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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 17 december 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00387 Verslag gemeenteraadszitting 26 november 2019 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 26 november 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 26 november 2019.

2 2019_GR_00385 Ontslag raadslid Kasper Dierckx + eedaflegging opvolger - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bij  schrijven van 4 december 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, meldt de 
heer Kasper Dierckx dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet 
over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat 
van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

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

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

Mevrouw Kitty (Katty) Schelfhout fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop de heer Kasper 
Dierckx werd verkozen.

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

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden zal mevrouw  Kitty (Katty) Schelfhout in openbare vergadering de 
eed afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
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Door deze eedaflegging wordt mevrouw  Kitty (Katty) Schelfhout ambtsbevoegd.  Zij volgt de heer Kasper 
Dierckx op als gemeenteraadslid.

Mevrouw Schelfhout wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

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

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag van de heer Kasper Dierckx, 

Artikel 2
de geloofsbrieven van mevrouw Kitty (Katty) Schelfhout goed te keuren,

Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw  Kitty (Katty) Schelfhout als gemeenteraadslid,

Artikel 4
mevrouw Kitty Schelfhout achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.

3 2019_GR_00386 Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Laura staut 
+ eedaflegging vervangend raadslid - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Mevrouw Laura Staut verzoekt bij schrijven van 9 december 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad om 
haar vervanging wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, dit vanaf 16 december 2019 tot 
en met 23 maart 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de verhindering van mevrouw Laura Staut 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.
Mevrouw Leentje Van Laere fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Laura Staut 
werd verkozen.

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Van Laere blijkt dat zij zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid, dat zij 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 mevrouw Leentje 
Van Laere.

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden legt mevrouw Van Laere 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 mevrouw Van Laere ambtsbevoegd.  Zij zal mevrouw Laura Staut vervangen 
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zolang de verhindering duurt.
Mevrouw Leentje Van Laere wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

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

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verhindering van mevrouw Laura Staut wegens ouderschapsverlof voor de geboorte 
van een kind van 16 december 2019, tot en met 29 maart 2020,

Artikel 2
de geloofsbrieven van mevrouw Leentje Van Laere goed te keuren,

Artikel 3
kennis te nemen van de eedaflegging als raadslid door mevrouw Leentje Van Laere, die mevrouw Laura Staut 
als raadslid zal vervangen gedurende de duur van de verhindering wegens ouderschapsverlof,

Artikel 4
mevrouw Leentje Van Laere in te schrijven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

4 2019_GR_00380 Vaststelling budgetwijziging 2019/1 OCMW - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 van het OCMW werd een 
budgetwijziging opgemaakt.

Aan de gemeenteraad wordt budgetwijziging 2019/1 van het OCMW ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport betreft enkel het OCMW en omvat een beleidsnota en een financiële nota. Conform de 
omzendbrief KB/ABB 2018/2 is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 niet verplicht.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW vast te stellen.

5 2019_GR_00377 De jaarrekening 2018 werd door de gouverneur goedgekeurd - 
Kennisneming

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Met een besluit van 19 november 2019 keurt de waarnemend gouverneur de jaarrekening van het boekjaar 
2018 goed. 

Conform art. 332, §1, derde lid van het decreet Lokaal Bestuur dient deze goedkeuring ter kennisname 
geagendeerd te worden op de gemeenteraad van december 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het besluit van de waarnemend gouverneur van 19 november 2019 betreffende de 
goedkeuring van de jaarrekening 2018.

6 2019_GR_00318 Vaststelling budgetwijziging 2019/2 - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een tweede 
budgetwijziging opgemaakt.

Aan de gemeenteraad wordt de budgetwijziging 2019/2 ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport betreft enkel de gemeente en omvat een beleidsnota en een financiële nota. Conform de 
omzendbrief KB/ABB 2018/2 is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 niet verplicht. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de budgetwijziging 2019/2 vast te stellen.

7 2019_GR_00324 Bouwstenen BBC2020 - indeling BD-BV-BI, kostenplaatsen, 
MAR en waarderingsregels - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op de gemeenteraad van 17 december 2019 wordt het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur 
Beveren voorgelegd. Dit meerjarenplan moet worden opgemaakt volgens de regels van de herwerkte 
regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020). Het meerjarenplan 2020-2025 zal zowel de 
budgetten van gemeente als OCMW samen omvatten.

Ten gevolge van de gewijzigde regelgeving en de inkanteling van het OCMW in het meerjarenplan 2020-2025 
moet een nieuw indeling worden vastgelegd voor:
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- de beleidsdomeinen- beleidsvelden en beleidsitems

- de kostenplaatsen

- het minimum algemeen rekeningsstelsel (MAR)

Ook moeten de waarderingsregels tussen gemeente en OCMW op elkaar afgestemd worden.

Een werkgroep BBC2020 werd hiervoor opgericht en voorstellen van boventstaande bouwstenen werden 
opgemaakt.

Voor de indeling van het rekeningstelsel werden vooral zoveel mogelijk de huidige rekeningstelsels van 
OCMW en gemeente in elkaar geschoven. Bij de opbouw van het MAR werd rekening gehouden met de 
verplichte indeling van Vlaanderen. Enkel de klasse 61 werd grondig herwerkt. De eerste 3 tabbladen van de 
bijlage AR_2020_gemeente_OCMW_30082019.xlsx bevatten het nieuwe voorstel.

De beleidsdomeinen werden opnieuw gedefinieerd volgens de indeling van Vlaanderen. De beleidsvelden 
zijn vastgelegd door Vlaanderen en niet aanpasbaar. De beleidsitems kan het bestuur zelf kiezen. Op niveau 
van beleidsitems wordt gebudgetteerd, daarom dat vooral de diensten hier terug te vinden zijn.

De kostplaatsen zullen niet langer de diensten vertegenwoordigen, en zullen binnen de software niet langer 
gebruikt worden om op te budgetteren. Een kostenplaats is vooral bedoeld voor het maken van analyses en 
om een resultaat te kunnen opmaken (bv. Windekind heeft een resultatenrekening nodig voor de 
subsidiëring).

De waarderingsregels gemeente en OCMW werden op elkaar afgestemd. 

De indeling beleidsdomeinen, -velden en -items, kostenplaatsen en de waarderingsregels worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp voor de indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems binnen BBC2020 goed te 
keuren.

Artikel 2
het ontwerp voor de indeling van de kostenplaatsen binnen BBC2020 goed te keuren.

Artikel 3
het ontwerp voor de indeling van het minimum algemeen rekeningstelsel binnen BBC2020 goed te keuren.

Artikel 4
het ontwerp van de waarderingsregels binnen BBC2020 goed te keuren.

8 2019_GR_00317 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt het meerjarenplan 2020-2025 ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreed geheel en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het OCMW. Echter, de 
gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, vast te stellen.

Artikel 2
het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te keuren 
en hiermee het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel definitief vast te stellen.

Artikel 3
conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum voor maatschapelijk 
welzijn steeds zijn financiële verplichtigen kan nakomen.

9 2019_GR_00315 Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 
2020 - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 40 WGP (Wet Geïntegreerde Politie) stemt elke gemeenteraad van de zone de dotatie die aan 
het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van politiezone Waasland-Noord.

Conform het besluit van het politiecollege van 29 oktober 2019 wordt er 8 093 649 EUR in het budget 2020 
ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor politiezone Waasland-Noord voor dienstjaar 2020. De jaren erna 
zal de gemeentelijke dotatie jaarlijks verhoogd worden met 2%.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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om de gemeentelijke dotatie aan politiezone Waasland-Noord vast te stellen op 8 093 649 EUR voor het 
dienstjaar 2020.

10 2019_GR_00316 Gemeentelijke dotatie aan Hulperverleningszone Waasland 
dienstjaar 2020 - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De wet op civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszones onder meer worden gefinancierd door de 
dotaties  van de gemeenten van de zone.

Elke gemeenteraad van de zone dient de dotatie die aan de hulpverleningszone  moet worden toegekend te 
stemmen.

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van Hulpverleningszone Waasland.

Conform het akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen in de hulpverleningszone Waasland  wordt er 
5 227 599 EUR  in het budget 2020 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor Hulpverleningszone 
Waasland.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland vast te stellen op 5 227 599 EUR voor het 
dienstjaar 2020.

11 2019_GR_00335 Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de 
personenbelasting aanslagjaren 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting betreffende 
aanslagjaar 2019 vervalt op 31 december 2019.

Volgens de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende gemeentefiscaliteit is het toegelaten de 
personenbelasting voor meerdere jaren te stemmen zodat wordt voorgesteld de personenbelasting vast te 
stellen voor de jaren 2020-2025.

Voorgestelde aanslagvoet : 5%

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde aanslagvoet van 5% voor de 
periode van 2020-2025.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement betreffende gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting  voor de 
aanslagjaren 2020-2025 goed te keuren voor 5% volgens reglement in bijlage.

12 2019_GR_00337 Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing aanslagjaar 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement inzake de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing vervalt op 31 
december 2019.

Er wordt voorgesteld de opcentiemen op onroerende voorheffing voor de aanslagjaren  2020-2025  vast te 
stellen op 882 opcentiemen.

Vermoedelijke opbrengst 2020 : 33 381 681 EUR

Teruggave :

In onze gemeente bestaat reeds lang een gedeeltelijke teruggave van onroerende voorheffing aan inwoners 
vanaf 65 jaar.

De teruggave bedraagt 100 of 125 EUR naargelang het kadastraal inkomen hoger of lager is dan 744 EUR. Het 
maximaal K.I. dat in aanmerking komt inzake woningen bedraagt 850 EUR.

Teruggave kan enkel voor de woning waarin men zelf woont.

Voorzien budget voor uitbetaling teruggave voor 2020 : 155 000 EUR

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - 
aanslagjaren 2020-2025 - vast te stellen op 882 opcentiemen en het reglement met gedeeltelijke teruggave 
voor inwoners vanaf 65 jaar goed te keuren voor de jaren 2020-2025.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het 
aanslagjaren 2020-2025 vast te stellen volgens reglement in bijlage.

13 2019_GR_00338 Belasting op 2e verblijven - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorstel van dienst stedenbouw om de 'Belasting op 2e verblijven' aan te passen op volgende punten  : 



9/50

1. verwijzing naar het gemeentedecreet aanpassen naar decreet lokaal bestuur
2. de belastingplichtige hoofdelijk aansprakelijk maken (zodat er slechts nog 1 aanslagbiljet verstuurd 

moet worden per adres i.p.v. 'in verhouding tot het wettelijke eigendomsaandeel'. 

Er wordt voorgesteld het tarief van de belasting niet te wijzigen.

Vraag aan de gemeenteraad om het belastingreglement op 2de verblijven goed te keuren zoals voorgesteld 
in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op 2de verblijven te hernieuwen voor de periode van 2020-2025 volgens 
reglement in bijlage.

14 2019_GR_00358 Verblijfsbelasting 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op de verblijfsbelasting vervalt.

Dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met behoud van het belastingreglement op de 
verblijfsbelasting voor de periode van 2020-2025 volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de verblijfsbelasting voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens 
het reglement in bijlage.

15 2019_GR_00354 Leegstandsreglement en belasting op leegstaande gebouwen 
en woningen 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Dienst stedenbouw vraagt om het 'Leegstandsreglement en belastingreglement op leegstaande gebouwen 
en woningen' aan te passen.

Het voorstel is om het aan te passen op volgende punten:

1. een vrijstelling toe te laten bij renovatiewerken zonder vergunning voor 1 jaar
2. de vrijstelling van 3 jaar, wanneer de eigenaar verblijft in het rusthuis, op te trekken naar 5 jaar
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3. een vrijstelling toevoegen dat indien het pand verhuurd wordt al als café, kantoor, 
seizoensarbeiders. Dit moet aangetoond worden door middel van een kopie van een geldige, door 
beide partijen ondertekende, huurovereenkomst aangevuld met facturen van verbruik van gas, 
water en elektriciteit. Met dien verstande dat de vrijstelling geldt tot de duur van de 
huurovereenkomst. Een gebouw of woning dat verhuurd wordt met als doel in gebruik te nemen als 
woonst (hoofdverblijfplaats), archief, opslag, stockage, enz. komen niet in aanmerking voor 
vrijstelling.

4. nog eens een expliciete vermelding dat de belasting slechts naar 1 zakelijk gerechtigde verstuurd 
wordt.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel van wijziging van het 
'Leegstandsreglement en belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode van 
2020-2025' volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het leegstandsreglement en het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen voor de 
periode 2020-2025 goed te keuren volgens reglement in bijlage.

16 2019_GR_00339 Verwaarlozingsreglement en gemeentebelasting op 
verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door dienst Stedenbouw wordt voorgesteld om het 'Verwaarlozingsreglement en het belastingreglement op 
verwaarloosde woningen en gebouwen' als volgt aan te passen:  verwijzing naar het gemeentedecreet 
aanpassen naar decreet lokaal bestuur.

Er wordt voorgesteld de tarieven van de belasting niet te wijzigen.

