
Gemeenteraadszitting van 24 november  2020 om 19.30 uur 

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. 
 

Iedereen was aanwezig 

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

 

01. Verslag gemeenteraadszitting 27 oktober 2020 - Goedkeuring  

02. Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Lientje De Schepper + eedaflegging  

        vervangend raadslid - Goedkeuring  

03. Bekrachtiging politieverordening burgemeester houdende diverse maatregelen ter  

       afremming van het coronavirus - Goedkeuring  

04. Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers 2020-2025 aanpassing -  

       Goedkeuring  

05. Retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken en ophalen van containers (DIFTAR)  

       - Goedkeuring  

06. Aanpassing subsidiereglementen jeudgwerking - Goedkeuring  

07. Noodfonds COVID19 - lokale ondersteuning verenigingen - Goedkeuring  

08. Aanvullend reglement zone 30km/u te Kallo - Goedkeuring  

09. Aanvullend reglement zone afbakening bebouwde kom - Goedkeuring  

10. Meerwerken N450 - kostenverdeling - Goedkeuring  

11. Toewijzen van opdrachten aan Interwaas - Goedkeuring  

12. Uitbreiding en verbouwing van het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht -  

       lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring  

13. Verkoop projectgrond Gravenplein tussen brandweer en bibliotheek - oproep van kandidaten -  

       Goedkeuring  

14. Publieke verkoop KMO-grond Doornpark - Goedkeuring  



15. Verbreking gebruiksrechten realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) -  

       Goedkeuring  

16. Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring  

17. Gemeentelijk technisch instituut - Programmatie duaal leren 2021- 2022 - Goedkeuring  

18. Ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) -  

       Goedkeuring  

19. Nieuwe gecoördineerde statuten vzw Toerisme Waasland - Goedkeuring  

20. Agenda en vertegenwoordiging buitengewone algemene vergadering 2/2 van Intergem op  

       17 december 2020 - Goedkeuring  

21. Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering IGS Westlede op 1 december 2020 -  

       Goedkeuring  

22. Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene vergadering Ibogem op  

       14 december 2020 - Goedkeuring  

23. Agenda en vaststelling mandaten voor buitengewone algemene vergadering Interwaas op  

       09 december 2020 - Goedkeuring  

24. Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders  

       Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020 - Goedkeuring  

25. Ten verzoeke van Open Vld: problematiek verkeersveiligheid Kreek en Ganzendries te 

        Kieldrecht - Advies  

26. Ten verzoeke van Beveren 2020: openbaar onderzoek verkaveling, Haagstraat te Vrasene -  

        Advies  

27. Ten verzoeke van Groen: ByeByeGrass-charter en verduurzamen van terreinen - Advies  

28. Ten verzoeke van Groen: Kraantjeswater als gezond en duurzaam alternatief - Advies  

29. Ten verzoeke van sp.a: coronavirus in nertsenkwekerijen - Advies  

30. Ten verzoeke van sp.a: wandelpaden langs golfclub Kallo - Advies  

31. Ten verzoeke van sp.a: invoering REMI-systeem OCMW - Advies  

32. Ten verzoeke van sp.a: ondertekening Charter Baanbrekende Werkgever - Advies  

BESLOTEN ZITTING  

33. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend algemeen directeur – Goedkeuring. 

 

 Openbare zitting: 

 

 



01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Vincke verklaart de openbare zitting voor geopend. 

Zij geeft aan dat de algemeen directeur verhinderd is. Hij wordt vervangen door mevrouw 

Iris Raemdonck. 

 

 De waarnemend algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de 

gemeenteraadszitting van  27 oktober  2020 voor. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van 

de gemeenteraadszitting van 27 oktober  2020. 

 

 

02. Mevrouw Lientje De Schepper verzoekt bij schrijven van 29 september 2020 aan de 

voorzitter van de gemeenteraad om haar vervanging wegens ouderschapsverlof voor de 

geboorte van een kind, dit vanaf 12 november 2020, vermoedelijk tot en met 10 april 2021. 

Door alle raadsleden wordt akte genomen van de verhindering van mevrouw Lientje De 

Schepper 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 Debbie Vlaeminck fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop 

mevrouw Lientje De Schepper werd verkozen. 

 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Vlaeminck 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. 

Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van mevrouw Vlaeminck. 

Mevrouw Vlaeminck legt 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 Vlaeminck ambtsbevoegd.  Zij zal mevrouw Lientje 

De Schepper vervangen zolang de verhindering duurt. 



Mevrouw Debbie Vlaeminck 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. 

 

 

 Vervolgens gaat de voorzitter van de gemeenteraad over tot het vragenkwartiertje. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat hij eigenlijk twee actuele vragen heeft, maar één 

daarvan is al via een agendapunt door de collega’s ingediend. Indien een vraag van een 

raadslid wordt doorgestuurd is er een zekere termijn voor de beantwoording. Hij begrijpt 

dat er wat tijd voor nodig is, maar het werd wel zeer duidelijk omschreven als actuele vraag. 

Nu is de vraag aan het college via de directeur in hoeverre een actuele vraag ook heel snel 

beantwoord kan worden. Het ging bijvoorbeeld over de nertsenkwekerij. De vraag is nu 

gesteld en hij zal het antwoord van het college afwachten. De andere vraag ging over 

geluidshinder rond Kallo in verband met de illegale motorraces. De vraag is een tiental 

dagen geleden gesteld, vermits men de boodschap heeft gekregen om zuinig te zijn met 

vragen en met agendapunten en actuele vragen. Maar ze zijn schriftelijk gesteld. Vandaar 

zijn vraag. 

 

De voorzitter vraagt of ze goed heeft begrepen dat het raadslid de vraag schriftelijk heeft 

gesteld via de directeur. Zij weet niet of de vraag ondertussen is behandeld op het college. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft de vragen zien binnenkomen. Hij denkt niet dat ze gesteld 

zijn aan de directeur maar rechtstreeks aan de dienst. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de vragen aan de directeur zijn gesteld. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat de vragen worden behandeld zoals alle vragen. Dit is de 

eerste keer dat hij verneemt dat er bij de schriftelijke vragen een onderscheid gemaakt 

wordt tussen dringende en niet-dringende vragen. Ze zijn natuurlijk allemaal dringend en 

men wil ze allemaal snel beantwoord zien. Een van de vragen van het raadslid moet aan de 



politie gericht worden. Daar heeft de gemeente in principe niets mee te maken. In dit geval 

is het nog moeilijker omdat het hier de havenpolitie betreft. De andere vraag is een 

bijkomend punt op de agenda. Het raadslid zal zien dat er niets actueels aan is wat betreft 

de gemeente, maar daar zal hij straks op antwoorden. Maar die is blijven liggen en hij heeft 

zelf aan de directeur gezegd dat die als bijkomend punt op de agenda komt. Daarom heeft 

het geen zin om die nog schriftelijk te beantwoorden tenzij het raadslid de antwoorden ook 

nog op papier wil. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat de voorbije jaren al is aangekondigd dat er in 

Beveren geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. Hij vraagt of men dat dit jaar op een 

andere manier kenbaar kan maken of beter kan opvolgen. Elk jaar stelt hij opnieuw vast dat 

er met nieuwjaar nog redelijk veel vuurwerk wordt afgestoken. Nu wordt in de provincie 

gevraagd om de klinieken niet te overbelasten. Hij vraagt wat er dit jaar aan verholpen kan 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat met drie gemeenten die deel uitmaken van de 

politiezone Waasland-Noord al een besluit is genomen. Er is door de drie burgemeesters het 

politiebesluit genomen dat vuurwerk in de zone verboden is. Daarbovenop is nog eens een 

provinciaal politiebesluit door de gouverneur genomen. Daardoor is in de ganse provincie 

vuurwerk verboden. De moeilijkheid is ten eerste dat er met de eindejaarsdagen minder 

politiemensen op de baan zijn. Deze mensen willen ook Kerst en nieuwjaar vieren. Ten 

tweede is het moeilijk om de controles te doen. Als men het ziet en dan tegen dat men ter 

plekke is, is het moeilijk zoeken waar het was. De gemeente zal er nog eens de nodige 

ruchtbaarheid aan geven, maar men doet ook een beroep op ieders 

verantwoordelijkheidszin. Het is onmogelijk om het goed te controleren. Het is bij wijze van 

