massar, die mevrouw Ann Vermeulen 
als raadslid zal vervangen gedurende de duur van de verhindering wegens ouderschapsverlof.

2019_GR_00267 Belastingreglement op het bouwen, herbouwen en uitbreiden 
van meergezinswoningen/- gebouwen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In navolging van de principiële beslissing van de gemeenteraad tot het heffen van een belasting op het 
bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen van 25 juni 2019.

Gemeente Beveren krijgt, als onderdeel van het strategisch gebied tussen de steden Antwerpen en Sint-
Niklaas, steeds vaker te maken met een trend naar de bouw van meergezinswoningen/gebouwen.

Deze trend is momenteel vrij groot en kadert in de beleidskeuze van de Vlaamse overheid om in te zetten op 
verdichting in stedelijke en kleinstedelijke kernen.

De aantrekkingskracht van Beveren, mede door de ligging van de gemeente en de aanwezigheid en groei van 
de Waaslandhaven, vertaalt zich in een gestadige aangroei van de bevolking.

Om het aansnijden van de open ruimte te beperken dringt het inzetten op een beleid van kwalitatieve 
verdichting zich op.

De trend naar het bouwen van meergezinswoningen/gebouwen heeft echter een beduidende invloed op de 
ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium. Aangezien dit deels ten koste gaat van een 
divers woningpatrimonium dringt er zich een kwaliteitsvraagstuk op enerzijds en een afbakeningsvraagstuk 
anderzijds.

Het oprichten van meergezinswoningen brengt een last teweeg voor de gemeenschap.

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen heffen een belasting heffen op het bouwen en uitbreiden 
van gebouwen/woningen/meergezinswoningen.

Aan de raad wordt gevraagd het bijgevoegde belastingsreglement als volgt goed te keuren :

* Er wordt een belasting gevestigd op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/ -
gebouwen.

* Het belastingreglement is van toepassing op:

 elke omgevingsvergunning die afgeleverd is vanaf 28 september 2018 en waarvan het einde der 
werken plaatsvindt na de inwerkingtreding van dit reglement;
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 elke regularisatievergunning zonder bijkomend uit te voeren werken, genomen na de 
inwerkingtreding van dit reglement.

* De belasting is verschuldigd door de titularis van de omgevingsvergunning.  De titiularis van de 
omgevingsvergunning blijft steeds het volledige bedrag van de belasting verschuldigd, dit zelfs bij eventuele 
gehele of gedeeltelijke verkoop. 

* Onder meergezinswoningen wordt verstaan een gebouw waarin minimum twee woongelegenheden zijn 
ondergebracht.

* De belasting wordt vastgesteld op 6 euro/m³ bruto woonvolume voor de gebouwde, herbouwde en 
uitgebreide gedeelten van meergezinswoningen/-gebouwen.

* De belasting is verschuldigd vanaf een bouwvolume dat hoger is dan 800 m³. De belasting is verschuldigd 
enkel voor het bouwvolume boven de 800 m³.

* Het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/- gebouwen door de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, evenals 
door het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren en het OCMW zijn van deze belasting vrijgesteld.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het belastingreglement op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/ -gebouwen 
goed te keuren.

2019_GR_00239 Verzoek tot garantieverklaring Strategische Participaties 
Zefier - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Eind december 2017 beslisten alle Vlaamse Financieringsverenigingen, o.a. Fingem, tot volledige opsplitsing 
van hun activiteiten. Per 1 april 2018 hielden de Financieringsverenigingen op te bestaan en hun vermogen 
werd overgedragen aan enerzijds Zefier cvba en anderzijds aan hun respectieve 
zusterdistributienetbeheerders (voor Beveren Intergem).

Alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten werden overgedragen aan de nieuwe holding Zefier 
cvba. Binnen Zefier werden rekeningsectoren gecreëerd voor elke milieuvriendelijke participatie onder haar 
beheer. Binnnen de rekeningsector worden voor iedere vennoot individuele rekeningstaten bijgehouden. Zo 
worden inkomsten en kosten voor iedere deelnemer afzonderlijk bepaald. Op die manier draagt iedere 
vennoot enkel de risico's en kosten die hij zelf heeft onderschreven, en verkrijgt hij enkel de inkomsten die 
daaraan verbonden zijn.

Om de kredietwaardigheid van Zefier verzekeren, en in aanmerking te komen voor zo laag mogelijke 
intrestvoeten, is elke schuld aangegaan door Zefier gewaarborgd  door de vennoten die de uiteindelijke 
begunstigenden zijn van het actief dat door die schuld gefinancierd wordt. Ook de schulden die Zefier van de 



6/24

Financieringsverenigingen heeft overgenomen blijven binnen Zefier gewaarborgd op dezelfde manier als het 
geval was binnen de financieringsvereniging Fingem en dit automatisch conform art. 13 van de statuten van 
Zefier. Beveren staat per 1 januari 2019 borg voor 84.380 EUR (nav. strategische participaties in EGPF - 
Electrabel Green Projects Flanders cvba - en Wind 4 Flanders cvba).

In functie van eventuele financiering van (de verwerving van) Strategische Participaties wenst de raad van 
bestuur van Zefier een thesauriebewijzenprogramma op te zetten. Indien een vennoot van Zefier aan deze 
laatste verzoekt voor haar rekening een Strategische Participatie te verwerven, financieren of beheren, kan 
dan voor de financiering gebruik gemaakt worden van dit thesauriebewijzenprogramma. In het verleden 
heeft het bestuur strategische participaties genomen in EGPF cvba, Wind 4 Flanders cvba, Publigas, Publi-T.