Vraag aan de gemeenteraad om het verwaarlozingsreglement en belastingreglement op verwaarloosde 
woningen en gebouwen goed te keuren volgens voorstel in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het verwaarlozingsreglement en het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen voor 
de periode van 2020-2025 vast te stellen volgens reglement in bijlage.

17 2019_GR_00341 Belastingreglement op risicohoudende bedrijven 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op risicohoudende bedrijven werd ingevoerd in 2013.  Na jarenlange procedures 
werd in 2018 door de Raad van State definitief beslist over de geldigheid van het reglement.

Het is bijgevolg niet aangewezen veel te sleutelen aan het reglement met het oog op hernieuwing  voor de 
periode 2020-2025.

Enige wijziging :

In artikel 4 moet de omschrijving van het vijfde criterium veranderd worden naar : 'Werd u ingedeeld onder 
rubriek 17.2.1 in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bpalingen inzake milieuhygiëne - VLAREM II - bijlage 1 - indelingslijst ?'

Reden van deze wijziging : met de invoering van het omgevingsvergunningendecreet is  VLAREM I opgeheven 
en de bijlage 1 die vroeger in VLAREM I zat is nu opgenomen als bijlage 1 in VLAREM II.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op risicohoudende bedrijven goed te keuren 
voor de periode van 2020-2025 volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op risicohoudende bedrijven vast te stellen voor de periode van 2020-2025 
volgens reglement in bijlage.

18 2019_GR_00336 Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het reglement aangaande  het heffen van gemeentelijke opcentiemen op de door OVAM geheven 
milieuheffing bij de opslag van afvalstoffen werd gestemd op de raad van 17 december 2013 vervalt op 31 
december 2019.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld  om betreffend reglement ongewijzigd te hernieuwen met ingang 
van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 .
Hierbij worden 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen ingesteld door artikel 45 en 46 §1 van het 
decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet van 
23/12/2011) ;  

De belasting is verschuldigd door elke exploitant van milieuvergunningsplichtige inrichtingen gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Beveren en die door O.V.A.M. belast worden met milieuheffingen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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om het belastingreglement aangaande de heffing van opcentiemen op de door de OVAM geheven 
milieuheffing te hernieuwen voor de periode  van 2020-2025 volgens reglement in bijlage.

19 2019_GR_00340 Vaststelling tarieven belasting op motoren  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement 'belasting op motoren' vervalt op 31 december 2019.
Aangezien er pas vorig jaar een prijsaanpassing gebeurde (voor nucleaire motoren) worden er nu geen 
prijsaanpassingen voorgesteld.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de huidige tarieven te behouden en goed te keuren .

Tarieven :

A. Motoren van nucleaire energieproduktiebedrijven :

35 EUR/kW gevestigd op motoren, reservemotoren en hulpmotoren inbegrepen

7,50 EUR/kW gevestigd op veiligheidsmotoren

B. Motoren van alle andere bedrijven :

18,60 EUR/kW gevestigd op voormelde motoren, reservemotoren en hulpmotoren inbegrepen

7,50 EUR/kW gevestigd op veiligheidsmotoren

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement 'belasting op motoren' goed te keuren voor de jaren 2020-2025 zoals voorgesteld 
in bijlage.

20 2019_GR_00334 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein voor de periode 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door Fluvius worden regelmatig werken uitgevoerd aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 

Gezien de hinder die dit meestal meebrengt wordt dit door Fluvius gecompenseerd door betaling van een 
jaarlijkse retributie voor werken aan elektriciteits- en gasvoorzieningen.

Wij bezorgen Fluvius hiervoor een jaarlijkse factuur.  (in totaal om en bij 125 000 EUR)

Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  
vervalt op 31 december 2019.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement te hernieuwen voor de periode van 1 januari 2020-31 
december 2022 .

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed te 
keuren zoals voorgesteld in bijlage voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2022.

21 2019_GR_00343 Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden de tarieven van huisvuilzakken en naar analogie hiermee ook tarieven voor gebruik van de 
ondergrondse sorteerstraten en de diftarcontainers geïndexeerd;.

Ten gevolge hiervan bezorgde Ibogem ons een nota met daarin de aangepaste bedragen met ingang van 1 
januari 2020.

voorstel tariefwijzigingen :

restafval ondergronds : 0,255 EUR/opening (i.p.v. 0,250 EUR)

GFT ondergronds : 0,152 EUR/opening (i.p.v. 0,150 EUR)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers goed te keuren zoals voorgesteld 
in bijlage.

22 2019_GR_00344 Retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden de tarieven van huisvuilzakken geïndexeerd;.

Ten gevolge hiervan bezorgde Ibogem ons een nota met daarin de aangepaste bedragen met ingang van 1 
januari 2020.
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voorstel :
zakken PMD 60 L : 0.150 EUR/stuk of 3 EUR/rol (i.p.v. 2,50 EUR/rol)

zakken rest 60 L : 1,420 EUR/stuk of 14,20 EUR/rol (i.p.v. 14 EUR/rol)

zakken rest 30 L : 0,850 EUR/stuk of 8,50 EUR/rol (i.p.v. 8,40 EUR/rol)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met aanpassing van het retributiereglement voor het 
verstekken van huisvuilzakken volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement voor het verstrekken van huisvuilzakken goed te keuren volgens bijlage.

23 2019_GR_00345 Belasting op de privatisering van het openbaar domein 2020-
2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement betreffende privatisering van het openbaar domein vervalt op 31 december 2019.  
Het is wenselijk dit reglement te hernieuwen voor de periode van 2020-2025.

In dit belastingreglement wordt het gebruik van het openbaar domein belast voor o.a. volgende zaken :
plaatsen van koopwaren (snoep, drank, brood- en andere automaten), mobiele verkoopruimten (bv. kippen, 
fruit, en andere kramen), plaatsen van containers, plaatsen van werfinstallaties, plaatsen van terrassen en 
alle andere gebruiken van de weg en/of het voetpad of openbaar domein.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op privatisering openbaar domein te 
hernieuwen voor de periode van 2020-2025 volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op privatisering van het openbaar domein vast te stellen voor de periode van 
2020-2025 volgens reglement in bijlage.

24 2019_GR_00346 Verhaalbelasting op de aanleg en uitrusting van de 
ambachtelijke zones Doornstraat en Schaarbeek 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement betreffende verhaalbelasting op de aanleg en uitrusting van de ambachtelijke zones 
Doornstraat en Schaarbeek vervalt op 31 december 2019.

Alhoewel er niet direct gebruik van zal gemaakt worden lijkt het voor dienst aankopen en aanbestedingen 
toch opportuun die reglement te hernieuwen.

Het belastingreglement is bedoeld om bij te dragen in de uitgaven die gemaakt worden voor de aanleg en 
inrichting van de ambachtelijke zone Doornstraat en Schaarbeek.  Deze uitgaven kunnen bestaan uit o.a. 
erelonen en aanlegkosten wegen en rioleringen, aanleg van nutsvoorzieningen.

Voorgestelde tarief : 9 EUR/m² en deel van m³ per belastbare eigendom, ongeacht de bestemming of het 
gebruik van de gronden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het belastingreglement in bijlage .

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het belastingreglement betreffende verhaalbelasting op de ambachtelijke zones Doornstraat en Schaarbeek 
voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens bijlage.

25 2019_GR_00355 Gemeentelijke belasting op diverse aanvragen inzake 
stedenbouw/ruimtelijke ordening, milieu en 
kleinhandelsactiviteiten 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorstel van dienst Stedenbouw om de gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve stukken 
inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening op te heffen.

De kostprijs voor de stedenbouwkundige vergunningen is niet meer van toepassing.

De kostprijs voor notarisattesten wel nog, maar de dienst stelt voor om dit mee op te nemen in de 
'Gemeentelijke belasting op de aanvragen inzake Omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet 
op ioniserende stralingen, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en conformiteitsattest'.

Voorstel van dienst Stedenbouw om de 'Gemeentelijke belasting op de aanvragen inzake 
Omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende stralingen, Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening en conformiteitsattest' aan te passen op volgende punten :

1. aanpassing van de titel van 'Gemeentelijke belasting op de aanvragen inzake 
Omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende stralingen, Stedenbouw en 
Ruimtelijke Ordening en conformiteitsattest' naar 'Gemeentelijke belasting op diverse aanvragen 
inzake Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening, Milieu en Kleinhandelsactiviteiten'

2. kostprijs 'meldingen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen' schrappen, 
aangezien deze niet meer mogelijk zijn door de gemeentelijke verordening;

3. aanvraag planologisch attest kostprijs optrekken van 100 euro naar 500 EUR
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4. opname van de notarisattesten met voorstel tot aanpassen van de kostprijs. Digitale aanvragen van 
69 EUR naar 75 EUR en aanvraag op papier of via mail van 89 EUR naar 100 EUR.

5. nieuw toevoegen van aanvragen van gegevens in functie van de opmaak van een bodemonderzoek. 
Voorstel kostprijs 75 EUR.

6. nieuw toevoegen van aanvragen voor kleinhandelsactivitetiten. Voorstel kostprijs cf. andere 
aanvragen 25 EUR en 50 EUR.

7. nieuw toevoegen van aanvragen voor vegetatiewijzigingen. Voorstel kostprijs cf. andere aanvragen 
25 EUR en 50 EUR.

Vraag aan de gemeenteraad om:

 akkoord te gaan met het opheffen van de gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve 
stukken inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;

 akkoord te gaan met het voorstel van wijziging van de 'Gemeentelijke belasting op de aanvragen 
inzake Omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende stralingen, Stedenbouw 
en Ruimtelijke Ordening en conformiteitsattest';

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om akkoord te gaan met het opheffen van de gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve 
stukken inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;

Artikel 2
om het belastingreglement ''Gemeentelijke belasting op diverse aanvragen inzake Stedenbouw/Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en Kleinhandelsactiviteiten' vast te stellen voor de periode van 2020-2025 volgens 
reglement in bijlage.

26 2019_GR_00356 Belastingreglement op afgifte van administratieve stukken 
2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorstel aanpassingen belastingreglement op afgifte administratieve stukken :

*voorstel om binnen dit reglement de bepalingen rond rijbewijzen op te nemen (nu gereglementeerd onder 
een ander reglement).  Het lijkt logischer alle identiteitsdocumenten in 1 reglement op te nemen :

- artikel 7 : op de afgifte van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of de afgifte van een duplicaat : kostprijs 
federale overheidsdienst + 5 EUR belasting
- artikel 8 : op de afgifte van een internationaal rijbewijs : kostprijs federale overheidsdienst + 4 EUR 
belasting.

Voor het overige worden geen wijzigingen aan het reglement voorgesteld wat betreft de belastingen op 
identiteitsdocumenten. De kostprijs voor identiteitsdocumenten wordt bepaald door de omzendbrief van 5 
november 2019 van de federale overheid.  Deze kostprijs wordt verhoogd met de belasting zoals voorzien in 
bijgevoegd belastingreglement.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het belastingreglement op de afgifte van 
administratieve stukken voor de periode van 2020-2025' volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken voor de periode 2020-2025 goed te 
keuren volgens reglement in bijlage.

27 2019_GR_00357 Belasting op het sluikstorten op de openbare weg 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het belastingreglement betreffende sluikstorten op de openbare weg van 17 december 
2013 vervalt op 31 december 2019.

Overwegende dat het wenselijk is dit reglement te hernieuwen zonder wijziging van het tarief.  Toevoeging 
aan het artikel is wel dat een belasting op sluikstorten ook steeds een GAS-boete inhoudt.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het belastingreglement op sluikstorten op de 
openbare weg volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op sluikstorten op de openbare weg 2020-2025 goed te keuren volgens 
reglement in bijlage.

28 2019_GR_00359 Belasting op nachtwinkels 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op nachtwinkels  vervalt op 31 december 2019.

Dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met behoud van het belastingreglement op 
nachtwinkels voor de periode van 2020-2025 volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
om het belastingreglement op nachtwinkels  voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens het 
reglement in bijlage.

29 2019_GR_00360 Belasting op het openen van drankgelegenheden na het 
sluitingsuur of voor het openingsuur 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur  
vervalt op 31 december 2019.

Dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met behoud van het belastingreglement op het 
openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur voor de periode van 2020-2025 
volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het 
openingsuur  voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens het reglement in bijlage.

30 2019_GR_00361 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
klein-en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije 
beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het 
handelscentrum van de gemeente Beveren 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein-en groothandelszaken, 
distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van 
de gemeente Beveren vervalt.

Dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met behoud van het belastingreglement op de 
voor het publiek toegankelijke ruimten  van klein-en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen 
en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren voor de 
periode van 2020-2025 volgens bijlage.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, 
distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van 
de gemeente Beveren voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens het reglement in bijlage.

