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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 april 2019 

 

 
Punt 02: Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2018 – advies.   (D 13) 

 
Het Centraal Kerkbestuur diende op 18 februari 2019 de jaarrekeningen over 2018 in van de 11 
verschillende kerkfabrieken op ons grondgebied. 

Hieraan werd ook een coördinatie jaarrekening 2018 toegevoegd die in bijlage is toegevoegd. 
De individuele jaarrekeningen per kerkfabriek zijn ter inzage beschikbaar. 

De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen: kas-
toestand, overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde investeringsfi-

ches, de wijzigingen in de inventaris, lijst van de openstaande schulden, vorderingen en onin-

baar verklaarde bedragen, de staat van het vermogen, de gebruikte verdeelsleutels indien van 
toepassing en de waarderingsregels. 
Samengevat komen de kerkfabrieken tot volgende resultaten: 

 

    Exploitatie Investeringen 

    
gemeentelijke 

toelage 

Overschot/ 

tekort 

gemeentelijke 

toelage 

overschot/ 

tekort 

1 Beveren Sint Martinus 83.957,00 17.415,74 - - 

2 Beveren OLV van Bijstand 310,04 21.944,89 - -3.932,50 

3 Beveren Sint-Jan Evangelist 19.217,46 13.917,33 38.255,40 - 

4 
Doel - OLV Ten Hemel Opge-

nomen 
4.940,00 9.428,98 - - 

5 
Haasdonk - Sint Jacobus de 
Meerdere 

28.609,00 32.163,96 2.178 - 

6 Kallo - S.S. Petrus en Paulus 22.315,32 22.726,62 - - 

7 Kieldrecht - Sint Michiel 33.248,00 9.173,32 92.698,15 2.156 

8 
Prosperpolder (Kieldrecht)- 
Sint Engelbertus 

8.193,66 5.060,68 3.640,89 - 

9 Melsele - OLV Hemelvaart 0,00 39.855,80 79.360,00 - 

10 Verrebroek -  Sint Laurentius 2.972,62 19.360,58 - - 

11 Vrasene - Heilig Kruis 36.706,00 63.940,32 - - 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd positief advies te verlenen aan de jaarrekeningen over 

2018 van de 11 kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente Beveren. 
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Punt 03: Belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij omgevings- 

 vergunningen.   (D 13)                                                                                                               . 

 
Overwegende dat het in navolging van de algemene stedenbouwkundige verordening noodza-
kelijk is een belasting te heffen op het financieel vergoeden van ontbrekende parkeerplaatsen en 

een regeling in te voeren voor autodeelplaatsen. 

Aangezien dat art. 5.4.2. van de stedenbouwkundige verordening aangeeft wanneer een afwij-
king op de parkeernorm aangevraagd kan worden. Standaard wordt een afwijking op maximaal 
1/3 van de norm toegelaten, hiervoor kan een vergoeding gevraagd worden per ontbrekende 

parkeerplaats. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een bedrag van 12 000 

EUR aan te rekenen. Er wordt een bijkomende mogelijkheid geboden om op de overige vereiste 
parkeerplaatsen een afwijking te bekomen, dit is enkel de bedoeling voor projecten die het 
ruimtelijk rendement verhogen en waarvoor mits motivatie een goedkeuring door het college 
gegeven wordt. Voor deze bijkomende afwijking wordt een bedrag van 20 000 EUR per parkeer-

plaats gevraagd. 

Het is mogelijk om parkeerplaatsen voor deelauto’s aan te vragen. Eén parkeerplaats voor deel-
auto’s dient ter vervanging van 3 verplichte parkeerplaatsen. Deze autodeelplaatsen moeten op 

het bouwplan worden aangeduid en fysiek ter plaatse moet belettering worden aangebracht. Bij 

het effectief gebruik van een deelsysteem zal een belastingteruggave voorzien worden. Met an-
dere woorden wordt de afkoopsom eerst betaald en wordt bij realisatie van het deelsysteem dit 
terugbetaald voor het aantal aanwezige autodeelplaatsen. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende tarieven in het belastingreglement op het ont-

breken van parkeerplaatsen bij omgevingsvergunningen vast te stellen: 

 Bedrag per ontbrekende parkeerplaats : 12 000 EUR (voor maximaal 1/3 van het vereiste 

aantal parkeerplaatsen).  Voor de overige (2/3) van het vereiste aantal parkeerplaatsen 
wordt de belasting vastgesteld op 20 000 EUR. 

  Belastingteruggave:  

teruggave voor parkeerplaatsen voor deelauto’s: één parkeerplaats voor deelauto’s dient ter 
vervanging van 3 verplichte parkeerplaatsen zoals opgelegd door de parkeernorm. 

Bij het effectief realiseren van een autodeelsysteem zal een belastingteruggave voorzien 
worden. Deze teruggave zal plaatsvinden over een periode van 4 jaar (schijven van 25%), dit 

overeenstemmend met het bedrag van de uitgespaarde parkeerplaats(en). Voor de terugbe-
taling moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn die zijn gestipuleerd in het belastingre-
glement in artikel 7.  

 

 

 
Punt 04: Toekenning renteloze lening voor nieuwbouw aan KLJ Beveren.   (WZ) 
 
KLJ Beveren organiseert reeds jaren hun werking in hun lokalen gelegen aan de achterkant van 

't Schuurken in Beveren. Deze lokalen zijn al enige tijd aan opfrissing toe en zijn conform de hui-
dige regels inzake brandveiligheid. Bovendien is de locatie stilaan te krap voor deze jeugdbewe-

ging met ongeveer 100 leden. Vermits het renoveren en brandveilig maken behoorlijk wat geld 
zou kosten en dit de krappe huisvesting an sich niet zou oplossen, besliste de KLJ de piste van 

een nieuwbouw op een andere locatie te onderzoeken. In samenspraak met het gemeentebe-

stuur werd een nieuwe plek gevonden, met name ter hoogte van de Bosdamlaan/Lesseliersdreef 
waar voorheen een lokaal van het VNJ stond. 
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Begin 2019 kreeg de Jeugddienst een bouwdossier, gekoppeld aan de vraag tot het bekomen 

van een renteloze lening en een toelage nieuwbouw jeugdlokalen. Na nazicht van het dossier 

door de gemeentelijke diensten bleek dat er stedenbouwkundig en technisch gezien geen enkel 
bezwaar was tegen de bouw van het nieuwe lokaal op die site. De gemeente staat, zoals het re-
glement omschrijft (zie bijlage), in voor de aanleg van de nutsvoorzieningen tot aan het lo-

kaal. De kosten die hieraan verbonden zijn worden dus door de gemeente betaald. Het is de 

wens van KLJ Beveren om in de herfst van 2019 te starten met de bouwwerken. 
De totale kost van het project bedraagt 418 617 EUR.  In het kader van het reglement renovatie-
toelage jeugdlokalen kende het college in zitting van 25 maart 2019 een subsidie toe van 

209 308 EUR. Zelf investeert de jeugdbeweging een bedrag van 60 000 EUR. Voor de resterende 

som vraagt KLJ Beveren aan de gemeente een renteloze lening aan voor een bedrag van 105 000 
EUR, af te betalen op 30 jaar à rato van 5 000 EUR per jaar.  
Op basis van het ingediende dossier verklaarde het college zich in zitting van 25 maart 2019 er-
mee akkoord om het verlenen van een renteloze lening aan KLJ Beveren ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voor te leggen en in de budgetwijziging 2019 hiervoor het nodige krediet te voor-

zien. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aan KLJ-Beveren een renteloze lening toe te kennen van 

150 000 EUR, af te betalen op 30 jaar, voor het realiseren van een nieuwbouw. 
 