Voor dit nieuwe thesauriebewijzenprogramma heeft de raad van bestuur van Zefier besloten met Belfius 
samen te werken.

Ondanks te bepaling in art. 13 van de statuten van Zefier, wenst Belfius dat iedere vennoot deze waarborg 
via een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit bevestigt.

Zefier bevestigt dat de garantieverklaring enkel geldt voor dat deel van de financieringen dat Zefier zal 
aangaan of heeft aangegaan op verzoek van een vennoot. We zullen niet kunnen aangesproken worden voor 
de financieringen aangegaan op verzoek van andere vennoten.

Indien de gemeenteraad de garantieverklaring niet behandelt en/of niet goedkeurt, zal Beveren niet kunnen 
genieten van het thesauriebewijzenprogramma. In dat geval zal Zefier verder beroep doen op minder 
voordelige financieringsvormen.

Zefier bezorgt aan het bestuur naast een ontwerp van gemeenteraadsbesluit ifv een marktconforme 
borgstelling ook het Information Memorandum. In dit Memorandum staat algemene informatie over Zefier 
(de Emmitent), over de steden en gemeenten die de Garantieverklaring hebben ondertekend (de Garranten), 
het Programma voor de uitgifte van de thesauriebewijzen, het type van thesauriebewijzen, de risico's voor 
de kopers, ... etc. Dit Memorandum wordt door Belfius (de Dealer) op verzoek van Zefier ter beschikking 
gesteld van kopers of potentiële kopers van de thesauriebewijzen binnen het Programma met een 
maximumbedrag van 50 Mio Euro.

Positief Advies Financieel Directeur: aangezien de borgstelling geldt enkel ten aanzien van de financieringen 
die Zefier zal aangaan of heeft aangegaan op verzoek van gemeente Beveren. Zonder borgstelling lopen we 
het risico minder interessante financieringen te krijgen als we beslissen Zefier te verzoeken een financiering 
voor ons aan te gaan.

Aan Zefier zal ook worden meegedeeld dat het voorstel tot het nemen van een Strategische Participatie 
steeds moet worden voorgelegd aan  het college van burgemeester en schepenen die daartoe de beslissing 
zal nemen en de haar afgevaardigde binnen Zefier hiervan op de hoogte  zal brengen.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen indien het gemeentebestuur Zefier verzoekt voor 
haar rekening een Strategische Participatie te verweren, financieren of beheren en daarvoor beroep gedaan 
wordt op het thesauriebewijzenprogramma bij Belfius.
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Artikel 2
kennis te nemen van het Information Memorandum van het thesauriebewijzenprogramma en dit te 
aanvaarden zonder voorbehoud.

2019_GR_00236 Aanvullend reglement zonale tonnagebeperking 3,5t in 
Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 25 juni 2019 keurde de gemeenteraad een aanvullend reglement goed voor een zonale tonnagebeperking 
3,5t. Het reglement bestaat uit een oplijsting van straten waar signalisatie geplaatst zal worden. De straten 
op de grens met Nederland werden hier verkeerdelijk niet in opgenomen.  Het betreft zeven locaties te Doel 
en Kieldrecht, met name:

 Scheldedijk ter hoogte van de grens met Nederland
 Hertog Prosperstraat ter hoogte van de grens met Nederland
 Petrusstraat ter hoogte van de grens met Nederland
 Muggenhoek/Zorgdijk ter hoogte van de grens met Nederland
 Nieuw-Arenbergstraat/Engelbertusstraat ter hoogte van de grens met Nederland
 Grensstraat ter hoogte van de grens met Nederland
 Kouterstraat/Hulsterloostraat ter hoogte van de grens met Nederland

Na opname van deze punten is de zone sluitend afgebakend. Ondertussen wordt, in afstemming met de 
buurgemeenten, de vervanging van de signalisatie voorbereid.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het aanvullend reglement voor zonale tonnagebeperking +3,5t van 25 juni 2019 aan te 
vullen met de zeven locaties op de grens met Nederland.

2019_GR_00260 Intergemeentelijke Samenwerking woonbeleid (IGS) - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Situatieschets

De lokale besturen hebben conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol voor het woonbeleid 
op hun grondgebied. Dit betekent dat ze een coördinerende en sturende rol opnemen om het woonbeleid op 
lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar 
wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening naar de burger.

Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in werking. Hierin is 
een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS) woonbeleid voor de 
periode 2020-2025 vervat. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten.
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Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen 
stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1.  De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2.  De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3.  De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Daartoe moeten de deelnemende steden en gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren (zie 
bijlage 1). Zij kunnen desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Bij de uitvoering van het 
project moeten de steden en gemeenten bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige 
gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

Interwaas heeft de mogelijkheden om de gemeenten van het Waasland samen te brengen in één of meerdere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) bekeken en een projectvoorstel uitgewerkt, zie bijlage.

Via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kunnen 9 steden en gemeenten 
hun lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel verder uitbouwen. 

De 3 clusters zijn als volgt samengesteld:

 Cluster Waas 1: Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Stekene
 Cluster Waas 2: Kruibeke, Moerbeke, Sint-Niklaas
 Cluster Waas 3: Beveren, Hamme, Temse

Deze samenstelling werd gekozen om de subsidies te maximaliseren.

In dit kader kunnen lokale besturen beroep op de ondersteuning en deskundigheid van Interwaas, het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, evt. verhoogd met een subsidie 
voor de aanvullende activiteiten.