31 2019_GR_00362 Retributie- en gebruiksreglement inzake uitlening 
gemeentelijk materieel aan verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het retributie- en gebruiksreglement inzake uitlening van gemeentelijk materieel aan 
verenigingen dient te worden aangepast in functie van de nieuwe legislatuur met voorstel van aangepaste 
tarieven

Overwegende dat wordt voorgesteld de prijzen van de tarieflijst op te trekken met 5%. Er wordt voorgesteld 
de nieuwe tarieflijst in te voeren vanaf 1 januari 2020.

Overwegende dat wordt voorgesteld de waarborg op te trekken naar 150 EUR voor feest- en/of 
sportmateriaal en naar 30 EUR voor volksspelen en verkeersborden.

Voor het overige zijn er aanpassingen in het gebruiksreglement volgens bijlage.

 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributie- en gebruiksreglement inzake 
uitlening van gemeentelijk materieel aan verenigingen volgens bijlagen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributie- en gebruiksreglement inzake uitlening van gemeentelijk materieel aan verenigingen goed 
te keuren volgens reglementen in bijlage.

32 2019_GR_00363 Belasting op standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en 
avondmarkten of jaarmarkten 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op de standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en avondmarkten of jaarmarkten 
vervalt.

Dienst Economie stelt voor het belastingreglement ongewijzigd te behouden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met behoud van het belastingreglement op de 
standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en avondmarkten of jaarmarkten voor de periode van 2020-2025 
volgens bijlage.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en avondmarkten of jaarmarkten 
voor de periode van 2020-2025 goed te keuren volgens het reglement  in bijlage.

33 2019_GR_00364 Reglement levering dooizouten aan personen met een 
handicap - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat door de Technische dienst wegen wordt voorgesteld het retributiereglement op sneeuw-
en ijzelbestrijding door middel van strooizout op te heffen. 

Reden voor deze opheffing : strooizout is overal in de handel verkrijgbaar tegen zeer concurrentiële prijzen, 
de gemeente dienst een stock bij te houden van strooizout met risico op scheuren van zakken, inname van 
plaats in magazijn, moeilijk in te schatten aan te leggen voorraad, ...

Er wordt voorgesteld wel te voorzien in strooizout bij personen met een handicap tot 10 kg/winterseizoen 
mits vertoon van een mindervalidenkaart.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de opheffing van het retributiereglement op 
sneeuw- en ijzelbestrijding door middel van strooizout en te vervangen door een reglement levering 
strooizout aan personen met een handicap volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement van 17 december 2013 op sneeuw- en ijzelbestrijding door middel van strooizout 
op te heffen en te vervangen door een reglement levering strooizout aan personen met een handicap 
volgens het reglement  in bijlage.

34 2019_GR_00365 Retributie op verstrekken van rattenvergif - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het college in zitting van 8 mei 2017 heeft beslist rattenvergif te koop aan te bieden op de 
Technische dienst wegen aan 1 EUR per 100 gr.

Overwegende dat het wenselijk is dit reglement te behouden met aanpassing van een artikel i.v.m. 
bezwaarprocedure.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributiereglement op verstrekken van 
rattenvergif volgens reglement in bijlage.



21/50

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement op het verstrekken van rattenvergif goed te keuren volgens reglement in bijlage.

35 2019_GR_00366 Retributie voor uitvoering van werken ten laste van derden - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het retributiereglement inzake het uitvoeren van werken ten laste van derden dient te 
worden aangepast in functie van de nieuwe legislatuur met voorstel van aangepaste tarieven

Overwegende dat wordt voorgesteld de prijzen van de tarieflijst op te splitsen met tarieven voor privé 
personen en tarieven voor bedrijven. 

In de tarieflijst wordt voorgesteld om de prijzen voor private personen te laten overeenkomen met de 
werkelijke kost voor de gemeente (prijsstijging van 5% t.o.v. de vorige tarieven). Enkele tarieven dienen 
volledig te worden aangepast aan de marktprijzen. 

Voor bedrijven wordt voorgesteld deze prijzen verder op te trekken met 20%. Reden hiervoor is dat bedrijven 
zoals verkavelaars en aannemers momenteel vaak nalatig omspringen met herstellingswerken van het 
openbaar domein en hopen de werken te kunnen laten uitvoeren door gemeentediensten tegen de zeer lage 
prijszetting . Door de prijzen op te trekken is er de hoop dat bedijven hun verantwoordelijkheid zelf 
opnemen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributiereglement inzake uitvoeren van 
werken ten laste van derden volgens bijlagen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement voor uitvoering van werken ten laste van derden goed te keuren volgens het 
reglement  in bijlage.

36 2019_GR_00381 Retributie- en dienstreglement bibliotheek - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het noodzakelijk is aanpassingen te doen aan het retributie- en dienstreglement van de 
openbare bibliotheek in het kader van de instap in het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).

Binnen dit EBS wordt ook overgestapt naar het sofwaresysteem WISE. In functie van de mogelijkheden van 
WISE zijn een aantal wijzigingen in de werkwijze van de bib nodig, meer bepaald in het systeem van de 
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maningen en de bijhorende portkosten. Hierdoor is het noodzakelijk zowel het dienst- als het 
retributiereglement aan te passen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributie- en dienstreglement van de openbare bibliotheek zoals 
voorgesteld in bijlage goed te keuren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributie- en dienstreglement van de openbare bibliotheek Beveren goed te keuren volgens voorstel in 
bijlage.

37 2019_GR_00376 Retributie- en gebruikersreglement  culturele 
deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt een gecoördineerd reglement voorgelegd voor het gebruik van de culturele 
deelinfrastructuur en klaslokalen voor cultureel en niet-cultureel gebruik. Het reglement integreert het 
vroegere retributiereglement en huishoudelijk reglement in één document. Ook zijn een aantal aanvullingen 
toegevoegd die eerder reeds afzonderlijk door het college waren beslist:

 het gelijkschakelen van de tarieven voor gebruik klaslokalen en tarieven culturele deelinfrastructuur 
en de basisvoorwaarden voor het gebruik van klaslokalen (beslist door het college in zitting van 26 
maart 2018) - zie artikel 5 (in het bijzonder artikel 5§8) en Titel III

 het onderbrengen van quizzen in de categorie cultureel gebruik in plaats van niet-cultureel gebruik 
(beslist door het college in zitting van 22 oktober 2018) - zie artikel 4§1

 het niet toelaten van uitvaartdiensten, begrafenissen en huwelijksplechtigheden in de 
deelinfrastructuur (beslist door het college in zitting van 11 maart 2019) - zie artikel 5§1

 het toevoegen van het mini theater KET aan de beschikbare infrastructuur met de hierbij horende 
tarieven (beslist door het college in zitting van 24 september 2019) - zie artikel 2

Daarnaast zijn de gebruikerscategorieën verduidelijkt zodat minder er minder kans is op interpretatie 
(artikel 7) en werden de namen van de lokalen in OC Boerenpoort aangepast in functie van de herinrichting 
van het gelijkvloers.

Op vraag van de plaatselijke culturele raden wordt ook voorgesteld om een aantal tarieven voor niet-
cultureel gebruik te verlagen. De tarieven werden enkele jaren geleden bewust hoog gehouden om niet in 
concurrentie te gaan met het particuliere aanbod. In realiteit is er echter steeds minder aanbod op de 
particuliere markt (zo zijn de parochiezalen in Haasdonk en Vrasene gesloten en is in Melsele de Kadans 
verdwenen) waardoor er geen concurrentie meer speelt en particulieren steeds vaker uitwijken naar andere 
gemeenten omdat de tarieven die wij hanteren te hoog zijn geworden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributie- en gebruikersreglement 
culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren met ingang van 1 januari 2020 volgens reglement in 
bijlage.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributie- en gebruikersreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen met ingang van 1 
januari 2020 goed te keuren volgens reglement in bijlage.

38 2019_GR_00368 Retributiereglement der tarieven op de begraafplaatsen - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het belastingreglement op ontgravingen en overbrengingen vervalt .

Overwegende dat het wenselijk is dit reglement te integreren in het retributiereglement der concessies en 
tarieven op de begraafplaatsen.

Overwegende dat wordt voorgesteld 1 retributiereglement der begraafplaatsen op te maken met verwerking 
van alle tarieven echter zonder fundamentele aanpassingen (geen prijsaanpassingen).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributiereglement der tarieven op de 
begraafplaatsen volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement der tarieven op de begraafplaatsen goed te keuren volgens reglement in bijlage.

39 2019_GR_00374 Retributie voor de aansluiting op riolen  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het belastingreglement op de aansluiting op riolering vervalt op 1 januari 2020.

Door de Technische dienst wegen wordt voorgesteld het belastingreglement te wijzigen naar een 
retributiereglement aangezien hier duidelijk sprake is van een dienst die geleverd wordt door de gemeente 
waarvoor een billijke vergoeding wordt gevraagd.

Aangezien de vroegere kostprijs (176 EUR exclusief btw) veel te laag was in vergelijking met de uit te voeren 
werken voor een aansluiting op de riolering, wordt voorgesteld de prijs aan te passen naar een bedrag van 
350 EUR voor een standaard aansluiting exclusief btw. In geval van een meer complexe aansluiting zal een 
bijkomende aanrekening worden gemaakt conform het retributiereglement werken ten laste van derden.

Tevens wordt voorgesteld om in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aansluiting vanwege de 
bouwheer, een administratieve geldboete van 500 EUR aan te rekenen bovenop de retributie. Ook de 
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herstelkosten zullen doorgefactureerd worden volgens het retributiereglement op werken ten laste van 
derden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aanpassing van het belastingreglement 
op aansluiting van de riolering naar een retributiereglement voor aansluiten op de riolen met ingang van 1 
januari 2020 volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de aansluting op de riolering op te heffen met ingang van 1 januari 2020 en te 
vervangen door een retributiereglement voor aansluiten op de riolen met ingang van 1 januari 2020 volgens 
het reglement  in bijlage.

40 2019_GR_00372 Retributiereglement voor het ophalen van afval van 
particulieren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het retributiereglement voor het ophalen van afval van gezinnen moet worden aangepast.

Overwegende dat wordt voorgesteld de term 'gezinnen' aan te passen naar 'particulieren' zodat duidelijk 
wordt dat dit geenszins bedoeld is voor ophalen afval van bedrijven.

Tevens wordt voorgesteld het tarief aan te passen volgens de werkelijke kosten die de gemeente maakt bij 
het organiseren van deze ophaling (werkuren vakmannen, gebruik vrachtwagen met kraan, afvalkosten, 
aankoopprijs bigbags, ....).

Voorgestelde tarieven :

tuinafval tot 300 kg. : 25 EUR (i.p.v. 14 EUR)
tuinafval tot 1 000 kg : 50 EUR (i.p.v. 28 EUR)
bigbags : 75 EUR/stuk (i.p.v. 41 EUR)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributiereglement voor het ophalen 
van afval van particulieren volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het retributiereglement voor het ophalen van afval van particulieren goed te keuren volgens reglement in 
bijlage.

41 2019_GR_00373 Belastingreglement op het aanleggen van publieke 
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achtertuinontsluitingen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat het belastingreglement op het aanleggen van publieke achtertuinontsluitingen moet 
hernieuwd worden.

Worden onderworpen aan deze belasting, de eigendommen die gelegen zijn langs de gemeentewegen of 
gedeelten van gemeentewegen waarlangs door de gemeente een achterontsluiting wordt aangelegd 
dienende tot ontsluiting van achtertuinen (zowel voor motorisch als niet-motorisch verkeer).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het belastingreglement op het aanleggen 
van publieke achtertuinontsluitingen volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op het aanleggen van publieke achtertuinontsluitingen goed te keuren volgens 
reglement in bijlage.

42 2019_GR_00375 Belasting op opslag bestraalde splijtstofelementen 2020-2025 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op het grondgebied van de gemeente Beveren worden bestraalde splijtstofelementen opgeslagen. Het 
aantal splijtstofelementen blijft toenemen zolang de kernreactoren actief blijven. Na de definitieve 
stopzetting van de kernreactoren zullen nog splijtstofelementen ontladen worden uit die reactoren en in 
speciaal daartoe voorziene omhulsels in geconditioneerde gebouwen opgeslagen worden. Die tijdelijke 
opslag is de facto langdurig.

Zolang de bestraalde splijtstofelementen opgeslagen worden op een locatie op het grondgebied van de 
gemeente Beveren, is die locatie niet beschikbaar voor andere economische activiteiten. Dit heeft een 
bepalende invloed op het landgebruik en dus de verdere ontplooiing van de gemeente.

De gemeente heeft alle vertrouwen in het verdere veilige beheer van de bestraalde splijtstofelementen op 
haar grondgebied en zal daar samen met de bevoegde controleorganismen ook op blijven toezien. Dit vraagt 
dus bijzondere waakzaamheid en inspanningen vanwege de gemeentelijke overheid voor de vrijwaring van 
de openbare veiligheid en gezondheid voor het beheer van de lokale aspecten van de 
noodplanningscoördinatie.