 

 
Punt 05: Goedkeuring uitbreiding takenpakket Energiehuis en 3-jarenplanning Interwaas. 

 (D 39)                                                                                                                                                          . 
 

In het kader van het besluit van de Vlaamse regering omtrent uitbreiding van het takenpakket 
energiehuizen, heeft Interwaas haar driejarenprogramma opgesteld voor de regio. 

Interwaas vraagt aan de gemeenten om betreffend plan goed te keuren zdd het als een gedragen 

plan kan worden voorgelegd aan het Vlaams Energieagentschap. 

Tot op heden was de rol van Interwaas in hoofdzaak beperkt tot de behandeling van de Vlaamse 
energieleningen. Deze Vlaamse energielening is sinds 1 januari beperkt tot de sociale doelgroep, 
vandaar de beslissing tot uitbreiding van de taken van de bestaande energiehuizen. 

Interwaas stelt voor om haar takenpakket uit te breiden op volgende vlakken: 

- laagdrempelig energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen  
  (samenwerkingsovereenkomst met gemeente / uniek energie- en woonloket) 
-  aanbieden gestructureerde basisinformatie m.b.t. beleidsmaatregelen, premies en leningen en  

   energetische renovaties. 
-  begeleiden en ondersteunen van particulieren bij aanvragen van premies en leningen,  

    wijzigingen van energieleverancier, vergelijken van offertes, uitvoering en ontzorging van  
    energetische renovatiewerken, interpretatie van thermografische informatie en EPC. 
-  coördineren van uitvoerende diensten 

Er dient echter wel op gewezen dat de meeste taken op heden reeds worden uitgevoerd door 
onze diensten. Het is dan ook wenselijk dat wij als gemeente autonoom kunnen bepalen voor 

welke taken het zinvol kan zijn om beroep te doen op Interwaas. 
Overwegende dat de voorgestelde taken van Interwaas alleszins een positieve inbreng kunnen 

hebben bij het streven naar energiebesparende maatregelen. 
Overwegende dat het college in zitting van 8 april 2019 besliste om akkoord te gaan met de in-
houd van het takenpakket "energiehuis" met als voorwaarde dat de gemeente autonoom kan 

beslissen voor welke taken zij gebruik wenst te maken van de ondersteuning van Interwaas. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de inhoud van hun takenpakket 

"energiehuis" met als voorwaarde dat de gemeente autonoom kan beslissen voor welke taken 
zij gebruik wenst te maken van de ondersteuning van Interwaas. 
 

 

 
Punt 06: Goedkeuring wegtracé wegenis- en rioleringswerken N450 tussen Kapelweg en E34. 
 (D 32)                                                                                                                                                                . 

 

Ons bestuur heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 
de heraanleg van de N450  vanaf Dijkstraat 168 tot aan de op- en afrit van de E34. 
De bestaande wegverharding in het deel Dijkstraat wordt vervangen door een rijweg in asfaltbe-
ton afgeboord met kantstroken en betonnen trottoirbanden. Naast de rijweg worden er parkeer-

stroken in zwarte betonstraatstenen, een schrikstrook in grijze betonstraatstenen en verhoogde 

fietspaden in grijze cementbetonstraatstenen aangelegd. 
De bestaande wegverharding in Melseledijk wordt vervangen door asfaltbeton en afgeboord met 

kantstroken en betonnen trottoirbanden. Naast de rijweg worden er plaatselijk groenstroken en 

verhoogde, vrijliggende fietspaden in grijze betoncement aangelegd. 
Er wordt eveneens een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 
Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via  Melseledijk, Waelenweg, Hofdam, Broek-

straat en Geestdam of via Melseledijk, Zaveldam Patrijzenstraat, Brielstraat, Hertenlaan, Water-
hoenlaan en Fazantenlaan. Om deze omleidingen mogelijk te maken worden er lokale aanpas-

singswerken (bochtverbredingen, uitwijkstroken, tijdelijke inbuizing van grachten…) uitgevoerd. 
De uitwijkstroken in de Melseledijk, Waelenweg, Broekstraat, Hofdam, Zaveldam en  Patrijzen-

straat blijven ook na de uitvoering van de werken behouden. 
Het openbaar onderzoek (7 februari 2019 tot 8 maart 2019) gaf aanleiding tot 2 identieke be-

zwaarschriften. 

Bezwaarindieners stellen vast dat er een groenzone voorzien is ter hoogte van hun nog onbe-

bouwd perceel (Dijkstraat 173) over de volledige breedte van het perceel,  waardoor het onmo-
gelijk wordt om de latere woning te bereiken met een  voertuig. 
Bezwaarindieners hebben intussen hun bezwaar mondeling aangevuld. Nog voor de aanleg van 

de wegenis zullen zij beslissen op welke plaats de oprit zich moet situeren. Zij wensen dat deze 

wordt aangelegd bij de uitvoering van de werken, zodat hun perceel bereikbaar blijft 
Het bezwaar is gegrond: 
Momenteel is het onmogelijk om de juiste positie van de oprit van de toekomstige woning te be-

palen omdat er geen concrete bouwplannen bestaan. De ontworpen groenzone wordt enkel in-
gezaaid. Zodra de bouwplannen van de woning concreet worden, kan een oprit, op de juiste po-

sitie, perfect ingeplant worden.  
N.a.v. de mondelinge aanvulling van hun bezwaar zal de oprit aangelegd worden op de aan te 
duiden plaats. 

 
Mits akkoord neemt de gemeenteraad kennis van de bezwaren en wordt het wegtracé goedge-

keurd.  
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Punt 07: Goedkeuring wegtracé aanvraag omgevingsvergunning A&L Beheer, P. Van  

 Raemdonckstraat  te Beveren.   (D 32)                                                                               . 

 
A&L beheer, met als adres Henegouwenstraat 95 bus 302 te 9000 Gent, heeft op 7 december 2018 
een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning op een terrein met als adres 

Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 te Beveren, en met als kadastrale omschrijving Beveren,  

3e Afdeling, sectie C, nrs. nrs 316 A2, 316 B2, 316 C2, 316F2 en 316 M2, in het woongebied.  
De aanvraag voorziet het slopen van 2 eengezinswoningen in de Prosper Van Raemdonckstraat 
37-39 te Beveren en het oprichten van 2 meergezinswoningen (56 appartementen) in het bin-

nengebied.  

De meergezinswoningen worden opgericht aan een nieuwe insteekweg rond een parkje. De aan-
vrager stelt voor om het volledige terrein privaat te houden.  
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 15 januari 2019 tot 23 februari 2019.  
Er werden 14 bezwaarschriften ingediend door aanpalende eigenaars.  

Het technisch wegenisdossier dient vóór uitvoering nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:  

 kennis te nemen van de ingediende bezwaren 

 het wegtracé van de nieuwe wegenis mét bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de 
plannen ingetekend goed te keuren 

 om de wegenis  volledig in privaat domein te houden, en dus ook de achterontsluiting niet bij 
het openbaar domein te laten voegen. 

 
 

Punt 08: Voorlopige vaststelling RUP Vijverweelde-Alcea te Beveren.   (D 32) 
 
Voor de uitgebreide historiek van Vijverweelde-Alcea wordt verwezen naar de toelichting, de be-

handeling van de ingekomen bezwaren én het GECORO-advies van de vergadering van 26 maart 

2009 n.a.v. het gunstig planologisch attest. 
Op basis van planologische attest van 2 juni 2009 voor de firma’s Vijverweelde-Alcea besliste het 
college op 6 februari 2015 tot opmaak van RUP. 