1.   Basisactiviteiten

Basissubsidie cluster 1:  108 000 EUR
Basissubsidie cluster 2:  120 000 EUR
Basissubsidie cluster 3:  120 000 EUR
Totaal basissubsidie:       348 000 EUR

De basissubsidie zal aangewend worden voor extra personeelsinzet, aan te werven door Interwaas en in te 
zetten voor dit regionaal project. 

De invulling van deze tijdsinvestering binnen de cluster is door de steden en gemeenten vrij te kiezen in 
overleg met de clustercoördinator.

2.   Aanvullende activiteiten

Voor de aanvullende taken kan de gemeente een subsidie krijgen van 3 000 EUR per aanvullende taak.
De aanvullende subsidie zal voor de eerste 3 jaar 2020-2022 door het IGS wonen worden doorgestort naar die 
gemeente die de aanvullende activiteit uitvoert.

Wat kan IGS betekenen voor gemeente Beveren:
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Verplichte taken:

1.  Aanpakken leegstand/verwaarloosde panden: dit wordt momenteel al uitgevoerd, maar extra 
ondersteuning i.k.v. pro -actieve aanpak zou een meerwaarde betekenen.

2.  Conformiteitsonderzoeken: deze attesten worden momenteel afgeleverd na ongeschiktheidsverklaring of 
op expliciete vraag. Doelstelling zou kunnen zijn om systematisch attesten af te leveren bij nieuwe huurders 
voor panden gelegen in Beveren centrum.

Aanvullende taken:

1. Woonwagenpark Pastoor Steenssensstraat: ondersteuning in sociale en technische begeleiding; beheer 
woonwagenpark, opmaak huurreglement e.d. 

2. Preventie uithuiszetting: samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder i.k.v. gerechtelijke 
procedure uithuiszetting.

3. Woningen voor daklozen: de bestaande doorgangswoningen centraliseren + uitbouw minimale 
comfortwoningen (aanbeveling uit de woonbehoeftenstudie).

4. Zoektocht betaalbare woningen: uit de woonbehoeftenstudie blijkt dat er nood is aan woningen voor 
bepaalde gezinstypes, namelijk ouders met 2 kinderen en alleenstaanden.  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de voorgestelde clustering Beveren - Temse - Hamme waarbij de constructieve aanpak 
van leegstand, afleveren conformiteitsattesten, uitbouw woonwagenpark, preventieve aanpak gerechtelijke 
uithuiszettingen en verruimen woonaanbod specifieke doelgroepen en sociale begeleiding de voornaamste 
taken worden.

2019_GR_00256 Toetreding tot Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en indienen cultuurnota in het kader van Bovenlokaal 
Cultuurbeleid  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de afslanking van de provinciale bevoegdheden werd o.a. cultuur naar het Vlaamse (en 
in een aantal gevallen lokale) niveau overgedragen. Het decreet bovenlokale cultuurwerking moet dit 
opvangen. Het decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale 
cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren en cultuurparticipatie te bevorderen en te 
versterken.

 Het decreet gaat uit van vijf principes:

1.  Culturele sectoren en disciplines, waar zij een bovenlokale meerwaarde bieden, ondersteunen en 
stimuleren tot transversaliteit: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk, 
amateurkunsten;
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2.  Het verbindende karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse 
niveau erkennen en versterken;

3. Aandacht hebben voor regionale verschillen;
4. In het kader van bovenlokaal cultuurwerk de samenwerkingen in een cultureel ecosysteem met 

andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke ordening, 
onroerend erfgoed …) stimuleren;

5. Aandacht hebben voor innovatie en vernieuwende voorbeeldwerkingen.

In het kader van dit decreet kan een intergemeentelijk samenwerkingsverband werkingssubsidies aanvragen 
om duurzame voorwaarden te creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te ontwikkelen, in stand te 
houden en te verspreiden door het vervullen van een regisseursrol als verbinder, facilitator en verduurzamer 
van het bovenlokale culturele veld. Deze werkingssubsidie bedraagt maximaal 100 000 EUR per jaar, volgens 
het principe van een euro voor een euro vanuit de regio. De eerste subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 
tot 31 december 2025.

Een aanvraag tot het bekomen van een structurele werkingssubsidie gebeurt door het indienen van een 
cultuurnota met een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale cultuurwerk binnen het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. In het Waasland zijn er momenteel twee bestaande bovenlokale 
samenwerkingen die niet langer voor subsidies in aanmerking komen, namelijk WACCO en Bibliowaas. Het is 
evenwel de bedoeling dat het nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband de hoofdlijnen van hun 
werking integreert in een ruimer verhaal. Interwaas heeft daarom in samenwerking met afgevaardigden van 
de 10 Wase gemeenten, WACCO en Bibliowaas een cultuurnota uitgewerkt als basis voor het indienen van 
een subsidiedossier tegen uiterlijk 30 september 2019.

Het overleg startte niet van een wit blad: waardevolle aspecten uit de werking van de bestaande bovenlokale 
werkingen (WACCO en Bibliowaas) werden mee opgenomen in een (nieuwe) structuur en in de cultuurnota. 
Een ander aanknopingspunt was het lokale cultuurbeleid waarin voor vele partners wellicht een aantal 
noden op bovenlokaal niveau kunnen worden opgepikt.