De belasting op de opslag van bestraalde splijtstofelementen wil een stimulans zijn om van een de facto 
langdurige opslag geen blijvende opslag onder huidige condities te maken en een uiteindelijke verdere 
sanering en herbestemming van de site op aanvaardbare termijn te helpen verzekeren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om 785 EUR/ton te heffen op basis van het gewicht aan opgeslagen 
bestraalde splijtstofelementen (uitgedrukt in ton) dat op 1 januari van het aanslagjaar aanwezig was. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het belastingreglement op de opslag van 
bestraalde splijtstofelementen voor de periode van 2020-2025 volgens reglement in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om het belastingreglement op de opslag van bestraalde splijtstofelementen voor de periode 2020-2025 goed 
te keuren volgens reglement in bijlage.

43 2019_GR_00383 vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarverslag en 
jaarrekening 2018 + begroting 2020 - Goedkeuring - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform de samenwerkingsovereenkomst van 19 augustus 2014, afgesloten tussen het gemeentebestuur 
Beveren en de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, moet de vzw ieder jaar een jaarverslag en een 
financieel verslag ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het afgelopen 
werkingsjaar. De samenwerkingsovereenkomst stelt eveneens dat de vzw Gemeentelijk
Cultuurcentrum Beveren jaarlijks de begroting voor het komende dienstjaar  moet voorleggen aan de 
gemeenteraad. Traditiegetrouw wordt de begroting voor het komende boekjaar van de vzw Gemeentelijke 
Cultuurcentrum Beveren ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting waar ook het 
budget van de gemeente wordt besproken.

 Het jaarverslag 2018 bevat de gegevens die moeten worden bezorgd aan de Vlaamse overheid (hoofdstuk 1), 
aangevuld met extra informatie (hoofdstukken 2-5). Het financieel verslag 2018 bevat de jaarrekening 2018 
en het bijhorende verslag van de bedrijfsrevisor.

De begroting 2020 bevat de financiële prognose voor het komende boekjaar en werd als volgt vastgesteld:

 

ONTVANGSTEN                                                                                                                      UITGAVEN

 

TOTAAL PODIUM PROGRAMMATIE 622.259   UITGAVEN PROGRAMMATIE 622.259

 
 SALDO PODIUM PROGRAMMATIE 0     
     
 TOTAAL ERF/PROJ/KUNST/VORM 58.925   TOTAAL 

ERF/PROJ/KUNST/VORM 
58.925

 
 SALDO ERF/PROJ/KUNST/VORM 0   
     
 TOTAAL ADMINISTRATIE 64.109  TOTAAL ADMINISTRATIE 13.200
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 SALDO ADMINISTRATIE 50.909     
     
 TOTAAL ONTVANGSTEN 745.293    TOTAAL UITGAVEN 694.384

 
 TOTAAL SALDO  50.909    

Deze documenten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw op 19 juni 2018.

Het goedgekeurde jaarverslag 2018 (bijlage 1), de goedgekeurde jaarrekening 2018 (bijlage 2), het 
goedgekeurde verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2018 (bijlage 3) en de begroting 2020 
(bijlage 4) worden als bijlagen bij deze nota gevoegd, samen met de verslagen van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering van de vzw van 19 juni 2019 (bijlagen 5 en 6).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het jaarverslag 2018 en het financieel verslag 2018, bestaande uit de jaarrekening 2018 en het verslag van de 
bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2018, en de begroting 2020 van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum 
Beveren goed te keuren.

44 2019_GR_00382 Planologisch attest Hotel Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Van der Valk Hotel Beveren NV heeft een aanvraag ingediend tot planologisch attest voor hun bestaande 
vestiging langsheen de Gentseweg 280 te Beveren. Het betreft een tweede aanvraag tot planologisch attest. 
Er werd reeds in zitting van 29 mei 2018 op advies van de GECORO door de gemeenteraad een gunstig 
planologisch attest afgeleverd voor:

- op korte termijn: de uitbreiding van het hotel met een nieuwe vleugel voor 63 kamers met daarbij 60 
parkings. De nieuwe vleugel voorziet 3 tot hoofdzakelijk 4 bouwlagen.
- op lange termijn: de verbouwing van de bestaande accomodatie tot een geheel van feest- en 
vergaderzalen met een maximale capaciteit van 800 personen; de concentratie van de 
parkeergelegenheid voor 450 auto's, half ondergronds, op de plaats van de huidige parking en woning.

De tweede en huidige aanvraag tot planologisch attest voor Hotel Van der Valk Beveren NV, gelegen 
Gentseweg 280, kadastrale gegevens: Beveren, 3de afdeling, sectie C nrs. 1376C, 1376D, 1378F, 1379W, 
1383H, 1384V, 1384W, 1384X en 1387 E, werd digitaal ingediend op maandag 24 juni 2019 en analoog 
ontvangen op 1 juli 2019.

De screeningnota dd. 19 mei 2019 werd samen met de ontheffingsbeslissing van het Team MER dd. 17 juni 
2019 gevoegd bij de aanvraag tot planologisch attest. Per e-mail van 5 juli werden aanvrager en ontwerper 
op de hoogte gesteld dat de aanvraag op enkele punten onvolledig was. Op 16 juli werd het addendum 
vervolledigd. Op 22 juli 2019 werd de volledigheidsverklaring afgeleverd door de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar.
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De huidige activiteit ligt volgens het gewestplan deels in woongebied, deels in bufferzone en deels in zone 
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.
Dit planologisch attest moet het mogelijk maken dat de gemeente een planinitiatief neemt om de bestaande 
juridische context via een RUP-procedure om te zetten naar een gebied voor wonen en aan het wonen 
verwante activiteiten. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen wordt verstaan cf BVR 
van 11/04/2008: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, socioculturele 
voorzieningen en recreatieve voorzieningen. Tegelijk met de herbestemming kan de bufferzone op de rand 
van het perceel gelegd worden.

Op 14 februari 2019 vond een overleg plaats tussen de gewestelijke omgevingsambtenaar Koen Grootaert, 
ruimtelijk planner Barbara Smitz provincie Oost-Vlaanderen en gemeentelijk omgevingsambtenaar Ellen Van 
Stappen n.a.v. de opmaak van het tweede planologisch attest  voor diezelfde site, ditmaal met een 
uitbreiding over 3 tot hoofdzakelijk 7 bouwlagen.

Huidige aanvraag op korte termijn (2020):
De gewenste toestand op korte termijn betreft een uitbreiding  van de hotel-activiteit. Het hotel wordt 
uitgebreid met 62 kamers zonder bijkomende parkeerplaatsen.

Huidige aanvraag op lange termijn (2025-2030):
De gewenste toestand op lange termijn betreft de verbouwing van de bestaande accommodatie tot een 
geheel van feest- en vergaderzalen met een maximale capaciteit van 800 personen (zittend). Tevens wenst 
men op lange termijn de parkeergelegenheid te voorzien, centraal op de site. De parking zal een capaciteit 
hebben van 350, 450 of 500 parkeerplaatsen naargelang de resultaten van het MOBER. Dit parkeergebouw 
zal zich deels ondergronds bevinden en via licht hellende vloeren aansluiten op het maaiveld van de 
voorliggende Gentseweg. Het talud van de N70 en het hoogste punt van het parkeergebouw  zullen zich op 
dezelfde hoogte bevinden. Op die manier wordt het uitzicht op het talud van de N70 gemaskeerd en wordt 
een nieuw parkachtig hellend landschap gecreëerd in het centrale deel dat op het parkeergebouw gelegen is.

In uitvoering van de collegebeslissing van 30 juli 2019 werd de aanvraag voor een planologisch attest van 
Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 Beveren, bekendgemaakt (met individuele kennisgeving aan de 
aanpalende  percelen en affichering ter plaatse én aan het gemeentehuis) van 19 september 2019 t.e.m. 18 
oktober 2019. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Tegelijk werden alle betrokken externe en interne adviesverlenende instanties om advies gevraagd. Er 
werden 17 adviezen aangereikt, waarvan 4 laattijdig. De 4 laattijdige adviezen werden aan het college van 
burgemeester en schepenen bezorgd. De 13 adviezen - die tijdig werden ontvangen - werden bezorgd aan de 
GECORO. Het dossier werd behandeld in zitting van de GECORO dd. 29 oktober 2019.

Op basis van de adviezen van Departement Omgeving afdeling Gebiedsontwikkeling Gent en de Deputatie 
Oost-Vlaanderen stelde de GECORO als voorwaarde dat, indien de gemeenteraad een voorwaardelijk gunstig 
advies aflevert, er bijkomende motivatie moet voorzien worden waarom het aanvaardbaar is af te wijken van 
het GRS.

De vraag van het departement Omgeving en de Deputatie Oost-Vlaanderen naar motivatie van een afwijking 
op basis van de inhoud van pag. 68 van het Richtinggevend gedeelte GRS 2.6 Gewenste toeristisch-
recreatieve structuur (kaart 39 – globale toeristisch-recreatieve structuur) onder 2.6.2.1 Visie–
instandhouding bestaande voorzieningen verblijfsrecreatie gaat voorbij aan een belangrijk element.
Het aangevraagde planologisch attest is slechts een voorafname op de bepalingen opgenomen in het 
richtinggevend gedeelte 2.3.3 Ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde handel en horeca-
activiteiten (pag. 58) én het bindend gedeelte ACTIES 3.1 OP TE MAKEN RUIMTELIJKE UITVOERINGS-
PLANNEN onder rubriek Bedrijvigheid en handel staat als punt 6. Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
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voor zonevreemde handel en recreatie (pag. 4). 
Het DEELRUP VAN DER VALK HOTEL BEVEREN als onderdeel van RUP ZONEVREEMDE RECREATIE EN HORECA 
werd uit de RUP-procedure gesloten bij beslissing van het CBS 19 september 2016. Het RUP Hotel Beveren 
werd hierdoor on hold gezet tot na gunstig planologisch attest per 29 mei 2018. Omdat er inmiddels door het 
indienen van een nieuw planologisch attest voor dezelfde site met het optrekken van 4 naar 7 bouwlagen 
werd ingediend, blijft het RUP Van der Valk Hotel Beveren on hold staan tot na een nieuwe beslissing van de 
gemeenteraad.

Bovenstaande is de bedoelde motivatie tot afwijking nopens de GRS.

De 4 laattijdige adviezen betreffen:

 De Lijn;
 de gemeentelijke dienst mobiliteit;
 de gemeentelijke technische dienst wegen;
 de gemeentelijke dienst milieubescherming.

Op basis van de adviezen van De Lijn en de gemeentelijke dienst mobiliteit wordt voorgesteld om 3 extra 
voorwaarden op te leggen:

1. na de realisatie van de plannen op korte termijn moet aansluitend overgegaan worden tot afbraak 
van de woning en de oprichten van het parkeergebouw alvorens gestart kan worden met de 
realisatie van de lange termijn.

2. de MOBER zal herzien moeten worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag bij afbraak woning en 
oprichten parkeergebouw

3. de toegang voor personeelslevering langs de Grote Heidestraat kan enkel gerealiseerd worden mits 
in acht name van flankerende maatregelen om de overlast voor de buren tot een minimum te 
beperken.

Na datum afgifte 2de planologisch attest wordt de procedure voor het RUP volgens VCRO opgestart.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een voorwaardelijk gunstig planologisch attest te verlenen, met 
voorwaarden, aan Van der Valk Hotel Beveren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een voorwaardelijk gunstig planologisch attest te verlenen aan Van der Valk Hotel Beveren nv, Gentseweg 
280 te Beveren.

Artikel 2
volgende voorwaarden op te leggen:

 er moet bijzondere aandacht zijn voor gans de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Er moet meer 
ingezet worden op fietsen en carpoolen. Tevens zou men moeten werken met parkeerwachters bij 
feesten;

 de parkeergelegenheid moet op eigen terrein maximaal opgevangen worden;
 de uitbreiding op korte termijn moet een landmark met architecturale ambitie zijn, dat is op deze 

locatie immers mogelijk;
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 na de realisatie van de plannen op korte termijn moet aansluitend overgegaan worden tot afbraak 
van de woning en de oprichten van het parkeergebouw alvorens gestart kan worden met de 
realisatie van de lange termijn;

 de MOBER zal herzien moeten worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag bij afbraak woning en 
oprichten parkeergebouw;

 de toegang voor personeelslevering langs de Grote Heidestraat kan enkel gerealiseerd worden mits 
in acht name van flankerende maatregelen om de overlast voor de buren tot een minimum te 
beperken.