De MER-screeningnota resulteerde op 7 maart 2017 in plan-MER-ontheffing. 
In zitting van 22 mei 2017 nam het college kennis van het dienst-MER-besluit, nl. dat het voorge-

nomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak 
van een plan-MER niet nodig is. 

Het college besliste in zitting van 1 oktober 2018 tot organisatie van een plenaire vergadering op 

30 november 2018 volgens de ‘oude’ RUP-procedure (uiterlijke datum 31 december 2018).  
Sinds 1 mei 2017 is de RVR-toets verplicht. Voor RUP Vijverweelde-Alcea is een ruimtelijk veilig-

heidsrapport (RVR) nodig. Het Team Veiligheid besliste op 6 februari 2019 dat er geen ruimtelijk 
veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden. 

In zitting voor 8 april 2019 nam het college kennis van het verslag van de plenaire vergadering, 
het op basis van dit verslag tot ontwerp herwerkte voorontwerp én besliste het ontwerp van RUP 
aan de gemeenteaard voor te leggen voor voorlopige vaststelling. 
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de 
VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 

resultaten daarvan worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeente-
raad voorgelegd. 
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Het ontwerp RUP voor Vijverweelde- Alcea voorziet in de bestendiging op die locatie met een op 

te lossen spanningsveld rond mobiliteit én onmogelijk te regulariseren constructies na definitie-

ve vaststelling. 
Het bedrijf Vijverweelde is gespecialiseerd in de kweek en verkoop van waterplanten en vissen, 
inclusief de verkoop van producten voor de aanleg van vijvers (folie, pompen, vijverornamenten 

…). Alcea focust zich in hoofdzaak op het ontwerp en de aanleg van vijvers. Op de bedrijfssite 

manifesteren deze activiteiten zich in de kweek van vissen en waterplanten binnenin een serre, 
de nodige binnen- en buitenopslag van materiaal voor tuin- en vijveraanleg, een binnen- en bui-
ten handelsruimte, kantoorruimte en de nodige parkeerruimte voor klanten. 

Op basis van de activiteiten en gewenste organisatie op de site, zoals aangegeven in de aanvraag 

tot planologisch attest, is een zo flexibel mogelijk grafisch plan opgemaakt. Binnen dit plan en 
de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften wordt rekening gehouden met de draagkracht 
van het plangebied en de voorwaarden geformuleerd bij het afleveren van het planologisch at-
test. 

Het grafisch plan wordt opgesplitst in 3 zones: art. 1 (zone voor wonen en handelsactiviteiten), 

art. 2 (zone voor kweek en opslag) en art. 3 (zone voor groenbuffer). Kleinhandelsactiviteiten 
worden enkel toegestaan aan de straatzijde en dus enkel binnen art. 1, welke op het gewestplan 

bestemd werd als woongebied. Het achterliggend gedeelte van de bedrijfssite, het deel van de 

site dat op het gewestplan bestemd werd als agrarisch gebied, wordt gereserveerd voor de 
kweekactiviteiten en opslag van het bedrijf (art. 2). Rondom wordt de bedrijvigheid van de om-
geving afgeschermd door een zone voor groenbuffer (art. 3). 

Binnen de zone voor wonen en handelsactiviteiten (art. 1) wordt blijvend 1 woning per perceel 
verplicht zodat de woonfunctie in de omgeving niet in het gedrang komt. Om de draagkracht van 

de woonomgeving te respecteren, wordt de oppervlakte van de binnenhandels- en kantoorruim-
te beperkt tot 300 m², die van buitentoonpark en/of buitenverkoopruimte samen tot 545 m². De 

site dient op eigen terrein eveneens over de nodige parkeerplaatsen te beschikken. Handels-
functie en/of kantoren  moeten steeds gekoppeld zijn met de activiteiten achteraan op de site. 

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat een kleinhandel ontstaat los van de kweekactiviteiten. 

In functie van de draagkracht van de zone voor kweek en opslag (art. 2) wordt een vloer-

terreinindex (V/T-index) opgelegd van 32,5%, conform de voorwaarden van het planologisch at-
test.  Dit levert een toegestane vloeroppervlakte van 971 m² op. Conform art. 4.4.1 van de VCRO 
kan nooit afgeweken worden van de V/T-index. Het RUP laat bovenop de V/T-index wel een bij-

komende oppervlakte toe als en slechts als dit volgt uit verplichtingen in sectorale wetgeving in-

zake milieu, gezondheid en veiligheid. 
Verder worden materialen die geur-, stof- of geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorza-
ken geweerd (niet-limitatief): compost, bodemverbeteraar, houtschors en inerte materialen als 

grond, teelaarde, stenen … Om visuele hinder van de buitenopslag vanuit het omliggend agra-
risch open ruimtegebied en de woonomgeving te vermijden, bevatten de voorschriften eveneens 

een maximale stapelhoogte van 5m. De zone voor groenbuffer (art. 3) met een verplichte breed-
te van 4m en hoogte van 5m dient de buitenopslag verder visueel af te schermen en eventuele 
beperkte geluidshinder op te vangen. Tot slot mag de groenbuffer niet onderbroken worden zo-

dat een nieuwe ontsluiting zou ontstaan. De toegangsweg dient zich tussenin de handelsruimte 
en private woning van de eigenaars te bevinden (indicatieve aanduiding: ontsluiting). Deze toe-

gangsweg biedt minimale hinder voor omwonenden. 
 

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP Alcea-Vijverweelde, be-
staande uit een toelichtingsnota, een plan van de feitelijke en juridische toestand en een gra-
fisch plan met stedenbouwkundige voorschriften alsook een grafisch register  voorlopig vastge-

steld. 
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Punt 09: Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen studiebureau voor opmaak circulatieplan  

 te Beveren.   (D 31)                                                                                                                                      . 

 
De gemeente Beveren wordt gekruist door drie autosnelwegen (E17, E34 en R2). De druk op het 
onderliggende wegennet en de dorpskernen nam de afgelopen jaren steeds toe als gevolg van 

sluipverkeer op de Oost-West as van en naar Antwerpen en Noord-Zuid van en naar de Waas-

landhaven.  
Als gevolg van verschillende lokale en bovenlokale wegenwerken (Oosterweel Linkeroever, her-
aanleg N450, N70, N419) wordt verwacht dat deze hinder op het onderliggende wegennet enkel 

zal toenemen. Daarom wenst de gemeente een (wijk)circulatieplan op te maken en hiervoor een 

studiebureau aan te stellen. 
Op 3 december 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen onder andere om het 
uitvoeren van een verkeerscirculatiestudie voor het oosten van Melsele op te nemen in de bud-
getbespreking van 2019. 

Door de dienst Aankopen en aanbestedingen werd in samenwerking met de dienst Mobiliteit een 

ontwerp opgemaakt. 
De uitgave wordt geraamd op 30 000 EUR inclusief btw (24 793,39 EUR exclusief btw). 

Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wor-

den gekozen. 
Budgettaire regeling: Deze opdracht is onderdeel van een budgetwijziging. De financieel direc-
teur is op de hoogte. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak 
van een circulatieplan te Beveren-Melsele 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 30 000 EUR inclusief btw  

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 

 

 
 
Punt 10: Vaststelling lastvoorwaarden aanleggen fietspaden langs N450, tussen Kapelwegel  

 en op- en afrit van E34 op het viaduct.   (D 31)                                                                               . 
 