spreken toeval dat de politie er juist passeert en ziet dat er vuurwerk wordt afgestoken. Er 

zijn een aantal gevallen waarbij men achteraf heeft vernomen en van mensen van wie men 

niet zou verwachten dat ze het doen. Die zullen dit jaar wel meegenomen worden in de 

nodige controles. Maar men gaat via alle kanalen van de gemeente opnieuw sensibiliseren 

en er wordt een beroep gedaan op de burgerzin van iedereen. Hij denkt dat men perfect 

nieuwjaar kan vieren zonder vuurwerk. Anders heeft hij in zijn leven al veel gemist. Maar het 

controleren is dus moeilijk en het is ook niet te verantwoorden naar de politiemensen om 

met nieuwjaar extra ploegen de baan op te sturen. 



 

Raadslid Buyl vraagt nogmaals de bevestiging dat het voldoende wordt gecommuniceerd 

zodat de mensen het weten. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit. Er is vrij vroeg, meer dan een week geleden, al het 

besluit genomen. Hij denkt dat de bekrachtiging van het politiebesluit vandaag op de 

agenda staat. Men gaat dat zeker doen voor zover het niet al gebeurd is. Vandaar dat men 

met drie gemeenten en er bovenop nog eens de gouverneur van Oost-Vlaanderen dit heeft 

besloten. Hij heeft via de media vernomen dat ook andere gouverneurs deze beslissing 

genomen hebben. Maar het is onmogelijk om de controle waterdicht te houden. Hij doet 

een beroep op de burgerzin. De mensen die de malchance hebben zullen moeten betalen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft ook een actuele vraag bij een eerdere schriftelijke 

vraag. Hij heeft tijdens de raad van september een punt op de agenda geplaatst dat te 

maken had met de geluidsoverlast door schepen in de Waaslandhaven en waar de 

milieudienst gedurende twee jaar metingen rond gedaan heeft. Hij heeft gevraagd om de 

resultaten van die metingen. Hij is toen verwezen naar een schriftelijke vraag. Deze 

schriftelijke vraag is gesteld in oktober. Hij heeft er de vorige raad nog eens naar gevraagd 

wanneer hij er een antwoord op zou kunnen krijgen. Hij heeft toen van de burgemeester een 

stuk context gekregen bij de problematiek. Dat was zeker en vast nuttig en interessant. Maar 

hij heeft vervolgens nog eens zijn eigenlijke vraag met betrekking tot de meetresultaten 

herhaald. Hij heeft vorige week nog eens de schriftelijke vraag gesteld en die gisteren 

herhaald. Hij wil graag weten of hij er nog een antwoord op krijgt en wanneer dat kan 

komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de directeur momenteel buiten strijd is. Hij zit in 

quarantaine. Normaal gezien neemt hij de draad donderdag terug op. Hij heeft er vandaag 

nog contact over gehad. Hij heeft ook via de provincie de opdracht gekregen om een andere 

klager ook een antwoord te bezorgen. In de loop van deze week, ten laatste volgende week, 

zal het raadslid een antwoord krijgen. Voor alle duidelijkheid wil hij zeggen dat de studie 

niet vrijgegeven zal worden. Hij zal ook uitleggen waarom. Hij heeft al geprobeerd om daar 

tijdens de vorige raad op te antwoorden. In het antwoord zal daar tekst en uitleg bij 

gegeven worden. 



 

Raadslid Creve zal het antwoord afwachten, maar hij vindt het natuurlijk nogal vreemd dat, 

als er vraag komt vanuit raad naar de meetresultaten die door de dienst geproduceerd zijn, 

dat dan in het college beslist wordt wie wel en niet in staat wordt gesteld om die 

meetgegevens te interpreteren. Op deze manier geeft de burgemeester de indruk dat er iets 

te verbergen is. Hij denkt dat het voor een college nog altijd nuttiger is om in alle 

transparantie de gegevens waarover het beschikt vrij te geven en op zijn minst mee te delen 

aan de raad en het publiek. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil zeggen dat er niets te verbergen is. Hij heeft de vorige keer al 

gezegd dat er bijkomende metingen zullen gebeuren. Daarnaast stelt zich de vraag wie de 

verantwoordelijkheid heeft. Daar is geen duidelijkheid over. Is dat het bedrijf? In Nederland 

gaat men in die richting, maar hier niet. Het is ook de vraag wie er moet optreden. Maar er 

zal tekst en uitleg komen. 