Artikel 3
volgende motivatie tot afwijking van het GRS toe te voegen cfr. advies Departement Omgeving en Deputatie 
Oost-Vlaanderen:

De vraag van het departement Omgeving en de Deputatie Oost-Vlaanderen naar motivatie van een afwijking 
op basis van de inhoud van pag. 68 van het Richtinggevend gedeelte GRS 2.6 Gewenste toeristisch-
recreatieve structuur (kaart 39 – globale toeristisch-recreatieve structuur) onder 2.6.2.1 Visie–
instandhouding bestaande voorzieningen verblijfsrecreatie gaat voorbij aan een belangrijk element.
Het aangevraagde planologisch attest is slechts een voorafname op de bepalingen opgenomen in het 
richtinggevend gedeelte 2.3.3 Ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde handel en horeca-
activiteiten (pag. 58) én het bindend gedeelte ACTIES 3.1 OP TE MAKEN RUIMTELIJKE UITVOERINGS-
PLANNEN onder rubriek Bedrijvigheid en handel staat als punt 6. Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor zonevreemde handel en recreatie (pag. 4). 
Het DEELRUP VAN DER VALK HOTEL BEVEREN als onderdeel van RUP ZONEVREEMDE RECREATIE EN HORECA 
werd uit de RUP-procedure gesloten bij beslissing van het CBS 19 september 2016. Het RUP Hotel Beveren 
werd hierdoor on hold gezet tot na gunstig planologisch attest per 29 mei 2018. Omdat er inmiddels door het 
indienen van een nieuw planologisch attest voor dezelfde site met het optrekken van 4 naar 7 bouwlagen 
werd ingediend, blijft het RUP Van der Valk Hotel Beveren on hold staan tot na een nieuwe beslissing van de 
gemeenteraad.

45 2019_GR_00388 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken Ascot nv te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
OMV_2019079460

Schepen Katrien Claus verlaat de zitting. 

Aanvrager: Ascot projects, Oude Weg 39, te 9991 Adegem (Maldegem). 
Ontvangstdatum:  24 juni 2019 
Uiterste beslissingsdatum:  5 januari 2020 
Bouwplaats: Prosper Van Raemdonckstraat 72-74 en Glazenleeuwstraat 35 (deels) en 47 (deels), kadastraal 
omschreven als Beveren, 3e afdeling, sectie C, nummers 0380C 2, 0380F 2, 0380M 2, 0380P 2, 0380Z, 0381F 3, 
0382A 3, 0382B 3 en 0382Z 2, in woongebied. 
 
Onderwerp: bouwen van 3 meergezinswoningen met 73 appartementen en ruime tuin, na slopen van de 
bestaande bebouwing.  

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 2 september 2019 tot 1 oktober 2019.
Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 5 bezwaren, die handelen over:
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1. het behoud van bomenrijen en de aanplanting van extra bomen is een minimale voorwaarde voor 
het behoud van de privacy;

2. betonnering van de ondergrond maakt het aanplanten van bomen in de toekomst onmogelijk;
3. behoud van groen en bomen in functie van de luchtkwaliteit;
4. schaalbreuk: de bouwhoogte moet beperkt worden tot maximaal 3 bouwlagen;
5. parkeerdruk, inzonderheid doordat er 23 à 24 parkeerplaatsen verdwijnen in de Glazenleeuwstraat: 

4 parkeergarages worden gesloopt, en de andere worden in de toekomst via de Prosper Van 
Raemdonckstraat ontsloten, maar ook door de verwachte ontwikkeling van Glazenleeuwstraat 89 in 
het kader van het BPA Kleine Kromstraat, en door te weinig parkeerplaatsen bij het vergund project 
op Glazenleeuwstraat 2, zodat er tenminste 25 bovengrondse parkeerplaatsen zouden moeten 
worden voorzien;

6. verhogen van de huurprijs van de behouden parkeerplaatsen;
7. verkeersonveiligheid in de Prosper Van Raemdonckstraat;
8. waardeverlies van een bestaande, aanpalende woning;
9. volledige insluiting door hoogbouw, zoals de reeds bestaande appartementen.

Die bezwaren lijken:

1. ongegrond: 
de bestaande bomenrijen bestaan niet uit waardevolle bomen. De afstanden tot de verschillende 
perceelsgrenzen zijn voldoende ruim om de inkijk naar de omliggende bebouwing tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken, zeker gezien de ligging in kleinstedelijk gebied;

2. ongegrond: 
de onderkeldering wordt beperkt tot de gebouwen en de (beperkte) zones tussen de 3 gebouwen. 
Voor het overige wordt de verharding tot een minimum beperkt, zeker op de aan de adviezen 
aangepaste plannen. Daardoor blijft er nog een zeer ruime tuinzone bewaard, waar er voldoende 
ruimte is voor het aanplanten van bomen, a fortiori door het terug openleggen van de ingebuisde 
Donkvijverbeek;

3. ongegrond: 
zoals onder punt 2 aangehaald, blijft er een verhoudingsgewijs vrij grote tuinzone bewaard, waar 
voldoende groen en bomen zullen worden aangeplant om de luchtkwaliteit zeker niet te doen 
dalen;

4. ongegrond: 
de aanpalende percelen langsheen de Klapperstraat zijn bebouwd met verschillende gebouwen die 
5 bouwlagen tellen. In tegenstelling tot de bebouwing in de Klapperstraat, worden er geen 
massieve, monolitische gebouwen voorzien, maar varieert het bouwprofiel van 3 bouwlagen aan de 
Prosper Van Raemdonckstraat (cfr. bv. de westelijk aanpalende bebouwing) over 4 naar 5 
bouwlagen waar de afstand tot de bestaande bebouwing het grootst is. Nadien wordt weer 
afgebouwd richting Glazenleeuwstraat;

5. deels gegrond: 
het valt niet te ontkennen dat er een hoge parkeerdruk in de omgeving aanwezig is. Anderzijds 
moeten de lasten en voorwaarden die aan een omgevingsvergunning worden gekoppeld, steeds 
redelijk zijn. Zo werden op het perceel met adres Glazenleeuwstraat 35 slechts 21 parkeerplaatsen 
vergund, en kan er moeilijk van de aanvrager verlangd worden dat hij onvergunde parkeerplaatsen 
compenseert. Hetzelfde geldt voor parkeerdruk die zou ontstaan door een andere vergunning, of 
een mogelijk toekomstig project. Het project voorziet voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners 
en voor de bezoekers (bovengronds), zodat het advies van de dienst mobiliteit geen bijkomende 
voorwaarden oplegt inzake parkeerplaatsen. 
De vraag dat de huurders van de behouden parkeergarages steeds het recht zouden behouden om 
(door het poortje) te voet naar de Glazenleeuwstraat te blijven kunnen gaan, is echter wel degelijk 
redelijk, en kan daarom bij een vergunning worden opgelegd;
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6. ongegrond: 
financiële argumenten zijn niet van stedenbouwkundige, maar burgerrechtelijke aard;

7. ongegrond: 
door haar ligging in de kern van het kleinstedelijk gebied Beveren, zal de Prosper Van 
Raemdonckstraat hoe dan ook een hogere parkeerdruk kennen dan een weg in buitengebied. Door 
de recente ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving zal die druk onvermijdelijk toenemen, 
maar door slechts één ontsluiting te voorzien voor het autoverkeer van de bezoekers, en één voor 
dat van de bewoners blijft de autoverkeersveiligheid beheersbaar. Door de mogelijkheid vrij te 
houden om een veilige fietsverbinding te voorzien tussen Vinkendam en het centrum van Vrasene, 
wordt de fietsverkeersveiligheid zelfs verhoogd;

8. ongegrond: 
verlies of toename van waarde, is geen stedenbouwkundig, maar een burgerrechtelijk argument;

9. ongegrond: 
enerzijds is er pas vanaf 8 bouwlagen sprake van hoogbouw, anderzijds werd het terrein reeds in 
1978 bestemd tot in woongebied in kleinstedelijk gebied, en houdt het project in tegenstelling tot 
de aanpalende bebouwing uit de jaren 1970-1996 - zoals uiteengezet in punt 4 - voorzichtig in de 
omgeving ingepast.

In functie van het terug openleggen Donkvijverbeek, en aanpassing wegenistracé voor auto- én 
voet/fietsverkeer werden de plannen aangepast aan de adviezen van met name de Technische Dienst 
Wegen, dienst mobiliteit en de adviseur toegankelijkheid.  

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het wegtracé met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals 
aangepast cfr. de adviezen, van het nieuwe wegenisproject met 3 meergezinswoningen met 73 
appartementen en ruime tuin, na slopen van de bestaande bebouwing in de Prosper Van Raemdonckstraat 
72-74 en Glazenleeuwstraat 35 en 47 goedgekeurd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om kennis te nemen van de 5 ingediende bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek;

Artikel 2
om vast te stellen dat de plannen werden aangepast in functie van de opmerkingen van de Technische 
Dienst Wegen, en de adviezen van de Dienst Mobiliteit en de adviseur toegankelijkheid, met name in functie 
van

 het terug openleggen van de Donkvijverbeek,
 een beperkte wijziging van de wegenis voor autoverkeer, en
 een veiliger voet-fietsverbinding, die later kan verknoopt worden binnen een toekomstige trage 

verbinding tussen Vinkendam en het centrum van Vrasene;

Artikel 3
om het wegtracé met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals aangepast cfr. de adviezen, van het nieuwe 
wegenisproject met 3 meergezinswoningen met 73 appartementen en ruime tuin (na slopen van de 
bestaande bebouwing) in de Prosper Van Raemdonckstraat 72-74 en Glazenleeuwstraat 35 en 47 goed te 
keuren;

Artikel 4
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om daarbij als voorwaarde op te nemen dat de richtlijnen en voorwaarden van de adviesinstanties moeten 
worden gevolgd (inzonderheid de, in het advies van de dienst mobiliteit, opgelegde zebrapaden 
en verkeersgeleiders);

Artikel 5
om daarbij als bijkomende voorwaarde op te leggen dat de huurders van de behouden parkeergarages 
steeds het recht moeten behouden om (door het poortje) te voet naar de Glazenleeuwstraat te kunnen gaan.

46 2019_GR_00378 Wegtracé voor uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken 
aan N70 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De administratie Wegen en Verkeer heeft op 7 juli 2019 een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor 
het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de N70.
Het projectgebied loopt vanaf de Essendreef tot en met het kruispunt  Burggravenstraat - Snoeckstraat. De 
lengte van het project bedraagt 2,1 km. Binnen dit tracé is ook de aanleg van het kruispunt met de N450 
Schoolstraat inbegrepen.

Naast de gewenste wegherinrichting wordt ook de oude gemengde riolering van de N70, tussen de 
Essendreef en de Snoeckstraat, vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. 
In het kader van de waterhuishouding worden tevens werken uitgevoerd aan de waterlopen Molenbeek en 
Meersenbeek, inclusief de aanleg van een nieuw bufferbekken in de Meersenvallei.

De werken worden uitgevoerd op  het openbaar domein en op volgende sectienummers:
B, 0709 B  3, sectie B  0736 K,  B  0707 F,  B  0719 E  2, B  0709 E ,B  0709 V  2, B  0709 G  2, B 716M3, C  0932 A, C 
 0928, C 0930,  C  0931, B, C  0425 L  2, C  0434 A,  C 0434 W3,  C  0432 K,
C  0929,C 0330 W, C  0293 L, D  0115 C, D, 0114 E, D  0037 D, D  0113 X  2, E, 0021 E  4,  E 0021 C4,  E  0021 X  3,  E  
0002 R,  E  0002 N,  E  0001 A,  G, 0774 K, G  0774 W ,  G  0780 A  2,  G0774 E.

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 oktober 2019 tot 1 november 2019 en gaf aanleiding tot :
- 316 identieke bezwaarschriften 
- een bezwaar van de leerkrachten van de Vrije Lagere School OLVG Melsele ondertekend door 33 
leerkrachten
- een bezwaar van de schoolraad OLVG Melsele ondertekend door 6 lede van de schoolraad
- een bezwaar van de schoolraad Vrije Kleuterschool OLVG Melsele
- een bezwaar van de Ouderraad Vrije Lagere School OLVG Melsele
- een bezwaar van de Ouderraad Gesubsidieerde Vrije Zelfstandige Kleuterschool OLVG Melsele
- een bezwaar van KWBeengsgezins
- een bezwaar van  De heer en mevrouw Nonneman-Van Nespen 
- een bewaar van de heer Jules Van der Herten
- een bezwaar van de VZW KOGB Sint Maarten CAmpus en
- een bezwaar van mevrouw Christina Burm

De bezwaren en voorstellen werden samengevat en behandeld door de gemeentelijke dienst mobiliteit.
De samenvatting wordt hieronder punt voor punt besproken

Ovonde ter hoogte van OLVG
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1. Door middel van een schildering duidelijk maken  dat er op de ovonde 30 km/u van toepassing is.
Positief advies van de gemeentelijke dienst mobiliteit over de schilderin. Echter AWV is 
wegbeheerder en de beslissing hierover ligt bij hen.

2. De ovonde geen statuut van rotonde geven  zodat de doorstroming  van het doorgaand verkeer 
vlotter kan verlopen.          
Er is bewust gekozen om de verkeersregels van een rotonde toe te passen op de ovonde (en 
met andere woorden voorrang te geven aan het verkeer dat al op de ovonde zit). 
Omdat dit zorgt voor vertraging van het doorstromend verkeer wat net de bedoeling is aan de 
schoolomgeving. Tevens is er hierdoor een uniformiteit in de wegcode aangezien er in het 
verlengde van de ovondes zich nog enkele rotondes bevinden op de N70.