Door het studiebureau SWBO werd een ontwerp opgemaakt voor de heraanleg van de N450 
(Melseledijk) tussen de Kapelwegel en de opritten van de E34.  

Het ontwerp omvat volgende werken: 

- de volledige opbraak van de huidige weg, riolering, fietspaden en voetpaden; 
- het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel;  

- op het viaduct: de aanleg van 2, door een groenstrook gescheiden, rijwegen van 4,95 meter  
  breedte en 2 fietspaden die van de rijweg afgescheiden zijn door een groenstrook;  

- vanaf het viaduct tot huisnummer 86: de aanleg van een rijbaan van 6,40 m breed en betonnen 
  fietspaden met een breedte van 1,75 meter, beiden van de rijweg gescheiden door een  
  groenstrook van 1 meter breed; 
- vanaf het huisnummer 86 tot het kruispunt met de Koolputstraat: de aanleg van een rijbaan in 
  asfalt van 6,40 m, betonnen fietspaden met een breedte van 1,75 meter, beiden van de rijweg  

  gescheiden door een betonnen strook in printbeton; 
- vanaf het kruispunt met de Koolputstraat tot de Kapelwegel: de aanleg van een rijbaan in asfalt 
  van 6,10 m, een parkeerstrook aan de onpare kant,  betonnen fietspaden met een breedte van  
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  1,75 meter en langs beide zijden voetpaden in betonstraatstenen waaronder de nutsleidingen  

  zullen worden aangelegd; 

- de aanplant van 4 bomen: Pyrus Calleryana Chanticleer (sierpeer). 
De zone 50 km/u wordt opgeschoven richting viaduct tot voorbij het huisnummer 86. 
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 3 261 065,41 EUR incl. btw (1 150 354,68 EUR btw 

verlegd ten laste van het gemeentebestuur Beveren en 2 110 710,73 EUR (incl. btw) ten laste van 

de Vlaamse Overheid (AWV)).  
De werken voor de aanleg van de fietspaden zitten volledig in het aandeel van het gemeentebe-
stuur voor de som van 274 585,25 EUR btw verlegd. Voor deze aanleg wordt door de Vlaamse 

Overheid een subsidie voorzien van 80% of 219 668,20 EUR (module 13 van het mobiliteitscon-

venant Vlaamse Overheid).   
Voor de kosten voor de aanleg van openbare rioleringen en de afvoer van oppervlaktewater kan 
het gemeentebestuur een beroep doen op VMM-toelagen. Op de som van 504 393,41 EUR (btw 
verlegd) bedragen deze VMM-toelagen 394 590,60 EUR. 

Het totaal aan toelagen voor het gemeentebestuur bedraagt 614 258,80 EUR (op basis van de 

raming). 
De openbare procedure wordt voorgesteld als gunningswijze. 

Met de Vlaamse Overheid werd overeen gekomen dat het gemeentebestuur Beveren zal optre-

den als opdrachtgever. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanleggen van fietspaden langs de N450, deel 

tussen de Kapelwegel en de op- en afrit van de E34 op het viaduct, inbegrepen de daarbij ook 

voorziene wegen- en rioleringswerken 

 de raming van de werken goed te keuren voor het bedrag van 3 261 065,41 EUR (incl. btw) 

 de openbare procedure te kiezen als gunningswijze 

 akkoord te gaan met het optreden van het gemeentebestuur Beveren als opdrachtgever 

 te beslissen tot het aanvragen van de voorziene toelagen bij de Vlaamse Overheid (via modu-

le 13 van het mobiliteitsconvenant Vlaamse Overheid (fietspaden) en de VMM (Vlaamse Mili-
eumaatschappij) (voor de rioleringswerken). 

 
 
 

Punt 11: Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor kleine verkeerstechnische 

 projecten.   (D 31)                                                                                                                                        . 
 
De Technische dienst wegen voorziet een raamovereenkomst voor het uitvoeren van verschil-

lende verkeerstechnische ingrepen voor wegenisprojecten binnen het gehele grondgebied van 
gemeente Beveren. Voorbeelden van de in scope genomen projecten zijn o.m.: 

 Inpassing rotonde of andere veiligere inrichting kruispunt op kruispunt Klapperstraat- 

Glazenleeuwstraat 

 Inpassing rotonde of andere veiligere inrichting kruispunt N451-Verheyenplein 

 Gravendreef: Fiets- en voetpad heraanleggen met behoud van de bestaande bomen en 

met een duidelijke en veilige verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers, maar in het 

bijzonder de fietsers  

 Veilige herinrichting kruispunt Kalishoekstraat-Dambrugstraat inclusief stukje Dam-

brugstraat tot de A. Van Puymbroecklaan 
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 (Inrichting parking Kallodam, rekening houdend met waterbeheer, K&R, bushaltering, 

fietstraject naar Chiro) 

Om dergelijke projecten uit te werken, wenst de Technische dienst wegen een studiebureau aan 
te stellen voor een periode van 4 jaar (jaarlijks opzegbaar). 
Door de dienst Aankopen en aanbestedingen werd in samenwerking met de Technische dienst 

wegen een ontwerp opgemaakt. 

De uitgave wordt geraamd op 149 223,25 EUR inclusief btw (123 325,00 EUR exclusief btw). 
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wor-
den gekozen. 

Krediet: 40 000,00 EUR 

Artikel: 6160201/0119AN/09 van de exploitatiebudget 
Dienstjaar: 2019 
Projectcode: ___ 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper voor kleine 
verkeerstechnische projecten 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 149 223,25 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen. 
 

 
 

Punt 12: Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren wegen- en rioleringswerken in  
 Merodestraat te Kieldrecht.   (D 31)                                                                          . 

 
In vergadering van 26 april 2011 besliste de gemeenteraad in principe tot het uitvoeren van we-
gen- en rioleringswerken aan de Merodestraat te Kieldrecht. 

Door Studiebureau Jouret, Klein Hulststraat 64 in 9100 Sint-Niklaas, werd een ontwerp opge-

maakt. 
De uitgave wordt geraamd op 1 552 841,93 EUR inclusief btw. 
Als gunningswijze kan de openbare procedure worden gekozen. 

Krediet: 698 000,00 EUR 
Artikel: 2240100/0200WE-14P02DUURZAAM-DUURZAAM33 (actieplan 02.02) (actie 02.02.05) van 

het investeringsbudget 
Dienstjaar: 2018 

Projectcode: 14P02DUURZAAM 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het bestek voor de wegen- en rioleringswerken in de Merodestraat goed te keuren 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 1 552 841,93 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de openbare procedure te kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 

 
 

 
 



 

Toelichtingen gemeenteraadszitting 30 april 2019 

 
10 

 

Punt 13: Vaststelling lastvoorwaarden aanleggen fietspad langs spoorlijn 59 - fase 3C “ 

 stationsomgeving”.   (D 31)                                                                                                         . 

 
Voor de realisatie van het ontbrekende stuk fietspad langs spoorlijn 59 (tussen de Gasdam en de 
H. Consciencestraat) werd door het studiebureau SWBO, St-Christianastraat 25 in 9200 

Dendermonde, een ontwerp opgemaakt.  

Het gedeelte van de Gasdam–Kruibeeksesteenweg (tot aan de parking van feestzaal Olympia) 
wordt ingericht als fietsstraat. De fietsstraat wordt rood ingekleurd met een epoxycoating. De 
fietsstraat gaat over in een nog aan te leggen fietspad langs het spoor dat zal aansluiten op het 

al bestaande fietspad. Dit fietspad zal aangelegd worden in cementbetonverharding.  