Het indienen van een subsidiedossier dient te gebeuren vanuit een Intergemeentelijke Samenwerking. In de 
voorliggende cultuurnota wordt gekozen voor één IGS (en dus één subsidieaanvraag) in het Waasland. Om te 
vermijden dat een nieuw IGS moet worden opgericht of een bestaand IGS moet worden uitgebreid, wordt er 
(op basis van de positieve ervaringen met Erfgoedcel Waasland en Bibliowaas) tevens voor gekozen om het 
IGS te integreren in Interwaas.

Na het indienen van de cultuurnota kunnen wij een jaarlijkse subsidie van maximaal 100 000 EUR ontvangen 
op voorwaarde dat vanuit het IGS eenzelfde bedrag wordt ingebracht. De goedkeuring van het IGS is zoals 
hierboven reeds aangestipt geldig voor een periode van zes jaar. Diverse scenario’s voor de budgettering van 
deze cofinanciering werden uitgewerkt. Na grondige besprekingen werd geopteerd voor cofinanciering op 
basis van een bedrag per inwoner, dit impliceert een jaarlijkse bijdrage van 0,35 EUR/inwoner.

De basisprincipes met betrekking tot de oprichting van het IGS Bovenlokaal Cultuurbeleid en de wijze van 
cofinanciering werden besproken en goedgekeurd in het college van 15 april 2019. De financiële impact voor 
de gemeente Beveren is beperkt.  Nu betalen wij jaarlijks 29 cent per inwoner als bijdrage in de IGS-
projectvereniging WACCO. In het nieuwe samenwerkingsverband betekent dit dus een meerkost van 6 cent 
per inwoner, omgerekend ongeveer 2 900 EUR extra. In de begroting 2020 en volgende jaren wordt dit 
bedrag toegevoegd aan de toelagen.

In zitting van 26 augustus keurde het college de voorliggende cultuurnota goed. De nota is toegevoegd als 
bijlage en ook terug te vinden op het extranet. Ze werd ook uitgebreid toegelicht tijdens de 
gemeenteraadscommissie van 11 september.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de oprichting van en toetreding tot één IGS en met de integratie van dit IGS binnen 
Interwaas.

Artikel 2
akkoord te gaan met een jaarlijkse bijdrage aan het IGS van 0,35 EUR per inwoner gedurende de jaren 2020 
tot en met 2025.

Artikel 3
akkoord te gaan met de voorliggende cultuurnota en deze te gebruiken voor het indienen van de 
subsidieaanvraag voor 30 september 2019.

2019_GR_00259 Aanvraag omgevingsvergunning gemeentebestuur Beveren 
voor fietspad langs spoorweg (fase 3C) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het voorstel voorziet de aanleg van een fietspad en herinrichten van een deel van de Kruibekesteenweg en 
Gasdam als fietsstraat.

Het betreft de ontbrekende schakel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Gent, namelijk tussen fase 3A 
en 3B van het fietspad langs spoorweg 59.
Het ontwerp voorziet de aanleg van een fietspad van 3 meter breed  tussen de Hendrik Conciencestraat en 
de inrit van de parking van feestzaal Olympia.  
De verharding wordt uitgevoerd in grijs cementbeton en de bestaande parkeerstrook wordt in donkergrijze 
betonstraatstenen.

Het resterende deel van het traject langsheen de spoorweg, het deel van de Kruibekesteenweg tot aan de 
Gasdam  (inrit ter hoogte van de Hendrik Conciencestraat) en het deel van de Gasdam, dat aansluit bij de 
reeds bestaande fietssnelweg, wordt ingericht als fietsstraat.
De werken beperken zich tot het aanbrengen van een rode epocycoating centraal op het bestaande wegtracé 
en het plaatsen van twee verkeersgeleiders.

Het openbaar onderzoek (17 juli 2019 – 15 augustus 2019) gaf aanleiding tot 1 bezwaarschrift van een 
bewoner van de Kruibeksteenweg. Bezwaarindiener is niet akkoord met de twee geplande verkeersgeleiders 
op het parcour. Het bezwaar vindt u in bijlage.

 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- kennis  te nemen van het bezwaar
- het wegtracé goed te keuren. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift met betrekking tot de omgevingsvergunning voor aanleg 
fietspad

Artikel 2
het wegtrace voor aanleg van een fietspad langsheen spoorweg 59 fase 3C goed te keuren.

2019_GR_00244 Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en 
Verkeer voor uitvoering van werken langs N70 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De samenwerkingsovereenkomst regelt de praktische uitvoering van de werken. In grote lijnen omvat de 
overeenkomst afspraken aangaande:

1. aanbestedende overheid (in dit geval Agentschap Wegen en Verkeer)
2. wetgeving hinder zelfstandigen
3. gunning der werken
4. borgtocht
5. veiligheidscoördinator - verwezenlijking
6. leiding en toezicht (Agentschap Wegen en Verkeer duidt de leidend ambtenaar aan)
7. nutsleidingen
8. wijzigingen tijdens de uitvoering
9. schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken

10. betaling
11. boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde
12. voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht
13. schadegevallen
14. beheer en onderhoud
15. verzekeringen

De ‘regie’ van de opvolging zit bij de leidend ambtenaar aangesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door zijn Vlaamse Regering, bij 
delegatie, in de persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en 
Verkeer, aangaande de samengevoegde opdracht van werken langs de N70 met referentie X40/N70/22 goed 
te keuren.

2019_GR_00265 Definitieve vaststelling ontwerp RUP Duikeldam te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het RUP Duikeldam maakte deel uit van de eerste reeks van RUP's  die binnen de gemeentelijke  ruimtelijke 
visie over de zonevreemde horeca en recreatie werden opgestart.
De provincie, het Departement Landbouw en Visserij en het Departement  Omgeving hadden verschillende 
bezwaren over het programma dat als te zwaar beschouwd werd.
Het ontwerp werd afgeslankt.