3. Op de stroken die dienen om een u-bocht te maken dambordmarketing aanbrengen om aan te 
duiden dat kerende voertuigen voorrang dienen te verlenen aan doorgaand verkeer.
Ook hier geldt de regel dat wie op ovonde rijdt voorrang heeft, afwijken daarvan is uit den 
boze en leidt tot onveilige situatie en niet leesbare inrichting.
Dambordmarkering hebben een andere betekenis. Conform de wegcode bakenen ze de plaats 
voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer op 
een  bijzondere overrijdbare bedding of op plaatsen die de bijzondere overrijdbare beddingen 
met elkaar verbinden. Deze markering is niet verplicht. Op de N70 is er niet voor gekozen 
omdat het autoverkeer door verkeerslichten zal worden opgehouden wanneer het busverkeer 
de ovonde zal kruisen.  Wanneer de verkeerslichten door een calamiteit zouden uitvallen, zal 
de bus wel  voorrang moeten geven aan het verkeer op de ovonde.

4. Zebrapaden op de ovonde doortrekken op het fietspad.
Als het fietspad aansluit op de rijweg wordt een zebrapad over het fietspad voorzien. Wanneer 
er een voldoende grote opstelstrook tussen fietspad en rijweg bestaat, wordt dit niet voorzien.

5. Voldoende ruimte voor groepen overstekende voetgangers en fietsers op de tussenbermen 
voorzien.
De opstelstroken zijn waar mogelijk gemaximaliseerd geweest (de beschikbare ruimte is ten 
volle gebruikt).

6. De oversteekplaats van voetgangers en fietsers extra accentueren door heldere ledverlichting aan te 
brengen.
 Dit maakt geen deel uit van de aanvraag tot omgevingsvergunning, maar langsheen gans de 
N70 wordt de verlichting vernieuwd en      aangepast aan de huidige normen. Hierbij wordt 
nagezien of elke oversteek extra kan verlicht worden.

7. Fietsmarkering doortrekken aan de Sint-Elisabethstraat zodat fietsers voorrang hebben op de N70.
De fietsmarkeringen worden doorgetrokken en de fietsers zullen voorrang hebben op de N70 
thv dit kruispunt.

8.  Op de rotonde de toegangspoort tot school behouden voor de hulpdiensten.     
 De toegangspoort voor hulpdiensten voor OLVG blijft behouden.

9. De oversteekplaats voorzien met verkeerlichten  met drukknop voor voetgangers en fietsers.
10. De geplande lichtenregeling voor bussen brengt de voetgangers op het zebrapad in gevaar
11. De vlotte zichtbaarheid van de geplande lichtenreling wordt in twijfel getrokken
12. De inrichting van deze ovonde aan de schoolpoort van de Vrije Lagere school OLVG Melsele creëert 

dagelijks een onveilige verkeerssituatie voor overstekende kinderen.
 12.1.1      Situering van de ovonde: Vlak bij het kruispunt liggen 2 scholen en verschillende 
opvanginitiatieven. Dagelijks steken honderden kinderen kinderen dit kruispunt over.
 12.1.2      Om de volgende redenen menen wij dat door de inrichting van de geplande ovonde 
dagelijks een onveilige verkeerssituatie ontstaat die aan een schoolpoort in geen geval thuis hoor.
                  12.1.2.1 Voetgangers en fietsers zullen zes oversteekbewegingen moeten maken om deze 
vier rijstroken en twee fietspaden te kruisen.                      
                  12.1.2.2 Aan deze ovonde zullen via een lichtenregeling de lijnbussen voorrang krijgen. 
Voetgangers en fietsers zullen dus rekening moeten houden met de bussen die ongehinderd de
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                                   ovonde oprijden. Het nut van de busbaan wordt in vraag gesteld.
                  12.1.2.3 Is het nodig de bushaltes te behouden op dit kruispunt? Op slechts 400 m of 5 
minuten stappen liggen er andere.  
                  12.1.2.4 Politiebegeleiding. Men zou er drie moeten voorzien maar gezien  tijdens het 
nieuwe schooljaar is de politie reeds verschillende maken afwezig geweest.
 12.1.3      We zien geen geldige redenen om een ovonde van dit formaat met zoveel risicofactoren 
aan een school in te richten.

13.  De inrichting van deze ovonde aan de schoolpoort van de Vrije Lagere School OLVG Melsele zorgt 
voor een nog slechtere luchtkwaliteit aan de school.

Antwoord op bezwaren 9 t.e.m. 13:

De huidige situatie ter hoogte van het kruispunt van de N70 met de Sint-Elisabethstraat betreft een 
verouderde inrichting die niet veilig is.  Het verkeer wordt er nauwelijks afgeremd terwijl daar net een 
oversteekplaats en een school is gesitueerd. We delen dan ook de bekommernis van het oudercomité 
dat dit bij de heraanleg van de N70 moet aangepakt worden.

De N70 wordt heden sterk belast door gemotoriseerd verkeer. Omwille van de verkeersleefbaarheid en 
verkeersveiligheid van Melsele wordt er bij de heraanleg niet gekozen om de capaciteit van deze baan 
te verhogen maar wordt gekozen om de alternatieven beter en veiliger te maken. Daarom worden 
veilige en comfortabele fietspaden voorzien over het volledige tracé en is waar het kan een vrije 
busbaan ontworpen.

Op korte termijn wordt de vrije busbaan doorgetrokken naar de P+R Melsele in kader van flankerende 
maatregelen voor de werken aan  de Oosterweel verbinding. De N70 vormt de stamas voor de buslijnen 
te Beveren en Melsele. Wil men we tot een performant alternatief komen voor het autoverkeer moeten 
de buslijnen langs de N70 geoptimaliseerd worden. Alle haltes moeten behouden blijven en tot 
hoogwaardige haltes omgebouwd worden om meer busreizigers te kunnen verleiden dit alternatief te 
nemen.

Specifiek was het kruispunt van de N70 met de Sint-Elisabethstraat  een aandachtspunt in heel het 
ontwerp van de nieuwe N70 omwille van de aanwezige school en de ligging binnen de kern van Melsele. 
Er werd uiteindelijk gekozen voor een ovonde omwille van 4 voordelen: snelheidsremmer, veilige 
oversteek, poort tot Melsele en veilig kruispunt/keerpunt.

Vooreerst moet de snelheid  van het gemotoriseerde verkeer anders dan in huidige situatie effectief 
vertraagd worden ter hoogte van de school en oversteekplaats. Met de ovonde wordt het rechtlijnige 
karakter van de gewestweg hier gebroken en moet verkeer daadwerkelijk trager rijden. Met de ovonde 
kan zelfs een permanente zone 30 ingevoerd worden. Dit verhoogt onmiskenbaar de veiligheid voor de 
zwakke wegbruikertjes aan de school.

Vervolgens is het de bedoeling dat op deze noordzuidas voor de zwakke weggebruiker een veilige 
oversteek wordt gecreëerd waar geen politietoezicht meer nodig is. Naast de voorgenoemde verlaging 
van de snelheid wordt met de ovonde de verkeerstromen tegenover huidige situatie uiteen getrokken 
zodat een oversteek in verschillende etappes kan gebeuren. De zwakke weggebruiker moet telkens 
maar één rijstrook observeren om veilig te kunnen oversteken en heeft een veilige wachtruimte tussen 
de verschillende stroken. Zowel op rijwegen, fietspad als busbanen zal een zebrapad gemarkeerd 
worden zodat de voetganger voorrang krijgt. Ook de bus moet dus voorrang verlenen aan de 
overstekende kinderen. Deze oversteek wordt gelijkaardig als die op de N70 te Beveren tussen de 
parking voor de bibliotheek en de Gerard Van Gervenstraat. Daar kunnen twee rijstroken en busbaan 
tekens apart worden overgestoken.
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De ovonde zal de kern van Melsele aankondigen op de gewestweg aan het doorgaande verkeer. Het zal 
een poort tot Melsele vormen. Het groen middeneiland vormt daarbij een verbinding tussen het 
Molenbeekpark en de groene schoolomgeving / begraafplaats. Net zoals dat in Beveren met de rotonde 
aan het kasteel van Cortewalle nu is. Het zal voor de passant een groen beeld van Melsele geven. De 
openbaar vervoershalte wordt in dit groene middeneiland gepositioneerd zodat het volop gepromoot 
wordt als milieubewust alternatief.

Heden is er een moeilijke afwikkeling van het verkeer uit de Elisabethstraat richting Zwijndrecht. Met 
de ovonde wordt een veiligere afwikkeling voor deze en andere bewegingen op het kruispunt 
bekomen. Tevens faciliteert het de keerbeweging op de N70 n.a.v. de busbaan/middenberm en voor 
ouders die hun kinderen komen afzetten. Recent werd de schoolstraat ingevoerd in de Sint-
Elisabethstraat als proefproject. Wanneer dit goed werkt, is de gemeente bereid om dit te continueren.

Zo’n nieuwe inrichting is een grote verandering en zal aan elkeen een aanpassing vragen. Met het 
schoolbestuur werd afgesproken dat na de herinrichting een evaluatie zal gebeuren. Bij de heraanleg 
zullen wachtbuizen geplaatst worden t.h.v. de oversteek. Indien uit de evaluatie blijkt dat het nodig is, 
kunnen nadien nog verkeerslichten geplaatst worden om de oversteek te ondersteunen.

Aangaande de luchtkwaliteit, ligt de school nu eenmaal langs de N70, een belangrijke verkeersader 
van Beveren-Melsele. Hier zal steeds veel verkeer langs passeren. Maar het is beter dat dit aan lage 
snelheid zal zijn en dat de alternatieve milieuvriendelijkere vervoerswijzen geoptimaliseerd worden. 
Hopelijk kan dit ook ouders aanzetten om hun kinderen op een alternatieve wijze naar school te 
brengen zodat er in de toekomst minder autoverkeer naar de school wordt aangetrokken. 

       14.  Appartementencomplex voormalige Kadans moet zijn ontsluiting krijgen via de N70.
               Het dossier is door het college van burgemeester en schepenen vergund op 11 september 2019 
met ontsluiting langs de 
              Sint-Elisabethstraat. Technisch gezien, met het bestaande vergunde gebouw, is het niet 
mogelijk de ontsluiting nog aan te passen. 
              Een aanpassing van de ontsluiting zou een volledig nieuw dossier vereisen.

 

Alexander Farnèselaan

Het bestaande kruispunt met de Alexander Farnèselaan en nog in te plannen fietspaden. Indien fietsers 
tegen de rijrichting moeten rijden om de N70 te kruisen dubbele rijrichting toelaten.
In de Alexader Farnèselaan zelf komen geen fietspaden. Het kruispunt ter hoogte van de Alexander 
Farnèselaan is gelijkgronds. De fietsers kunnen hier gewoon oversteken. De fietsers moeten niet tegen 
de rijrichting rijden. 

Zebrapaden doortrekken over fietspaden
Zebrapaden zullen overal doorgetrokken worden over het fietspad daar waar voetgangers geen 
opstelruimte hebben tussen het voetpad en het fietspad. 

Essendreef

Oversteek fietsers ter hoogte van Essendreef.

De manier van intekenen van de oversteekplaats is niet fietsvriendelijk. Men wil het fietsgebruik afremmen , net 
nu het steeds meer ter sprake komt om de fietser meer ruimte te geven.
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Het merendeel van de fietsers maakt de verbinding tussen de Essendreef en N70 richting Kloosterstraat. 
De fietsoversteek is excentrisch gelegd om draaien van auto's vanuit Viergemeet en Essendreef over de 
fietsoversteek tegen te gaan. Als er een alternatief gevonden kan worden om het kruisend autoverkeer te 
vermijden en de fietsers voldoende zichtbaar te laten oversteken, vormt een aanpassing van het plan op 
dit punt voor de gemeente geen bezwaar.

 
De GOA sluit zich aan bij het advies bij het advies van de gemeentelijke dienst Mobiliteit.

Aan de raad wordt gevraagd:
- kennis te nemen van het openbaar onderzoek dat aanleiding gaf tot 326 bezwaren en opmerkingen.
- goedkeuring te hechten aan het wegtracé  voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de N70.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het openbaar onderzoek dat aanleiding gaf tot 326 bezwaren en opmerkingen.

Artikel 2
het wegtracé voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de N70 goed te keuren.

47 2019_GR_00348 Vervangen oude openbare verlichtingsarmaturen door 
ledverlichting uitvoering fase 3 & 4 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van het gemeentelijk actieplan 2020 werd een ontwerp opgemaakt om de oude openbare 
verlichtingsarmaturen te vervangen door duurzame, energiezuinige ledverlichting. Fase 1 en 2 werden reeds 
gerealiseerd.

Voor fase 3 en 4 werd een offerte ingediend door Fluvius. De uitvoering voor fase 3 en 4 is voorzien voor 2020-
2021. Om te genieten van een gunstiger tarief werd er voorgesteld om fase 3 en 4 samen te budgetteren 
aangezien de tarieven van Fluvius in 2020 opgetrokken zullen worden.