De uitgave wordt geraamd op 183 625,73 EUR inclusief btw . 
Als gunningswijze kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking worden gekozen. 
Krediet: 240 851,73 EUR 

Artikel: 2240000/0200WE-14P06ZACHTEWEG-ZACHTEW13 (actieplan 06.03) (actie 06.03.02) van 

de investeringsbudget 
Dienstjaar: 2019 

Projectcode: 14P06ZACHTEWEG 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de aanleg van het fietspad langs spoorlijn 59 - fase 3C 
"stationsomgeving" 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 183 625,73 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking te kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 

 

Punt 14: Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren van onderhoudswerken met gietasfalt  
 gedurende 2019/2021.  (D 31)                                                                                                      . 
 

Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van on-

derhoudswerken met gietasfalt gedurende 2019-2021. 
De uitgave per jaar wordt geraamd op 29 000,00 EUR exclusief btw of 35 090,00 EUR inclusief btw 

(voor 3 jaar: 87 000,00 EUR exclusief btw of 105 270,00 EUR inclusief btw). 
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedu-

re zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. De opdracht kan na 
de basisopdracht 2 keer verlengd worden. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het ex-

ploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR: 6103320 – BI: 0200WE. 
 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van onderhoudswerken met gietasfalt 
gedurende 2019-2021 

 de raming goed te keuren voor het bedrag van 29 000,00 EUR exclusief btw of 35 090,00 EUR 
inclusief btw (voor 3 jaar: 87 000,00 EUR exclusief btw of 105 270,00 EUR inclusief btw) 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
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Punt 15: Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren van slemwerken gedurende 2019-2021. 

 (D 31)                                                                                                                                                        . 

 
Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van 
slemwerken gedurende 2019-2021. 

De uitgave per jaar wordt geraamd op 41 097,65 EUR inclusief btw (voor 3 jaar: 123 292,95 EUR 

inclusief btw). 
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedu-

re zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. De opdracht kan na 

de basisopdracht 2 keer verlengd worden. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR: 
6103320 – BI: 0200WE. 
 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van slemwerken gedurende 2019-2021 

 de raming goed te keuren voor het bedrag van 41 097,65 EUR inclusief btw (voor 3 jaar:       
123 292,95 EUR inclusief btw) 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te kie-

zen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 
 

 

Punt 16: Vaststelling lastvoorwaarden leveren en plaatsen pompinstallatie voor beregening  

 van 2 terreinen van Waasland-Beveren.   (D 31)                                                                           . 
 

Om de trainingsvelden van de eerste ploeg van Waasland-Beveren onafhankelijk van de 

jeugdterreinen te kunnen beregenen, is het nodig om een aparte pompinstallatie met 
buffertanks te installeren. 
Door de Groendienst werd een ontwerp opgemaakt. 

De uitgave wordt geraamd op 79 376,00 EUR inclusief btw. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt voorgesteld als gun-
ningswijze. 

Dienstjaar: 2019: investeringsbudget 
Algemene rekening: 2220100 
Beleidsitem: 0740OP 

Projectcode: 14OVSPORT 
Subproject: SPORT20 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren en plaatsen pompinstallatie voor 
beregening 2 terreinen van Waasland-Beveren 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 79 376 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 
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Punt 17: Vaststelling lastvoorwaarden uitbreiding en upgrade waterbehandelingsinstallatie 

 Fort Liefkenshoek te Kallo.   (D 31)                                                                                                      . 

 
In het kader van de plannen voor de realisatie van een nieuwe cafetaria binnen het fort 
Liefkenshoek dient de bestaande drinkwaterinstallatie te worden aangepast. Gezien het feit dat 

de watervoorziening wordt gerealiseerd via een grondwaterwinning dient hierbij een zuiverings- 

en desinfectie-installatie te worden voorzien. 
Het betreft een aanpassing van de bestaande installatie ter verhoging van het waterdebiet en in 
functie van een verhoogde buffering van water met drinkwaterkwaliteit. 

Door de dienst Aankopen en aanbestedingen werd een ontwerp opgemaakt. 

De uitgave wordt geraamd op 36 300 EUR inclusief btw. 
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wor-
den gekozen. 
Krediet: 950 000,00 EUR 

Artikel: 2210100/0700LI-14OVTDG-TDG37 van de investeringsbudget 

Dienstjaar: 2019 
Projectcode: 14OVTDG 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de uitbreiding en upgrade van de 

waterbehandelingsinstallatie Fort Liefkenshoek 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 36 300 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 

 
 

 

Punt 18: Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor nieuwbouw van een  
 ontmoetingscentrum  te Haasdonk.   (D 31)                                                                          . 
 

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 verenigin-
gen die er gebruik van maken. Gezien de slechte bouwfysische toestand is een renovatie uitge-

sloten, waardoor een sloop zich aandient. Daarom wordt de realisatie van een nieuw ontmoe-
tingscentrum voorzien, waarvoor in eerste fase een ontwerper aangesteld dient te worden. 
De wensen voor het nieuwe gebouw zijn samengevat in een programma van eisen (PVE), opge-

steld 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. 

Door de Technische dienst gebouwen werd in samenwerking met de dienst Aankopen en 
aanbestedingen een ontwerp opgemaakt. 

De uitgave wordt geraamd op 168 190 EUR inclusief btw.  
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wor-
den gekozen. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper voor de 

nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 168 190 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 

 
 

Punt 19: Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud gedurende 2019 in wijk Vesten  
 te Beveren.   (D 31)                                                                                                                            . 

 
Door de Groendienst werd een ontwerp opgemaakt voor het groenonderhoud in de wijk Vesten 
gedurende 2019. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan 2 jaar (in 2020 en 2021) ver-
lengd worden mits akkoord van beide partijen. 
De uitgave wordt geraamd op 28 189,37 EUR inclusief btw (23 297,00 EUR exclusief btw)/per jaar. 
Voor 3 jaar: 69 891,00 EUR exclusief btw. 

Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wor-

den gekozen. 
Artikel: 6130120/0680HS/35 van het exploitatiebudget 
Dienstjaar: 2019. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het groenonderhoud gedurende 2019 in de wijk  

Vesten te Melsele 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 28 189,37 EUR inclusief btw/per jaar. Voor 3 

jaar: 69 891,00 EUR exclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te  
kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze.                                                                       
 

 
 

Punt 20: Vaststelling lastvoorwaarden maaien van bermen en graslanden op traditionele  
 en natuurlijke wijze gedurende 2019.   (D 31)                                                                           . 

 

Door de Groendienst werd een ontwerp opgemaakt voor het maaien van wegbermen en gras-
landen in 2019 (2 percelen). 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan 2 jaar (in 2020 en 2021) ver-

lengd worden mits akkoord van beide partijen. 

De uitgave wordt als volgt geraamd voor één jaar: 
Perceel 1: maaien van bermen & graslanden op traditionele wijze: 3 189,32 EUR inclusief btw  
Perceel 2: maaien van bermen & graslanden op natuurlijke wijze: 12 698,83 EUR inclusief btw 
Het totaal voor beide percelen bedraagt: 15 888,15 EUR inclusief btw voor één jaar. 
Voor 3 jaar: 47 664,45 EUR inclusief btw. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan gekozen worden als 
gunningswijze. 
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Artikel: 6103120/0680HS/35 van het exploitatiebudget 

Dienstjaar: 2019 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het maaien van bermen en graslanden op 

traditionele en natuurlijke wijze gedurende 2019 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 15 888,15 EUR inclusief btw voor één jaar. 
Voor 3 jaar: 47 664,45 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 

 
 
 

Punt 21: Vaststelling lastvoorwaarden aankoop mini-graafmachine met aanhangwagen  

 voor Technische dienst wegen.   (D 31)                                                                                     . 