Het afgeslankte RUP Duikeldam is voor een 2de keer in plenaire vergadering gegaan op 17 mei 2018. De 
provincie, het Departement Landbouw en Visserij en het Departement  Omgeving hadden opnieuw 
verschillende bezwaren over het programma ondanks het wegvallen van de B&B en de parking aan de 
overzijde en het verminderde volume .

In collegezitting van 16 juli 2018 is beslist door het college het RUP ongewijzigd te laten, maar wel bijkomend 
te motiveren.

In collegezitting van 10 december 2018 besliste het college om het bijkomend gemotiveerde RUP Duikeldam 
voor te leggen aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.

Het ontwerp RUP Duikeldam werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 28 december 2018 (zie 
bijlage).

Het ontwerp RUP Duikeldam werd bekendgemaakt van 11 februari tot en met 12 april 2019.

Er werden geen bezwaren/opmerkingen en 4 adviezen ingediend (zie tabblad bijlagen).

De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt een gemotiveerd 
advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale (ongunstige) adviezen van de deputatie en van 
het departement. In zitting van 7 mei 2019 adviseerde de GECORO het voorontwerp RUP Duikeldam gunstig 
met voorwaarden.

Op basis van het advies van de GECORO besliste het college in zitting van 19 augustus 2019 om het RUP aan 
te passen en bijkomend te motiveren. Het studiebureau heeft deze aanpassingen en aanvullingen 
uitgevoerd. De ruimtelijke visie met kaartenbundel van het oorspronkelijk RUP Zonevreemde recreatie en 
horeca worden ook nog bij wijze van extra motivering toegevoegd.

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP Duikeldam, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de feitelijke en de juridische toestand en een grafisch plan met 
stedenbouwkundige voorschriften definitief vastgesteld.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp RUP Duikeldam, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande 
en de juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen.

2019_GR_00261 Vaststelling lastvoorwaarden  voor heraanleg van de N70,  
doortocht Melsele - Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de 
bevoegdheidssector Openbare Werken optreedt als aanbestedende overheid voor de heraanleg van de N70 - 
doortocht Melsele.

Overwegende dat de aanbestedende overheid de opdracht slechts mag publiceren nadat de andere partijen 
de aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het 
aandeel in de werken dat ze financieel ten laste nemen.

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg N70 - doortocht Melsele” werd gegund 
aan Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-Niklaas;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg N70 - doortocht Melsele” een bestek met nr. 
1M3D8H/19/30  werd opgesteld door de ontwerper, Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-
Niklaas;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12 248 600,22 EUR excl. btw waarvan 6 
220 784,49 EUR excl. btw ten laste van het Vlaamse Gewest en 6 027 815,73 EUR excl. btw (of 
6 527 953,18 EUR incl. btw) ten laste van de gemeente Beveren;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;

Overwegende dat een deel van de kostprijs van de gemeente Beveren gesubsidieerd wordt door de Vlaamse 
Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst, en dat dit deel wordt geraamd op 
2 686 289,44 EUR;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 2240100/0200WE-14OVTDW-TDW45;

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot de heraanleg van de N70 - doortocht Melsele

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 6 027 815,73 EUR exclusief 
btw of 6 527 953,18 EUR inclusief btw

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.
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2019_GR_00250 Vaststelling lastvoorwaarden voor aanstellen ontwerper voor 
nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het huidige parochiehuis te Haasdonk (bouwjaar 1949) is sterk verouderd en eerder bouwvallig, brand-
technisch afgekeurd en voldoet niet meer aan de moderne noden van de vele verenigingen die er gebruik 
van maken. Gezien de slechte bouwfysische toestand is een renovatie uitgesloten, waardoor een sloop zich 
aandient. Daarom wordt de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voorzien, waarvoor in eerste fase 
een ontwerper aangesteld dient te worden. In deze eerste fase worden voorstellen aangereikt die nog verder 
dienen te worden geëvalueerd, ook in functie van de kostenbeheersing.

De wensen voor het nieuwe gebouw zijn samengevat in een programma van eisen (PVE), opgesteld in overleg 
met o.a. dienst Cultuur, Technische dienst gebouwen en vertegenwoordigers van de parochiale werking in 
Haasdonk. Dit PVE is de vertrekbasis voor de nieuwbouw.

Deze opdracht werd initieel (in zitting van 30 april 2019) goedgekeurd door de gemeenteraad, zijnde op basis 
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. In zitting van 26 augustus 2019 
werd aan het college gevraagd de lastvoorwaarden te herzien (inperken van de opdracht), gezien de gekozen 
procedure impliceert dat het ereloonbedrag begrensd is tot 144 000,00 EUR exclusief btw. Dit bedrag bleek 
echter te laag om zowel het gedeelte architectuur als alle bijhorende studies te ondervangen. Vandaar dat er 
opnieuw gevraagd wordt de lastvoorwaarden voor voorliggend dossier goed te keuren, ditmaal op basis van 
de openbare procedure.