De nieuwe toestellen zijn voorzien om later smart connected ready in te plaatsen. Met dit systeem kan men 
vanop afstand zien of de lamp defect is of het brandregime aanpassen.

De offerte omvat volgende werkzaamheden:

Vervangen openbare verlichting in verschillende straten in Verrebroek, Kieldrecht en Vrasene (ref.: 
SW/FC/331978)

Het ontwerp voorziet op de bestaande palen de vervanging van 216 toestellen door led-armaturen van 
verschillende types in volgende straten:

 Kreek en Kieldrechtse Baan (vanaf Laagland tot Hoge Wilde, M4 weg);
 Provinciale Baan (zone N49 tot Hogenakker, M4 weg,) (zone Hogenakker tot Kortbroekstraat);



38/50

 Kerkstraat (tussen Kerkstraat 43 tot grens Sint-Niklaas, M4 weg);
 Nieuwe Baan (tussen Kortbroek en Brugstraat, M3 weg);
 Kieldrechtse Baan (doortocht Verrebroek centrum, M3 weg).

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 74 162,09 EUR exclusief btw of 89 736,13 EUR inclusief btw.

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren (ref.: SW/FC/331979)

Het ontwerp voorziet op de bestaande palen de vervanging van 166 toestellen door led-armaturen van 
verschillende types in volgende straten:

 Kruibekesteenweg (zone tussen nr 109 en nr 165), (zone tussen nr 165 en Melselestraat), (zone 
tussen Piet Stautstraat en nr 109), (zone tussen spoor en Piet Stautstraat).

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 51 886,74 EUR exclusief btw of 62 782,96 EUR inclusief btw.

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren/Vrasene (ref.: SW/FC/331980)

Het ontwerp voorziet op de bestaande palen de vervanging van 173 toestellen door led-armaturen van 
verschillende types in volgende straten:

 Zillebeek (deel tussen Mosselbank en Permanstraat, M4 weg);
 Brugstraat (M3 weg);
 Glazenleeuwstraat (zone tussen Kleine Kromstraat en Levergem, M3 weg), (zone tussen 

Klapperstraat en Yzerhand, M4 weg);
 Cauwenstraat (schoolomgeving, norm M3);
 Mosselbank (M3 weg).

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 48 890,07 EUR exclusief btw of 59 156,98 EUR inclusief btw.

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren/Haasdonk (ref.: SW/FC/331981)

Het ontwerp voorziet op de bestaande palen de vervanging van 150 toestellen door led-armaturen van 
verschillende types in volgende straten:

 Haasdonkbaan (woonzone en schoolomgeving), (zone tussen Hof Ter Saksen bebouwde kom), 
(vanaf spooroverweg tot toegangsweg parking Hof ter Saksen), (zone toegang tot parking Hof ter 
Saksen), (zone tussen N70 en spoor, M3);

 Pastoor Steenssensstraat (deel tussen Lindenlaan tot net voorbij school), (deel vanaf school tot 
Congoken).

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 42 637,72 EUR exclusief btw of 51 591,64 EUR inclusief btw.

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren/Melsele (ref.: SW/FC/331984)

Het ontwerp voorziet op de bestaande palen de vervanging van 194 toestellen door led-armaturen van 
verschillende types in volgende straten:

 Kapelstraat (volledige straten, M4 norm);
 Floralaan (norm M4);
 Schoolstraat (deel N70 tot thv nr 74);
 Leurshoek (volledige straat);
 Gaverlanddam (norm M4);
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 A. Van Puymbroecklaan (volledige straat, norm M4).

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 54 799,51 EUR exclusief btw of 66 307,41 EUR inclusief btw.

De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 272 376,13 EUR exclusief btw of 329 575,12 EUR 
inclusief btw. De werken kunnen uitgevoerd worden door Fluvius als inhouse opdracht.
In het meerjarenpan 2020 - 2025 wordt er jaarlijks 150 000,00 EUR budget voorzien voor de openbare 
ledverlichting. Voor het tekort van 29 575,12 EUR zal op het moment van uitvoering een aanpassing nodig 
zijn van het meerjarenplan.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van Fluvius voor het vervangen van de oude openbare verlichtingsarmaturen door 
ledverlichting (uitvoering fase 3 & 4) goed te keuren;

Artikel 2
de raming goed te keuren voor het bedrag van 272 376,13 EUR exclusief btw of 329 575,12 EUR inclusief btw;

Artikel 3
aan het college de opdracht te geven de werken te gunnen aan Fluvius als inhouse opdracht.

48 2019_GR_00371 Afstand recht van terugkoop woning Wilgenlaan 2A Kieldrecht 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente verkocht in akte van 22 mei 2006 een bouwgrond aan de Wilgenlaan in Kieldrecht. In de akte 
werd een bewoningsverplichting van 10 jaar opgenomen. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan de 
gemeente een terugkooprecht uitoefenen of afstand doen van dit terugkooprecht mits een boete van 50% 
van de grondprijs, ofwel 26 250 EUR aan te passen aan de index.

De koper heeft zijn hoofdverblijfplaats in de woning gevestigd op 1 september 2011. Hieruit volgt dat hij de 
woning dient te bewonen tot 31 augustus 2021.

Via notaris Buyssens vernamen we dat de woning verkocht wordt.
Aangezien de koper niet voldoet aan zijn bewoningsplicht, kan de gemeente haar terugkooprecht uitoefenen 
of afstand doen van dit terugkooprecht mits een boete van 26 250 EUR aan te passen aan de index, ofwel +/- 
27 500 EUR.

De huidige eigenaar, Diego Santon, is een aannemer. Hij verkoopt zijn woning omdat hij een ander 
onroerend goed aankoopt nl. een woning + hangars zodat hij wonen en werken op dezelfde plaats kan 
combineren. Hij blijft ook in de gemeente Beveren wonen.

Aangezien er met de nieuwe koper reeds een overeenkomst is, wordt voorgesteld om het terugkooprecht 
niet uit te oefenen.
Gelet op de specifieke situatie (i.f.v. bedrijf) en het feit dat de huidige eigenaar de woning reeds 8 jaar 
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bewoont, ging het college in zitting van 27 november 2019 al principieel akkoord om de boeteclausule niet 
toe te passen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
afstand te doen van het terugkooprecht op de woning Wilgenlaan 2A in Kieldrecht;

Artikel 2
afstand te doen van de boeteclausule.

49 2019_GR_00329 Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld van de 
overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 
Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-
Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen nodig, waaronder een 
gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 180B met een oppervlakte van 605 m², zijnde lot 4 
van het innemingsplan.

Aangezien er op het perceel een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden. 
Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt en de compromis tot pachtverbreking werd reeds 
ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de pacht te verbreken op het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 180B met een oppervlakte van 
605,00 m² voor de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

50 2019_GR_00332 Pachtverbreking realisatie langsweg tussen Appelstraat en 
Beekmolenstraat Melsele - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld van de 
overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 
Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-
Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de realisatie van een langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat dient op een gedeelte van 
het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 459E met een oppervlakte van 885,24 m² de pacht nog verbroken 
te worden.

Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt en de compromis tot pachtverbreking werd reeds 
ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de pacht op het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 459E met een oppervlakte van 885,24 m² te 
verbreken voor de realisatie van een langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

51 2019_GR_00328 Aankoop grond realisatie langsweg tussen Appelstraat en 
Beekmolenstraat - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld van de 
overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 
Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-
Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de realisatie van de langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat zijn verschillende aankopen 
nodig, waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 478H met een oppervlakte van 
8,00 m², zijnde lot 1 van het innemingsplan.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON, werd er met de eigenaar een akkoord in der 
minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 478H met een oppervlakte van 8,00 m² aan te kopen voor 
de realisatie van een langsweg tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

52 2019_GR_00330 Aankoop grond realisatie fietstunnel Gentstraat - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld van de 
overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 
Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-
Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen nodig, waaronder een 
gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 180B met een oppervlakte van 605 m², zijnde lot 4 
van het innemingsplan.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON, werd er met de eigenaar een akkoord in der 
minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 180B met een oppervlakte van 605,00 m² aan te kopen 
voor de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

53 2019_GR_00331 Aankoop grond realisatie fietstunnel Gentstraat - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld van de 
overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 Gentstraat, OW 11 
Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y Oost Berchem - Gent-
Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd verkeer.
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Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende aankopen nodig, waaronder een 
gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie D nummer 173D met een oppervlakte van 63 m², zijnde lot 3 van 
het innemingsplan.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON, werd er met de eigenaar een akkoord in der 
minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 173D met een oppervlakte van 63,00 m² aan te kopen 
voor de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

54 2019_GR_00370 Verkoop 2 percelen bouwgrond gemeentelijke verkaveling 
Melseledijk-Brielstraat Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 16 september 2019 de omgevingsvergunning voor de gemeentelijke 
verkaveling van 2 bouwgronden op de hoek Melseledijk-Brielstraat in Melsele.

Voor de realisatie van deze verkaveling werd eveneens een basisakte opgemaakt die ter goedkeuring wordt 
voorgelegd.

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
1 9de afd., sectie B nr. 793W/deel, 793X/deel en 796K/deel 376,47 m²

2 9de afd., sectie B nr. 793W/deel, 793X/deel en 796K/deel 302,41 m²

Deze bouwgronden kunnen publiek te koop worden aangeboden voor een minimumbedrag, conform het 
schattingsverslag opgemaakt door TECCON bvba op 25 oktober 2019, van 110 000 EUR voor lot 1 en 100 000 
EUR voor lot 2 (+ 12,5% kosten) waarbij er gewerkt wordt met een recht van hoger bod.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de basisakte van de gemeentelijke verkaveling Melseledijk-Brielstraat Melsele goed te keuren;

Artikel 2
de procedure op te starten voor de verkoop van de loten 1 en 2 in de gemeentelijke verkaveling Melseledijk-
Brielstraat Melsele;
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Artikel 3
de gronden te verkopen conform het schattingsverslag van Teccon, biedingen onder gesloten omslag met 
het recht van een hoger bod;

Artikel 4
de nodige publiciteit te voeren voor de verkoop van deze loten.

55 2019_GR_00369 Gemeentelijk basisonderwijs: samenwerkingsafspraken 
tussen scholen en CLB schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het bestaande beleidscontract voor de gemeentelijke basisscholen met het vrij CLB Waas en Dender loopt af.

Een  schoolbestuur moet voor zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon basisonderwijs 
samenwerkingsafspraken maken om erkend te blijven.

De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne 
leerlingenbegeleiding op zich nemen.

De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet daarom het 
initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.

De gemeenteraad heeft in het verleden gekozen om samenwerkingsafspraken te maken met het centrum 
voor leerlingenbegeleiding "Vrij CLB Waas en Dender" te Sint-Niklaas.

Het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft geleid tot 
samenwerkingsafspraken.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgelegde samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke basisscholen Beveren, Haasdonk, Kallo, 
Lindenlaan, Kieldrecht, Melsele, Vrasene en Vrij CLB Waas en Dender schooljaar 2019-2020 goed te keuren.

Artikel 2
het volgende :
§1. De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start in het begin van 
het schooljaar 2019-2020.
§2. De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het schooljaar.  De 
samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar.
§3. Als een school en een CLB niet tot afspraken over samenwerking komen, meldt de school dat aan de 
bevoegde diensten van de Vlaamse Regering.  De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de 
bemiddeling en de samenstelling van de bemiddelingscommissie.

Artikel 3
het volgende :
§1. Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het centrum 
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via het schoolreglement.
§2. School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken op de 
hoogte via dienstorder.
§3. Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. Leerlingen of de 
ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van die informatie.
§4.  Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§5. De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het 
multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig zijn om 
hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de ouders van de 
niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het decreet van 12 juli 
2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
§6. De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het 
vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het Draaiboek 
Infectieziekten CLB) op school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke maatregelen moeten 
genomen worden en informeert de directeur van de school.
§7. Het centrum heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op school aan de school 
(bijvoorbeeld pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen van de pedagogische begeleidingsdienst.
§8. Deze samenwerkingsafspraken worden op (de website, het elektronisch leerplatform, het 
schoolsecretariaat) bewaard en zijn daar vrij toegankelijk

Artikel 4
dat Centrum en school de samenwerking jaarlijks evalueren. Op basis van deze evaluatie kunnen de 
samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd.

Artikel 5
dat een exemplaar van dit besluit ter beschikking wordt gesteld aan de school en aan het betrokken CLB.

56 2019_GR_00342 Gemeentelijk Technisch Instituut: samenwerkingsafspraken 
tussen school en CLB schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het bestaande beleidscontract voor het gemeentelijk technisch instituut met het vrij CLB Waas en Dender 
loopt af.

Een  schoolbestuur moet voor zijn scholen die behoren tot het voltijds gewoon secundair onderwijs 
samenwerkingsafspraken maken om erkend te blijven.

De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne 
leerlingenbegeleiding op zich nemen.

De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet daarom het 
initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.