 
De mini graafmachine met aanhangwagen is bestemd voor de Technische dienst wegen en zal 
ingezet worden voor volgende werkzaamheden: 

 openbreken van voetpaden en verhardingen; 

 plaatsen van boordstenen; 

 graven van sleuven; 

 sonderingen; 

 kleine nivelleer werken. 
Door de Technische dienst wegen en de dienst Aankopen en aanbestedingen werd een ont-

werp opgemaakt. 
De uitgave wordt geraamd op 60 500,00 EUR inclusief btw. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden 

gekozen. 

Budgettaire regeling: 2430100/0200WE/14OVTDW/TDW52 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot het leveren van een mini graafmachine met aanhangwagen voor 
de Technische dienst wegen 

 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van  
60 500,00 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen. 
 
 

 
Punt 22: Vaststelling lastvoorwaarden leveren 4 servers via raamcontract.   (D 31) 

 
In zitting van 10 december 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om de be-

staande verouderde serverinfrastructuur te vervangen door deze in te passen in de conversie 
naar een model Private Cloud (van opslag en servers) on premise (in het datacenter van het 

nieuw AC). 
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Een eerste concrete vertaling van deze beslissing betrof de vastlegging van de lastvoorwaarden, 

ramingsbedrag en de onderhandelingsprocedure voor de aankoop van 2 servers, Broccade swit-

chen en een Compellent. Deze opdracht werd gegund in zitting van het college van burgemees-
ter en schepenen van 1 april 2019. 
Om over een voldoende uitgebouwde vernieuwde infrastructuur te kunnen beschikken bij de 

opstart van het Private Cloud-model waartoe ook Zorgpunt Waasland zal kunnen toetreden, is 

het belangrijk bijkomende hardware (4 krachtige ESX servers) nu af te roepen. Dit laat toe de-
zelfde apparatuur éénvormig en kort op mekaar te implementeren in één geheel. 
Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van 

de wet van 17 juni 2016. 

Voor de aankoop van 4 servers wordt een ramingsbedrag vooropgesteld van 70 000 EUR inclusief 
btw of 57 851,24 EUR exclusief btw. 
Budgettaire regeling: 2210007/0119AC/DIENST2/14PO1DIENST 
De dienst Informatica adviseert gunstig. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot het leveren van 4 servers via een raamcontract 

 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 
70 000,00 EUR inclusief btw of 57 851,24 EUR exclusief btw 

 als gunningswijze de aankoopcentrale te kiezen conform artikel 47 van de wet op 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 
 

 
Punt 23: Vaststelling lastvoorwaarden aankoop switches, firewall, wifi accespoints inclusief 

 beheer en onderhoud in functie van administratief centrum en politiekantoor.  (D 31)                                
 
Om het AC te voorzien van de nodige technologie zijn volgende aankopen noodzakelijk: 

 30 aggregatieswitches:                     raming:  105 000 EUR 

 5 core-switches:                                    raming:  245 000 EUR - 3 in het AC en 2 in de Notelaar  
                                                                        (zie verrekening ZPW); 

 een firewall:                                            raming:    55 000 EUR 

 300 wifi accesspoints:                         raming:  105 000 EUR 
 Totaal kosten hardware:                                      510 000 EUR inclusief btw 

 Ondersteuning/beheer/onderhoud:                  75 540 EUR inclusief btw + een maandelijkse 
kost van 2 895 euro inclusief btw voor de eerste 36 maanden van het onderhoudscon-

tract en  

2 510 euro inclusief btw voor de resterende 24 maanden. 
Met deze aankoop is bij benadering heel het AC geïnstalleerd. Bij benadering omdat er nog me-

tingen moeten gebeuren in het gebouw om bijvoorbeeld het exacte aantal switches en wifi-
access points te kunnen bepalen. 

Het beperkt aantal potentiële aanbieders zijn via aankoopcentrales of raamcontracten aan te 
duiden wat het opzetten van een volledige langlopende en zware procedure onnodig maakt. 
Voor deze aankoop is er een raamovereenkomst via stad Brugge - perceel 5 switching. 
Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van 
de wet van 17 juni 2016. 

2019 - investeringen: 
Raming: 510 000,00 EUR inclusief btw 
AR: 2210007 - BI: 00119AC - SUB:  DIENST2 en DIENST12 - ACTIE: 14PO1DIENST 
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Financiële info: 1/3e, nl. 170 000 EUR inclusief btw zal gefactureerd worden aan de politie. 

2019 - exploitatie: 

Raming: 108 500,00 EUR (eenmalige kosten: 73 800 EUR inclusief btw + onderhoud: 34 700 EUR inclusief 
btw) 
AR: 6130299 – BI: 0119IT – KP: 04 

Financiële info: 1/3e, nl. 36 166,66 EUR inclusief btw zal gefactureerd worden aan de politie. 

2020 en 2021 - exploitatie: 
Raming: 34 700,00 EUR inclusief btw per jaar 
AR: 6130299 – BI: 0119IT - KP: 04 

Financiële info: 1/3e, nl. 11 566,66 EUR inclusief btw zal gefactureerd worden aan de politie. 

2022 en 2023 - exploitatie: 
Raming: 30 100,00 EUR inclusief btw per jaar 
AR: 6130299 – BI: 0119IT - KP: 04 
Financiële info: 1/3e, nl. 12 066,66 EUR inclusief btw zal gefactureerd worden aan de politie. 

Overige informatie: 

Voor de kost van de ondersteuning, beheer en onderhoud voor de jaren 2020 tot en met 2023 zal 
besproken worden om de facturatie rechtstreeks door de ondersteuner aan de politie te laten 

verlopen. 

In dit geval zal het voorziene budget door de gemeente met 1/3 dalen. In blok D is ongeveer 1/3e 
van de apparatuur met bijbehorende ondersteuning nodig van de totaal te voorziene aantallen. 
De dienst ICT geeft een gunstig advies. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot het aankopen van switches, firewall, wifi accespoints inclusief 
beheer en onderhoud ifv het nieuwe administratief centrum en politiekantoor 

 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 

750 000,00 EUR inclusief btw (= 60 maanden) 

 als gunningswijze de aankoopcentrale te kiezen conform artikel 47 van de wet op 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 
 
 

Punt 24: Vaststelling lastvoorwaarden leveren en plaatsen 2 core switches voor netwerk  
 Gemeentelijk Technisch Instituut.   (D 31)                                                                                 . 

 
In het huidige 6-jarenplan, opgesteld in 2013, werd er in 2018 en 2019 budget voorzien voor de 

noodzakelijke inrichting en herstructurering van het netwerk van de school. Ondertussen 

werden de van toepassing zijnde dossiers (zijnde dit dossier, het voorgaande dossier aangaande 
de backbone structuur en de nog geplande dossiers in 2019, 2020 en 2021) afgestemd op het 

masterplan ter uitbreiding en renovatie van de school. 
De aanvragen in dit dossier kaderen dan ook volledig in de komende verbouwingen en 

uitbreiding van de school. Dit dossier is afgestemd op het masterplan en omgekeerd. 
Door het Gemeentelijk Technisch Instituut werd een ontwerp opgemaakt voor het leveren en 
plaatsen van 2 core switches.. 
De uitgave wordt geraamd op 59 756,50 EUR inclusief btw. 
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-

drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden ge-
kozen. 
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Budgettaire regeling – dienstjaar 2019: 50 000 EUR beschikbaar 

Algemene rekening: 2410000 – Beleidsitem: 0810GT – Subproject GTI18 (centrale switches) 

Bij budgetwijziging dient er nog 10 000,00 EUR bij te worden voorzien, zodat er 60 000,00 EUR 
voorzien is. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren en plaatsen van 2 core switches voor het 
netwerk van het Gemeentelijk Technisch Instituut 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 59 756,50 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen.  
 