De uitgave wordt geraamd op 322 102,00 EUR inclusief btw (266 200,00 EUR exclusief btw).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van 
een ontmoetingscentrum te Haasdonk,

Artikel 2
de raming goed te keuren voor een bedrag van 322 102,00 EUR inclusief btw (266 200,00 EUR exclusief btw),

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

2019_GR_00254 Vaststelling lastvoorwaarden voor uitbesteden van 
drukwerken gedurende 4 jaar  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De dienst Communicatie sloot een éénjarige overeenkomst voor meerdere types drukwerk (gaande van 
affiches tot folders, flyers en spandoeken), dewelke in december 2019 eindigt. Om in de komende periode 
opnieuw drukwerken te kunnen bestellen, wordt een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar 
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beoogd. Hierbij zullen de volumes van de eigen diensten inclusief de benodigde drukwerken voor Cultureel 
Centrum ter Vesten als het Gemeentelijk Technisch Instituut gebundeld worden. Alle bestellingen voor 
drukwerken zullen verlopen via de Grafische dienst. De raamovereenkomst voorziet volgende groepen 
drukwerk:

 eenzijdig drukwerk = recto (affiches, flyers, briefpapier, …)
 tweezijdig drukwerk = recto verso (flyers, briefpapier,…)
 gevouwen drukwerk (A3 naar A4, wegenkaarten, …)
 brochures
 folders
 kaarten
 naamkaartjes
 uitnodigingen
 presentatiemappen
 notitieblokken
 enveloppen
 spandoeken
 wire-o ingebonden verslagen

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 826 446,28 EUR exclusief btw of 1 000 000,00 EUR inclusief 
21% btw (over een periode van 4 jaar).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het uitbesteden van drukwerken gedurende 4 jaar,

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 826 446,28 EUR exclusief 
btw of 1 000 000,00 EUR inclusief 21% btw (over een periode van 4 jaar),

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

2019_GR_00257 Gebruikersovereenkomst en afsprakennota minitheater in 
oud zwembad - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De kuip van het oude zwembad werd ingericht als minitheater, die ook de thuisbasis vormt van de 
toneelvereniging KET - Kamer Edelweiss Toneelgroep Beveren. De gemeente Beveren investeerde hiertoe 
een bedrag van 95 000 EUR voor het brandveilig maken, het plaatsen van een luchtgroep en 
verwarmingsinstallatie, de nodige elektriciteitswerken en de theaterstoeltjes. Daarnaast investeerde KET zelf 
een bedrag van 30 000 EUR, onder andere voor de betonwerken voor de tribune, het plaatsen van binnen- en 
buitendeuren, de inrichting van de backstage en dergelijke meer.
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Eerder werd principieel beslist om KET het voorkeursrecht voor gebruik te geven, maar de ruimte daarnaast 
ook ter beschikking te stellen van andere verenigingen. Een en ander moest nog formeel bekrachtigd worden 
in een gebruikersovereenkomst en een afsprakennota met KET.

De gebruikersovereenkomst heeft betrekking op het gebruik van de ruimte door KET. Rekening houdend met 
de gedane investeringen wordt voorgesteld voor het gebruik als dusdanig geen vergoeding aan te rekenen. 
Wel zal KET maandelijks een forfaitair bedrag van 25 EUR betalen voor de nutsvoorzieningen. In de 
gebruikersovereenkomst is ook uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijke hinder ten gevolge van activiteiten 
in de bovenliggende gevechtssporthal en naar het feit dat ook andere verenigingen van de ruimte gebruik 
mogen maken.

In de afsprakennota wordt dit gebruik door derden verder uitgewerkt. De zaal kan enkel gebruikt worden 
voor culturele activiteiten (podiumvoorstellingen, lezingen, vergaderingen) en enkel door verenigingen uit 
Beveren. De aanvragen dienen te gebeuren via de gemeente (dienst Cultuurbeleid) en rekening houdend met 
de kalender van KET. KET mag voor het gebruik van de licht- en geluidsinstallatie een beperkte vergoeding 
vragen evenals een waarborg. Voor het gebruik van de zaal worden dezelfde tarieven als voor de 
deelinfrastructuur gehanteerd:

Retributies in euro, per 
dagdeel

 Gebruikers-
categorie A

(verenigingen 
aangesloten bij 

adviesraad)

Gebruikerscategorie B

(andere verenigingen)

 

N-COM 18 36
Tentoonstelling

COM 18 108
N-COM 4 8

Vergadering/lezing
COM 4 25
N-COM 4 8

Repetitie
COM 4 25
N-COM 60 90

Voorstelling
COM 60 180

Eventuele te betalen rechten (auteursrechten, SABAM, Billijke Vergoeding….) zijn steeds ten laste van de 
huurder.

Beide ontwerpteksten zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. Ze werden door de Juridische dienst nagekeken. 
De Juridische dienst adviseert - rekening houdend met het feit dat voor het gebruik geen vergoeding wordt 
gevraagd - om deze ontwerpen formeel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
voorliggende ontwerpen van gebruikersovereenkomst en afsprakennota voor het gebruik van het 
minitheater in het voormalige zwembad goed te keuren.
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2019_GR_00255 Samenwerking Ibogem in verband met de terugbezorging van 
gevonden fietsen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Momenteel worden gevonden fietsen die worden opgehaald door gemeentelijke diensten gestald bij de 
politie die ook in de mate van het mogelijke de eigenaars opsporen. In laatste instantie worden de niet 
opgehaalde fietsen opgeknapt en verkocht door de Kringwinkel (Ibogem).

Gelet op het feit dat dit in principe geen politietaken betreft en dat in het AC weinig plaats is om de gevonden 
fietsen te stallen, lijkt het aangewezen om voorgaande procedure aan te passen en daar waar mogelijk 
efficiënter te maken.