De gemeenteraad heeft in het verleden gekozen om samenwerkingsafspraken te maken met het centrum 
voor leerlingenbegeleiding "Vrij CLB Waas en Dender" te Sint-Niklaas.

Het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft geleid tot 
samenwerkingsafspraken.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgelegde samenwerkingsafspraken tussen Gemeentelijk Technisch Instituut en CLB Waas en Dender 
schooljaar 2019-2020 goed te keuren.

Artikel 2
akkoord te gaan met volgende: 
§1. De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start in het begin van 
het schooljaar 2019-2020.
§2. De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het schooljaar.  De 
samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende schooljaar.
§3. Als een school en een CLB niet tot afspraken over samenwerking komen, meldt de school dat aan de 
bevoegde diensten van de Vlaamse Regering.  De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de 
bemiddeling en de samenstelling van de bemiddelingscommissie.

Artikel 3
akoord te gaan met volgende: 
§1. Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het centrum 
via het schoolreglement.
§2. School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken op de 
hoogte via dienstorder.
§3. Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. Leerlingen of de 
ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van die informatie.
§4.  Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en 
beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§5. De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het 
multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig zijn om 
hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de ouders van de 
niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het decreet van 12 juli 
2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
§6. De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het 
vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het Draaiboek 
Infectieziekten CLB) op school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke maatregelen moeten 
genomen worden en informeert de directeur van de school.
§7. Het centrum heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op school aan de school 
(bijvoorbeeld pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen van de pedagogische begeleidingsdienst.
§8. Deze samenwerkingsafspraken worden op (de website, het elektronisch leerplatform, het 
schoolsecretariaat) bewaard en zijn daar vrij toegankelijk

Artikel 4
dat Centrum en school de samenwerking jaarlijks evalueert. Op basis van deze evaluatie kunnen de 
samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd.

Artikel 5
dat een exemplaar van dit besluit ter beschikking wordt gesteld aan de school en aan het betrokken CLB.
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57 2019_GR_00367 Oprichting vzw eerstelijnszone Waasland Noord-Oost  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Erkenning definitieve zorgraden eerstelijnszones

De Vlaamse overheid riep de eerstelijnsactoren op om aaneensluitende eerstelijnszones te vormen. Het doel 
is om de eerstelijn te hervormen en intersectorale samenwerking te bekomen tussen lokale besturen, 
welzijns- en gezondheidsorganisaties. Beveren trad toe tot de eerstelijnszone Waasland NO (Beveren, 
Kruibeke, Zwijndrecht, Stekene, Sint-Gillis-Waas).

De eerstelijnszones worden nu nog aangestuurd door voorlopige zorgraden, met vertegenwoordiging van de 
eerstelijn in 4 clusters: lokale besturen, gezondheid, welzijn en verenigingen van gebruikers en 
mantelzorgers. De voorlopige zorgraden moeten hun werking nu formaliseren en overgaan in een definitieve 
vorm. Dit doen zij eerst door tegen 31 december 2019 een beleidsplan in te dienen bij de overheid en een vzw 
op te richten. De partners wordt gevraagd mee in te stappen in de vzw en het beleidsplan en de statuten 
goed te keuren (zie bijlagen).

Wijziging afvaardiging Beveren

De oorspronkelijke instructies van de overheid deelden de gemeenten in in de cluster lokale besturen en de 
sociale diensten van de OCMW's in de cluster welzijn.

Voor Beveren werden volgende personen afgevaardigd:

- de schepen van Sociale zaken, Dirk Van Esbroeck, af te vaardigen voor de cluster lokale besturen en als 
plaatsvervanger de schepen van Cultuur, Ingeborg De Meulemeester.

- het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, Kirsten Heyrman, af te vaardigen voor de cluster 
Welzijn/ sociale diensten OCMW en als plaatsvervanger hoofdmaatschappelijk werker, Sandy Verhelst.

De Raad van State besliste recent dat de OCMW sociale diensten niet mogen aansluiten bij de cluster welzijn 
binnen de zorgraad. De zorgraad vraagt hen te laten aansluiten bij de cluster lokale besturen.

Vraag

Het Sociaal Huis vraagt om:

1. toe te treden tot de vzw eerstelijnszone Waasland NO .
2. het beleidsplan van vzw eerstelijnszone Waasland NO goed te keuren.
3. de statuten van vzw eerstelijnszone Waasland NO goed te keuren.
4. afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, Kirsten Heyrman, af te vaardigen voor de cluster 

Lokale besturen / sociale diensten OCMW  in de zorgraad van vzw eerstelijnszone Waasland NO en 
als plaatsvervanger hoofdmaatschappelijk werker, Sandy Verhelst.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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toe te treden tot de vzw eerstelijnszone Waasland NO.

Artikel 2
het beleidsplan van vzw eerstelijnszone Waasland NO goed te keuren.

Artikel 3
de statuten van vzw eerstelijnszone Waasland NO goed te keuren.

Artikel 4
Kirsten Heyrman, afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening, af te vaardigen voor de cluster Lokale 
besturen / sociale diensten OCMW in de zorgraad van vzw eerstelijnszone Waasland NO en als 
plaatsvervanger Sandy Verhelst, hoofdmaatschappelijk werker.

58 2019_GR_00396 Ten verzoeke van Groen:  Schrappen van gemeentelijke 
gebieden van lijst jachtgebieden 2019-2020 - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ruim 400 Vlamingen hebben de voorbije maanden hun tuin laten schrappen als jachtgebied.
Een jager moet een jachtplan indienen bij Natuur en Bos, dat dat moet goedkeuren. Een jager heeft 40 
hectare aaneengesloten terrein nodig, anders wordt het hele jachtgebied geschrapt. Vandaar dat er in de 
jachtplannen soms ook kleine tuintjes zitten. Vaak worden er volledige dorpswijken aangeduid. Dus daar zit 
misschien ook je eigen tuin tussen. Het gaat dan om tuinen die bijvoorbeeld langs een weiland liggen waar 
gejaagd wordt.
Volgens Vogelbescherming Vlaanderen hebben de voorbije maand ruim 400 mensen gevraagd om hun tuin 
of grond te laten schrappen als jachtgebied. Dat is dubbel zoveel als normaal. Heel wat mensen willen niet 
dat hun grond nog jachtgebied is. Vogelbescherming Vlaanderen voert al enkele jaren actie voor correcte en 
transparante jachtplannen. Vlaanderen kleurt op de kaart, op de stedelijke kernen na, namelijk bijna volledig 
jagersgroen. Tuinen, parken, scholen, kerkhoven en recreatieterreinen staan daardoor ingekleurd als 
jachtgebied. Op 1 jaar tijd verdween zo 18.500 hectare jachtgebied. " Vlamingen hebben het signaal gegeven 
dat ze helemaal niet gediend zijn met het zomaar inkleuren van hun eigendom als jachtgebied", zei 
Vogelbescherming Vlaanderen daarover.
Maar er is nog een lange weg te gaan. De verantwoordelijkheid ligt nu nog te veel bij de eigenaar zelf. Jagers 
kleuren op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw terrein in en vervolgens is het aan de eigenaar 
zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen wil laten uitkleuren.
Ook voor onze gemeente gaat het zo. Het is de tweede keer dat onze fractie hierop wijst dat gemeentelijke 
eigendom nog steeds is ingekleurd als jachtgebied. We moeten daar onze verantwoordelijkheid in nemen en 
deze gronden schrappen als jachtgebied. We kunnen zelf pro-actief werken en alle gronden die gemeente 
verwerft of reeds lang in eigendom heeft dan ook meteen laten schrappen.
Een nieuwe ‘sweep’ over de kaart ‘jachtgebied 2019-2020’ leert ons dat volgende gemeentelijke 
eigendommen niet zijn geschrapt: voetbalplein Zakdam Melsele, voetbalplein De Poldervrienden Melsele, 
waterbufferbekken (grondenruil) Melselestraat Haasdonk, uitbreidingzone begraafplaats (voor 
voetbalterreinen) Glazenleeuwstraat Beveren.
Andere ingekleurde stukken op de kaart bevatten volledige woonwijken die omwille van haar ligging tot de 
woonkern van de (deel)gemeente behoren en waar er over jachtbeheer nog onmogelijk sprake van kan zijn: 
de wooncluster Bergmolenstraat – Kalishoekstraat – Alfons van Puymbroecklaan Melsele, Hazelarenhof / 
Abelenlaan – Essenlaan Kieldrecht, Duivendam – Middenheide Beveren
Wellicht zijn er nog heel wat andere eigendommen van de gemeente die dienen geschrapt te worden op de 
jachtkaart. Hier kan de gemeente zelf een grondige ‘sweep’ uitvoeren.
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Hierbij legt de fractie deze punten ter stemming voor:
-      Het gemeentebestuur schrapt volgende gebieden definitief van de kaart ‘jachtgebied 2019-2020’ : 
voetbalplein Zakdam Melsele, voetbalplein De Poldervrienden Melsele, waterbufferbekken (grondenruil) 
Melselestraat Haasdonk, uitbreidingzone begraafplaats (voor voetbalterreinen) Glazenleeuwstraat Beveren
-      Het gemeentebestuur schrapt alle andere gemeentelijke eigendommen  die reeds verworven zijn en die 
ze in de toekomst verwerft  die gereserveerd zijn voor bouwkavels – bebouwing – woonuitbreiding zelf te 
schrappen op de kaart ‘jachtgebied 2019 – 2020’
-      Het gemeentebestuur onderzoekt en bepleit om reeds bestaande woonclusters die historisch zijn 
gegroeid in onze gemeente en waarbij geen  planmatig wildbeheer meer kan aangetoond worden als geheel 
te kunnen schrappen van de lijst ‘jachtgebied 2019-2020’. Dit door contact op te nemen met de 
arrondissementscommissaris.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Schrappen van gemeentelijke gebieden van lijst jachtgebieden 2019-
2020" te behandelen.

59 2019_GR_00397 Ten verzoeke van de sp.a: beslissing gemeente Zwijndrecht 
m.b.t. beboeting doorgaand verkeer vanuit Beveren                    - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het gemeentebestuur van Zwijndrecht nam de beslissing om enkele maatregelen te nemen tegen doorgaand 
verkeer in hun dorpskern. Op de grens met Melsele zal op de N70 een verkeersdosering worden ingevoerd via 
verkeerslichten, waarbij veel minder auto’s nog op de N70 zullen toegelaten worden. Er komen daarbij 
ANPR-camera’s in de Melselestraat, Schaarbeekstraat en Lindenstraat. Bestuurders die geen inwoners zijn 
van Zwijndrecht, zullen beboet worden als zij zich in deze straten begeven en als Zwijndrecht niet hun 
eindbestemming is.

Op zich is het begrijpelijk dat Zwijndrecht probeert om oplossingen te zoeken voor de verkeersoverlast in de 
gemeente. Maar men verschuift met deze oplossing het probleem deels naar onze gemeente. Er heerst nu 
heel wat ongerustheid onder de Beverse inwoners die op deze manier de toegang tot de verbindingen met 
vooral de Kennedytunnel en de Waaslandtunnel de facto geweigerd of in elk geval heel moeilijk gemaakt 
wordt. Het belangrijkste probleem hierbij is echter dat Zwijndrecht door deze maatregelen de files verergert 
en deze daarbij naar Beveren verplaatst. De verkeersdosering aan de grens met Melsele kan fileleed creëren 
dat zich in de Beverse dorpskernen kan manifesteren, waardoor het vastgestelde probleem hiermee nog 
meer naar onze gemeente verplaatst wordt.

 Wij hebben hierbij als fractie de volgende vragen:
-          Is de gemeente Beveren betrokken geweest bij deze beslissing?
-          Heeft de gemeente Beveren contact gehad met Zwijndrecht en is er nog ruimte om te komen tot een 
onderhandelde en door beide gemeenten gedragen oplossing?

Besluit



50/50

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van de Sp.a volgend punt te behandelen: beslissing gemeente Zwijndrecht m.b.t. beboeting 
doorgaand verkeer vanuit Beveren. 

60 2019_GR_00398 Ten verzoeke van de sp.a: fusie havens van Antwerpen en 
Zeebrugge                                - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben in oktober groen licht gegeven voor het opstarten 
van onderhandelingen met het oog op een mogelijke fusie. De beslissing werd genomen op basis van de 
bevindingen van een onderzoek door externe consultants. De gesprekken tussen beide havenbesturen 
zouden midden december aanvangen. Het hele traject zou twee jaar duren.

Ondertussen is het midden december en als fractie hadden we graag wat meer informatie gehad over deze 
fusiegesprekken. Met name:

 wanneer zullen de gesprekken exact starten?
 Welk mandaat heeft het Havenbedrijf Antwerpen aan de onderhandelaars meegegeven?
 Wat kunnen potentiële gevolgen voor MLSO zijn bij een fusie van beide havens?
 Wat kunnen de gevolgen zijn voor de inkomsten van de gemeente Beveren?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van de Sp.a volgend punt te behandelen: fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge.


