
Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november  2020  

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 

Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre,  
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout, 
Jan Creve, Jozef Schelfhout en Debbie Vlaeminck raadsleden; 

Iris Raemdonck, waarnemend algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Alle raadsleden waren aanwezig. 
 

             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

 
01.  Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 oktober 2020 - Goedkeuring  

02.  Verkoop landbouwgronden Blauwe Staak Vrasene - Goedkeuring 

 

Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de waarnemend algemeen 

directeur voor het verslag van de vergadering  van 27 oktober  2020. 

 

De waarnemend algemeen directeur doet verslag van de vergadering  van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020.  

 

Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

 

02. De OCMW-raad ging in openbare vergadering van 28 januari 2020 akkoord met de publieke 

verkoop met recht van hoger bod van 3 landbouwgronden aan de Blauwe Staak in Vrasene 

voor een minimumbedrag van respectievelijk 31 000 EUR - 44 000 EUR- 50 000 EUR, conform 



het schattingsverslag. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de gronden van het OCMW aan de Blauwe Staak in 

Vrasene die verkocht werden aan de aangelanden, dicht bij het ruilverkavelingsgebied Sint 

Gillis  liggen. Hierin werden een aantal natuurlijke elementen opgenomen, onder andere de 

bloemenweide die eerder in de vorige legislatuur verkocht werd. De beide gronden zijn 

pachtvrij en konden mogelijk in het ruilverkavelingsproject ingezet worden om daarbij aan te 

sluiten en eventueel nieuwe natuur te scheppen. Hij vraagt of het gemeentebestuur erover 

heeft nagedacht om deze eventueel te laten aansluiten bij het ruilverkavelingsproject. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het ruilverkavelingsproject al jaren geleden is afgerond. 

Ruilverkaveling heeft de bedoeling om vanuit landbouwkundig standpunt de percelen een 

stuk te vergroten en de landbouwbedrijfsvoering een stuk te verbeteren. Bij ruilverkaveling 

wordt ook een zeker percentage natuur ingericht. Hier is gans het concept al afgewerkt. Hij 

begrijpt de vraag van het raadslid over de manier waarop het bestuur moet aansluiten bij het 

ruilverkavelingsproject dus niet. Er is geen project meer want het is volledig gerealiseerd. Alle 

natuur die in het project is gerealiseerd is overgedragen aan de gemeente. Het raadslid vraagt 

nu om bijkomend deze akkers om te vormen tot natuurgebied en te onttrekken aan de 

landbouw. Als dat de vraag is dan moet de burgemeester daar ‘nee’ op zeggen. Het is de 

bedoeling dat deze grond ter beschikking blijft van landbouwers. De vorige landbouwer is 

gestopt met zijn werkzaamheden en het contract met het OCMW werd stopgezet. Nu zal het 

verkocht worden zodat hopelijk een andere landbouwer het in gebruik kan nemen en in zijn 

bedrijfsvoering kan inpassen.  

 

Raadslid De Munck wil het zien in het ruilverkavelingsidee waarin de gemeente een partner 

kan zijn. De gronden zijn pachtvrij. Die kunnen geruild worden waar projecten mogelijk zijn 

voor de gemeente Beveren. Hij denkt aan de uitbreiding van een park. Dan zet men het om 

naar zachte recreatie. Nu laat men de gronden die pachtvrij zijn iets te snel uit de hand gaan. 