 

 

Punt 25: Vaststelling lastvoorwaarden leveren kantenaanlijnmachine voor het Gemeentelijk  

 Technisch Instituut en overname oude machine.   (D 31)                                                         . 
 
Om mee te gaan met de modernisering van de industrie (industrie 4.0) is de huidige kantenaan-
lijm-machine van het GTI niet meer up-to-date en aan vervanging toe. Deze machine is door in-

tensief gebruik niet langer bedrijfszeker. Voor bepaalde herstellingswerkzaamheden wordt 
het onmogelijk om nog aan de nodige wisselstukken te geraken. 

Door het GTI werd een ontwerp ingediend voor de aankoop van een kantenaanlijmmachine als-
ook de overname van de oude machine. 

De uitgave wordt geraamd op 41 322,31 EUR exclusief btw of 50 000,00 EUR inclusief btw. 
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-

drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedu-
re zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. 
Krediet: 50 000,00 EUR 

Artikel: 2300100/0810GT – GTI102 

Dienstjaar: 2019 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren van een kantenaanlijmmachine voor het 
GTI alsook de overname van de oude machine 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 41 322,31 EUR exclusief btw of 50 000,00 EUR 
inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 

 

 

Punt 26: Vervangen oude openbare verlichtingsarmaturen door ledverlichting.   (D 31) 
 

Naar aanleiding van het gemeentelijk actieplan werd een ontwerp opgemaakt om de oude 

openbare verlichtingsarmaturen te vervangen door duurzame, energiezuinige ledverlichting, 
uitvoering voorzien in 2019. Fluvius diende hiervoor een offerte in. 
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Het ontwerp omvat volgende werkzaamheden: 

Vervangen van armaturen op bestaande palen in wegen type "woonstraat ontsluiting" (ref.: 

SW/FC/324099) 
Het ontwerp voorziet de vervanging van 181 toestellen door led-armaturen van verschillende ty-
pes Micro Luma, Mini Luma, Teceo 1 740 in volgende straten: Lindenlaan, Grote Heidestraat, 

Donkerstraat, Heiveldstraat, Bijlstraat, Prosper Van Raemdonkstraat en Onze Lieve Vrouwstraat. 

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 53 562,97 EUR exclusief btw of 64 811,19 EUR inclusief 
btw. 
Vervangen van armaturen op bestaande palen en verlichten volgens norm zoals afgesproken in 

OV masterplan rekening houdend met de schoolomgevingen (ref.: SW/FC/324097) 

Het ontwerp voorziet de vervanging van 193 toestellen door led-armaturen van verschillende ty-
pes Luma 1, Mini Luma en Teceo 1 740 in volgende straten: Kalishoekstraat, IJzerstraat, Pauw-
straat, Gaverlandstraat, Kallobaan, Luitenant Van Eepoelstraat. De kostprijs voor dit gedeelte 
bedraagt 59 734,47 EUR exclusief btw of 72 278,71 EUR inclusief btw. 

Vervangen verlichting in landelijke wegen en landelijke verbindingen in deelgemeente Beveren 

en Melsele (ref.: SW/FC/324094) 
Het ontwerp voorziet 3 nieuwe toestellen en de vervanging van 380 toestellen door led-

armaturen type Micro Luma 740 in volgende straten: Schoordijk, Nerenhoek, Permanstraat, 

Klaasdekkerstraat, Polderstraat, Kromstraat, Achterhoek, Heiveldstraat, Broekstraat, Geestdam, 
Brandstraat, Veldhoekdam, Boerenstraat, Moerstraat, Verbindingstraat, Galgstraat, Piet 
Stautstraat, Bosstraat, Kruibeke Steenweg, Melselestraat, Heirbaan, Gentstraat, Patrijzenweg, 

Trepelandstraat, Brielstraat, Bergmolenwegel, Kloetstraat, Duivestraat. De kostprijs voor dit ge-
deelte bedraagt 122 276,24 EUR exclusief btw of 147 954,25 EUR inclusief btw. 

Vervangen verlichting in landelijke wegen en landelijke verbindingen in deelgemeente Kiel-
drecht en Vrasene (ref.: SW/FC/324087) 

Het ontwerp voorziet 8 nieuwe toestellen en de vervanging van 169 toestellen door led-
armaturen type Teceo 1 740 in volgende straten: Muggenhoek, West Zeestraat, Polderdijk, Bra-

derik, Schoorstraat, Vijverstraat, Klein Laarstraat, Blauwe Staak, Steenbeekstraat, Beekstraat, 

Kolkstraat, Petrusstraat, Hertog Prosperstraat. De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 59 538,22 

EUR exclusief btw of 72 041,25 EUR inclusief btw. 
De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 295 111,90 EUR exclusief btw of  
357 085,40 EUR inclusief btw. De werken kunnen uitgevoerd worden door Fluvius als inhouse 

opdracht. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 het ontwerp van Fluvius voor het vervangen van de openbare verlichting door led-verlichting 

goed te keuren 

 de kostenraming goed te keuren voor de som van 357 085,40 EUR inclusief btw 

 om aan het college in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 om de werken te 

gunnen aan Fluvius als inhouse opdracht. 
 

 
 
Punt 27: Kosteloze grondverwerving Rerum Novarumlaan te Vrasene.   (D 31) 
 
Het college ging in zitting van 20 juni 2017 reeds principieel akkoord met het overnemen van een 

perceel grond aan de Rerum Novarumlaan in Vrasene. Het perceel betreft privaat domein van de 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting maar is ter plaatse al mee opgenomen als groenzo-
ne in het openbaar domein. 
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Het perceel is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B deel van nummer 526R.  

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Be-

veren op 6 november 2018, heeft het perceel een oppervlakte van 79,84 m². 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel aan de Rerum Novarumlaan in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B 
deel van 526R met een oppervlakte van 79,84 m² kosteloos over te nemen voor opname in 
het openbaar domein 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 
 
Punt 28: Kosteloze grondverwerving Kortbroekstraat te Vrasene.   (D 31) 
 

Het college verleende in zitting van 10 september 2018 een vergunning voor de realisatie van 

een verkaveling aan de Kortbroekstraat in Vrasene. Het betreft een verkaveling voor 4 loten. 

Ter realisatie van deze verkaveling en de rooilijn van de Kortbroekstraat dient de grond voor de 
rooilijn nog overgedragen te worden aan de gemeente. 
Het perceel is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B deel van nummers 504E en 504F. Over-

eenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren 
op 28 maart 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 108,38 m². 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 4de afdeling, sectie B deel van nummers 504E en 504F met een oppervlakte van 
108,38 m², gelegen aan de Kortbroekstraat in Vrasene ter realisatie van de verkaveling en de 

rooilijn kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 
 
Punt 29: Verkoop lot 68 in verkaveling Kastanjelaan te Kieldrecht.   (D 31) 

 

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 september 2013 akkoord met het opstar-
ten van de verkoopsprocedure voor 24 bouwgronden in de verkaveling Kastanjelaan in Kiel-

drecht overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouw-
gronden door de gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 210 euro/m² 
te verhogen met 12,5% administratieve kosten. 