In het voorstel van samenwerkingsovereenkomst worden de fietsen nog steeds opgehaald door de 
gemeente maar wordt vanaf dan Ibogem het centrale aanspreekpunt. Ibogem zal bijgevolg instaan voor het 
stallen van de fietsen, het opsporen van de eigenaars (in samenwerking met de politie), het organiseren van 
de bezichtigingen door de eigenaars van de fietsen en het bijhouden van een register betreffende inkomende 
en uitgaande fietsen.

Fietsen die na een periode van 3 maanden niet worden opgehaald, worden, conform wettelijke bepalingen, 
eigendom van de gemeente. In het voorstel van samenwerkingsovereenkomst draagt de gemeente deze 
fietsen over aan Ibogem die op haar beurt deze fietsen zal opknappen en te koop zal aanbieden in haar 
Kringwinkel.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Ibogem betreffende het terugbezorgen van gevonden fietsen goed te 
keuren.

2019_GR_00251 Gebruiksovereenkomst sportinfrastructuur KA Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wegens een tekort aan sportinfrastructuur voor het steigend aantal clubs en verenigingen van Beveren gaat 
de Sportdienst op zoek naar externe partners. In dit kader wenst het KA haar sportaccommodatie buiten de 
schooluren via de Sportdienst ter beschikking te stellen van de sportclubs. Dit is een win-win situatie voor 
beide partners.

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die dit gebruik regelt. De belangrijkste modaliteiten zijn:

1. Gebruiksvergoeding variëert van 10 EUR per uur voor een deel van de sporthal tot 36 EUR voor de 
gehele sporthal. Daarnaast bedraagt de vergoeding 15 EUR per uur voor de grote danszaal en 10 
EUR voor de kleine polyvalente zaal. Deze vergoedingen zijn inclusief kosten en lasten. De 
sportclubs betalen op hun beurt een gebruiksvergoeding aan de gemeente.
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2. Overeenkomst is per jaar opzegbaar.

3. Onderhoud en herstellingen zijn ten laste van het KA.

4. Wat de verzekering brand en BA betreft, dient elke club die gebruik maakt van de faciliteiten een 
(klein) aandeel hierin te betalen in verhouding tot het gebruik. Dit is zo opgenomen in de globale 
polissen afgesloten door het gemeenschapsonderwijs.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
gebruik te willen maken van de sportinfrastructuur van het KA Beveren volgens de voorwaarden van de 
voorgelegde gebruiksovereenkomst.

Artikel 2
de voorgelegde gebruiksovereenkomst goed te keuren.

2019_GR_00258 Definitieve vaststelling straatnaam "Kruisboogstraat" te 
Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college heeft in zitting van 3 september 2018 de omgevingsvergunning verleend aan Breevast 
Development Belgium nv voor het aanleggen van een insteekweg langsheen de Kallobaan met een mix aan 
meergezins- en eengezinswoningen rond een collectief groenplein. Deze weg zal overwegend privé blijven. 
Enkel de toegangsweg, met parkeerplaatsen en met afvalverzamelplaats, tot aan de overdekte doorrit zal 
overgenomen worden in het openbaar domein. 
Aan deze insteekweg moet nog een nieuwe straatnaam toegekend worden.
Gezien er geen toponiem voor handen is en de bestaande straten in de wijk of omgeving allemaal betrekking 
hebben op schutterij (Schuttershofstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Gildestraat, Handboogstraat) heeft de 
Gemeentelijke Cultuurraad de namen "Kruisboogstraat" en "De Schutterij" voorgesteld.
Het college heeft in zitting van 27 mei 2019 beslist om de voorkeur te geven aan de straatnaam 
“Kruisboogstraat”.
De straatnaam "Kruisboogstraat" werd principieel vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 
2019.
Het openbaar onderzoek (van 3 juli  2019 tot/met 11 augustus 2019) gaf geen aanleiding tot opmerkingen of 
bezwaren.
Mits akkoord van de raad wordt de straatnaam "Kruisboogstraat" definitief vastgesteld.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de straatnaam "Kruisboogstraat" definitief vast te stellen voor een insteekweg langsheen de Kallobaan.
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2019_GR_00253 Kosteloze grondverwerving Hof ter Wellelaan Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting realiseerde in de Hof ter Wellelaan een sociaal woonproject.
Ze wensen nu de binnenzone  + deel voetpad over te dragen aan de gemeente voor opname in het openbaar 
domein.
Deze gronden zijn kadastraal gekend 2de  afdeling, sectie D, delen van nummer 560P met een oppervlakte 
van 711,68 m² (lot A =  binnenzone) en 173,56 m² (lot B = voetpad).
Het college kon met deze overdracht reeds principieel akkoord gaan in zitting van 8 juli 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden aan de Hof ter Wellelaan in Beveren, gelegen in het project van de Gewestelijke Maatschappij 
voor Huisvesting, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D delen van nummer 560P met een oppervlakte van 
van 711,68 m² (lot A) en 173,56 m² (lot B) kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

2019_GR_00245 Kosteloze grondverwerving Vanderlindenpark Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Recent werd de wegenis en het groen in het project Vanderlindenpark (Yzerhand) Beveren afgewerkt 
waardoor nu deze gronden kunnen overgedragen worden in het openbaar domein van de gemeente.
Deze gronden zijn kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummer 410E8.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Steven Buytaert en Bart Teugels, beëdigde landmeters 
te Temse op 12 augustus 2019, hebben deze gronden een totale oppervlakte van 1 272,17 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de wegenis en groen in het project Vanderlindenpark in Beveren, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B 
nummer 410E8 met een oppervlakte van 1 272,17 m², kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar 
domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.
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2019_GR_00252 Kosteloze grondverwerving realisatie insteekweg Zandstraat 
Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de insteekweg tussen de woningen Zandstraat 188 en 200 in Haasdonk dient de 
gemeente nog verschillende gronden te verwerven, zijnde de loten 2, 3, 4, 5 en 6 overeenkomstig het 
opmetingsplan opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren.  Deze gronden worden kosteloos 
overgedragen waarbij voor de loten 3, 4, 5 en 6 eveneens door de eigenaars een tussenkomst in de wegenis- 
en rioleringswerken wordt betaald. Het college kon in zitting van 3 december 2018 hier reeds principieel mee 
akkoord gaan.