Het is vergelijkbaar met de Bosstraat. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een bewuste keuze is dat wat landbouw is landbouw 

moet blijven. Dit is beleid dat jaren geleden is vastgesteld. Al wat vrij komt, wordt verkocht 

met de bedoeling dat het voor de landbouw blijft. Alles wat via bevoorrechte 



pachtoverdracht overgedragen kan worden, gebeurt dus ook. Bedrijven die overgenomen 

worden en waar een zoon of dochter het bedrijf verderzet, daar wordt de pacht 

overgedragen. Dan wordt niet verkocht door het OCMW. Het is een bewuste keuze om een 

stuk van het eigendom dat in het verleden in het eigendom van het OCMW is gekomen te 

valoriseren en om te zetten in kapitaal dat gebruikt kan worden om andere investeringen 

mee te financieren. Hij zegt nogmaals dat de ruilverkaveling is afgerond. In het kader van de 

waterproblematiek is het eventueel de bedoeling, mochten er gronden ingenomen moeten 

worden om buffers aan te leggen, dat er gronden achter de hand zijn gehouden. Indien 

landbouwers dan gronden moeten opofferen kunnen die geruild worden met andere 

gronden. Oftewel wil het raadslid de grond omzetten naar natuur. Dan verschilt hij daarover 

met het raadslid van visie. Het is dus een bewuste keuze om het te verkopen en hopelijk is er 

een landbouwer die het koopt en het bij zijn bedrijf kan voegen. 

 

Raadslid De Munck wilde het inderdaad linken aan het verhaal Bosstraat dat identiek is aan 

dit verhaal. 

 

Burgemeester van de Vijver zegt dat de procedure voor de Bosstraat loopt. Mensen kunnen 

intekenen. Natuurlijk kan nooit worden vermeden dat het door een particulier gekocht 

wordt. Maar de gronden die het OCMW in het verleden heeft verkocht zijn allemaal naar 

landbouwers gegaan. Zij hebben op die manier hun bedrijf uitgebreid. Dat is dikwijls zeer 

welkom, ook in het kader van de mestproblematiek. Landbouwers moeten op een 

milieuverantwoorde manier hun mest afzetten. Bij verkoop verandert het niet alleen van 

eigenaar maar ook van gebruiker. Dit zal in de toekomst verdergezet worden zoals in het 

verleden. 

 

Raadslid Schelfhout, Vlaams Belang, zegt dat over de pacht jaren geleden is gestemd met de 

bedoeling de boeren te beschermen. Die bescherming heeft haar werk goed gedaan. Bij de 

ruilverkaveling zijn heel veel boeren die zich zeker niet gelukkig hebben gevoeld. In feite kan 

dat een mislukking worden genoemd. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het raadslid wel eens meenemen naar een aantal 

landbouwers die betrokken waren bij de ruilverkaveling. Hij gaat hier geen discussie 

beginnen over de ruilverkaveling, maar het is begonnen om het feit dat landbouwgebruikers 



de aanvraag hebben gedaan. Niet de eigenaren maar de landbouwers hebben de vraag 

gesteld. Anders werd het project niet opgestart. Hij denkt dat er momenteel nog 

ruilverkavelingsprojecten lopen, maar hij wil het raadslid wel eens bezorgen op welke 

manier. Maar er zijn altijd mensen die tevreden zijn en mensen die minder tevreden zijn. 

Soms is het ook psychologisch en emotioneel. Landbouwers gebruiken een akker al jaren en 

in een ruilverkaveling moet die dan geruild worden. Dan is het misschien een landbouwer 

met wie ze niet altijd de beste verstandhouding hadden die deze grond in gebruik krijgt. Dat 

geeft emotioneel wel wat, maar daar moet geen discussie over worden gevoerd. Ook over de 

pachtwet zijn een aantal mensen niet tevreden. Dat is ook een evenwicht tussen de eigenaar 

en de gebruiker.  

 

Raadslid Schelfhout wil over de ruilverkaveling de discussie niet openen. Er zijn mensen die 

er profijt van gehad hebben maar er zijn meer boeren die zich daardoor bedrogen voelen. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de verkoop van de gronden, 

Blauwe Staak in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 110A, 126A en 

159B en met een respectievelijke oppervlakte van 3 868 m² - 4 389 m² - 5 244 m². 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

24 november 2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 15 

december 2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 
 
 

 
Jan Noppe       Veerle Vincke 