Lot 68 is kadastraal gekend 6de afdeling, sectie C nummer 19C2 (voorheen deel van nummers 
19B en 22B). Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Kris Mertens, beëdigd land-

meter te Antwerpen op 12 augustus 2013, heeft het perceel een oppervlakte van 368,00 m². 
Overeenkomstig het gemeentelijk reglement kan lot 68 toegewezen worden aan de heer Vanas-

sche en mevrouw Van Damme, p.a. Idsteinlaan 39 bus 7 2070 Burcht. 
De verkoopbelofte werd reeds ondertekend. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 6de afdeling, sectie C nummer 19C2 met een oppervlakte van 368,00 m², zijnde 

lot 68 in de verkaveling Kastanjelaan in Kieldrecht, te verkopen aan de heer Vanassche en 
mevrouw Van Damme, p.a. Idsteinlaan 39 bus 7 2070 Burcht 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
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Punt 30: Verkoop perceel grond Kallobaan te Beveren.   (D 31) 

 

Het college ging in zitting van 25 februari 2019 principieel akkoord met de verkoop van een per-
ceel grond aan de Kallobaan in Beveren voor de realisatie van het achterliggende project 'Cas-
torpark'. 

Het perceel is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B zonder nummer. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Be-
veren op 5 februari 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 142,65 m². 
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 maart 2019, werd er 

met de kopende partij een akkoord bereikt. 

De compromis werd reeds ondertekend. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel grond aan de Kallobaan, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B zonder nummer 

met een oppervlakte van 142,65 m² te verkopen 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 
 
 

Punt 31: Vaststellen begrip dagelijks bestuur.   (D 03) 
 
De bevoegdheidsverdeling tussen college en gemeenteraad, voor wat betreft de vaststelling van 

de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen in het kader van overheidsopdrachten, is gebaseerd 

op de definitie van het begrip dagelijks bestuur. 

Dit begrip dagelijks bestuur moet bij aanvang van de nieuwe legislatuur opnieuw  worden vast-
gesteld. 

Artikel 41,8° DLB bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van wat onder 
het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan, en deze taak niet kan delegeren aan het 

college. 
Het huidig besluit dagelijks bestuur werd goedgekeurd in raadszitting van 31 juli 2007, en werd 

sindsdien niet geactualiseerd. Door de ontwikkelingen van de afgelopen 12 jaar, zowel op vlak 
van wetgeving  - in juli 2017 trad de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking, met 

nieuwe, hogere drempelbedragen – als op vlak van het aantal dossiers en de complexiteit van 
dossiers, dringt een evaluatie en actualisering van het begrip zich op, met het oog op een effici-
ente werking van het bestuur. 
Het ontwerp van besluit voorziet volgende bevoegdheidsverdeling: 

Dagelijks bestuur = collegebevoegdheid: 

- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het exploitatiebudget, met 
uitzondering van de meerjarige contracten waarvan de kostprijs excl. btw over de totale looptijd 
hoger is dan 144 000 EUR. 
- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het investeringsbudget 

waarvan de kostprijs excl. btw maximaal 144 000 EUR bedraagt. 
- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten in gevallen van dringende spoed die voort-

vloeien uit niet te voorziene omstandigheden. 
- Wijzigingen aan een overeenkomst voor werken, leveringen en diensten. Voor opdrachten 

waarvan de kostprijs excl. btw hoger is dan 144 000 EUR is het college enkel bevoegd voor zover 

de kost van de wijziging maximaal 10% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt. 
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- Besluiten over leningen, waaronder het aangaan van leningen voor een periode langer dan 1 

jaar, de herschikking van leningen over een kortere, gelijke of langere periode,  en het nemen 

van besluiten over beleggingen, waaronder de belegging van kapitalen voor langer dan 1 jaar. 
- De goedkeuring van de te betalen bedragen inzake personeelsmateries en andere door hen 
vastgestelde vergoedingen. (erkentelijkheidspremies, zitpenningen, maaltijdcheques,…) 

In het ontwerp van besluit wordt verwezen naar de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de 

wet overheidsopdrachten. Deze drempel bedraagt momenteel 144 000 EUR maar zal in de toe-
komst mogelijk nog worden geïndexeerd. Er werd voor deze formulering geopteerd om deze 
toekomstige indexeringen op te vangen. 

Het besluit voorziet daarnaast dat een voorafgaand visum van de financieel directeur vereist is 

voor verrichtingen en opdrachten (van dagelijks bestuur) die 10 000 EUR excl. btw overschrijden 
en voor de uitbetaling van toelagen die het bedrag van 50 000 EUR overschrijden. Meerwerken 
zijn onderworpen aan voorafgaand visum indien de kost van het meerwerk samen met de initi-
ele opdracht de visumdrempel overschrijdt. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het begrip dagelijks bestuur voor de legislatuur 2019-2024 vast te stellen  

 het ontwerpbesluit dagelijks bestuur goed te keuren. 
 

 
Punt 32: Goedkeuring voorstel statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.   (D 01) 
 

In zitting van 26 februari 2019 keurde onze gemeenteraad het voorstel tot statutenwijziging van 

Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed.  

Wij ontvingen een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
Op hun raad van bestuur van 14 maart 2019 werd geen overeenstemming bereikt over het voor-

stel statutenwijziging. 
Om die reden werden de statuten niet aangepast. 

Op de vergadering kwamen de bestuursleden wel tot overeenkomst betreffende een nieuw 
voorstel tot statutenwijziging. 

Over alle administratieve wijzigingen in functie van het Decreet Lokaal Bestuur waren geen op-
merkingen. Deze worden op dezelfde manier in het nieuwe voorstel opgenomen.  

Het belangrijkste punt waar tot overeenstemming moest worden gekomen is de wijziging in de 
deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 
Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, doet 
SVK het volgende nieuwe voorstel: 

Aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 

algemene vergadering al dan niet wensen te behouden. 

 Aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordi-

ging in de raad van bestuur en algemene vergadering en overeenkomstig artikel 483 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van 

het Sociaal Verhuurkantoor. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken onder volgende 
formule: 
  op basis van het aantal woningen in beheer: 
   * 3 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Sint-Niklaas 

   * 2 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Beveren en Lokeren 
   * 1 stemgerechtigd lid per overige deelgenoot voor de Raad van Bestuur 
   * 1 bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de Algemene Vergadering 
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 Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd)  

voor de raad van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 

SVK Waasland vraagt deze nieuwe voorgestelde statutenwijziging te agenderen voor goedkeu-
ring in de gemeenteraad. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland 

 als gevolg van de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging vrijwillig afstand te 
doen van haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur en algemene vergadering en haar 

ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor. 
 
 

 

Punt 33: Uitnodiging algemene vergadering IGS Westleden d.d. 5 juni 2019.   (D 01) 

 
Wij ontvingen van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering op woensdag  
5 juni 2019 om 19 uur. 
De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2018 en Buitengewone Algemene              
Vergadering 19/03/2019 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 

6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Dominique Tielens en Laura Staut 

aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens onze 

gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede. 
Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering her-
haald te worden. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 
 kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 

2019 

 het mandaat van Dominique Tielens als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019 vast te stellen 

 
 
 
Punt 34: Kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas 2018.   (SH) 
 

Drugpunt Waas is een intergemeentelijke preventiedienst met Beveren en Temse als beheren-
de gemeenten en volgende aangesloten gemeenten: Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Kruibeke, Ste-
kene en Sint-Gillis-Waas.  
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Drugpunt Waas bezorgde de jaarrekening en het jaarverslag van 2018 (zie bijlagen). 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 

van 2018 van Drugpunt Waas. 
 

 
 

 

 

 

 