De percelen zijn als volgt gekend:

Lot Kadaster gegevens oppervlakte
2 10de afd., sectie B nr. 224C4 20,87 m²

3 10de afd., sectie B nr. 224G4 102,56 m²

4 10de afd., sectie B nr. 224F4 115,61 m²

5 10de afd., sectie B nr. 224E4 97,28 m²

6 10de afd., sectie B nr. 224D4 97,40 m²

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende gronden kosteloos over te nemen voor de realisatie van de insteekweg Zandstraat:

Lot Kadaster gegevens oppervlakte
2 10de afd., sectie B nr. 224C4 20,87 m²

3 10de afd., sectie B nr. 224G4 102,56 m²

4 10de afd., sectie B nr. 224F4 115,61 m²

5 10de afd., sectie B nr. 224E4 97,28 m²

6 10de afd., sectie B nr. 224D4 97,40 m²

Artikel 2
het ontwerp van aktes goed te keuren.

2019_GR_00237 Kosteloze grondverwerving Smishoekplein Vrasene - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de verkaveling Smishoekplein in Vrasene van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting dient de wegenis + groenzone nog overgedragen te worden aan de gemeente voor opname in 
het openbaar domein. Het college kon hier reeds principieel mee akkoord gaan in zitting van 1 oktober 2018.
De gronden zijn kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 840M en 1670A en deel van nummers 
840E, 840F en 840P.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 5 juli 
2019 hebben deze gronden een totale oppervlakte van 1 713,56 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de wegenis en groenzone in de verkaveling Smishoekplein in Vrasene van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 840M en 1670A en deel van nummers 840E, 
840F en 840P met een oppervlakte van 1 713,56 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar 
domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

2019_GR_00229 Verkoop perceel grond Keizerstraat te Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college heeft in zitting van 14 januari 2019 beslist om aan de nieuwe eigenaar van de woning Keizerstraat 
53 de mogelijkheid te bieden de aanpalende groenstrook aan te kopen.
Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie C zonder nummer. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Erik Biebuyck, beëdigd landmeter te Lievegem op 19 juni 2019, heeft het 
perceel een oppervlakte van 124 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 31 januari 2019, werd er met de 
aanpalende eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 10de afdeling, sectie C zonder nummer met een oppervlakte van 124 m² aan de Keizerstraat te 
verkopen voor samenvoeging bij het aanpalend perceel

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.
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2019_GR_00230 Aankoop grond realisatie insteekweg Zandstraat Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de insteekweg tussen de woningen Zandstraat 188 en 200 in Haasdonk dient de 
gemeente een perceel grond aan te kopen. Het college kon in zitting van 3 december 2018 hier reeds 
principieel mee akkoord gaan.
Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie B deel van nummer 224N4. Op basis van het 
opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 29 november 2018, heeft het 
perceel een oppervlakte van 156,99 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 19 november 2018, hebben we met de 
eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de grond 10de afdeling, sectie B deel van nummer 224N4 met een oppervlakte van 156,99 m² aan te kopen 
voor de realisatie van de insteekweg aan de Zandstraat in Haasdonk

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

2019_GR_00238 Agenda en vaststelling mandaten voor buitengewone 
algemene vergadering Interwaas op 6 november 2019 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering op woensdag 6 
november 2019 om 20 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.

De agenda werd als volgt meegedeeld:
    1. Aanstelling leden raad van bestuur
    2. Verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar (tot 6 november 2037) - (art. 423 DLB)
    3. Evaluatierapport over de periode 2013 - 2018 en ondernemingsplan voor de periode 2019 - 2025 (art. 459 
DLB)
    4. Code van goed bestuur (art. 434 DLB)
    5. Huishoudelijk reglement (art. 444 DLB)
    6. Activiteitenprogramma en strategie voor 2020
    7. Begroting 2020
    8. Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van de Maatschappij voor 
het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 
        11 december 2019 en vaststelling van diens mandaat
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    9. Toetreding tot de interlokale vereniging IGS Beveren Hamme Temse
   10. Vaststelling van de presentiegelden

Punt 2 van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering van Interwaas betreft de verlenging van 
Interwaas voor een periode van 18 jaar (tot 6 november 2037). Overeenkomstig artikel 423 van het Decreet 
Lokaal Bestuur dient over de verlenging van Interwaas te worden beslist. Na afloop van de statutair bepaalde 
duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren worden verlengd  voor een termijn die 
telkens niet langer mag zijn dan 18 jaar. 

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 6 november 
2019

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de verlenging van Interwaas voor een periode van 18 jaar (tot 6 november 2019)

Artikel 3
het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 6 november 2019 vast te stellen

Artikel 4
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 6 november 2019 vast te stellen.