 

Raadslid Creve stelt dat wie er verantwoordelijk is, een andere discussie is. In eerste 

instantie mag het geen probleem zijn om de gegevens die bij de gemeente beschikbaar zijn 

te delen met de raad. Het is de taak van de raad om dat soort zaken te bekijken en te 

interpreteren. Dan kan men uiteraard van mening verschillen of dieper op in gaan. Maar om 

nu te zeggen dat de raad niet zo geschikt is om de cijfers te interpreteren, dat vindt hij geen 

gezonde stellingname. 

 

Burgemeester Van de Vijver meent dat hij dat niet gezegd heeft. Het raadslid gaat een 

antwoord krijgen. Indien dat niet volstaat, dan hoort hij dat. 

 

 

03. De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden sinds eind juli gestaag door 

het invoeren van de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, ingevoerd bij Ministerieel Besluit. Recent namen de 

cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19 echter opnieuw - aanzienlijk-

 toe. 

De situatie is dermate ernstig dat de Vlaamse Regering op 27 oktober 2020 diverse 

bijkomende maatregelen nam, die ingingen op vrijdag 30 oktober om 18 uur. 



De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet 

instaan voor het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en 

epidemieën, te voorkomen. 

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 28 oktober 2020 bij 

politieverordening bijkomende preventieve maatregelen in toepassing van artikel 134 van 

de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit artikel kan de burgemeester op eigen gezag 

politieverordeningen uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou 

kunnen opleveren voor de bewoners. De verspreiding van het huidige Coronavirus en 

bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende 

maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt. 

Door middel van deze verordening werd bepaald dat: 

1. Alle sportwedstrijden voor personen jonger dan 12 jaar worden verboden. Trainingen zijn 

voor deze personen toegelaten onder volgende voorwaarden: 

 De trainingen dienen begeleid te worden vanuit de sportclub  

 Er nemen maximaal 20 personen deel 

 Er is geen publiek aanwezig 

2.  De gemeentelijke repetitieruimten en vergaderruimten worden gesloten voor publiek. 

    De leesruimten van de gemeentelijke bibliotheken worden gesloten. 

3.  Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen maximaal 20 personen 

deelnemers toelaten. 

4. Jeugdcentrum Prosperpolder wordt gesloten. 

De maatregelen gingen in vanaf  29 oktober 2020 om 00.00 uur, en gelden tot en met 30 

november 2020. 

De raad gaat algemeen akkoord de volgende, door de burgemeester in toepassing van 

artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordening te bekrachtigen: 

“Politieverordening d.d. 28 oktober 2020 houdende diverse maatregelen ter afremming van 

het coronavirus”. 

 

 

04. In uitvoering van de startnota 'ondergrondse containers' van 19 december 2016 werden op 

het grondgebied diverse units met 5 ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd. 

Deze units zorgen ervoor dat de verschillende huishoudelijke afvalstromen met name glas, 

papier en karton, restafval, PMD en GFT worden ingezameld.  De kostprijs voor de burgers 



mag daarbij niet meer bedragen dan de huidige kostprijs voor het aanbieden van het afval 

in zakken. 

Jaarlijks worden de tarieven voor gebruik van de ondergrondse sorteerstraten geïndexeerd. 

Ten gevolge hiervan bezorgde Ibogem ons een nota met daarin de aangepaste bedragen 

met ingang van 1 januari 2021 met het voorstel van  tariefwijzigingen : 

*  restafval ondergronds 30 l.: 0,257 EUR/opening (i.p.v. 0,255 EUR) 

*  restafval ondergronds 60 l. : 0,50 EUR/opening (nieuw tarief) 

*  GFT ondergronds : 0,153 EUR/opening (i.p.v. 0,152 EUR) 

Het retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers wordt met 

algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

 

 

05. Naar jaarlijkse gewoonte werd ons door Ibogem een nota bezorgd met geïndexeerde 

bedragen voor de retributie  voor het gebruik van huisvuilzakken en de tarieven van DIFTAR 

(ophaling in containers). 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, wil aangeven dat haar fractie tegen zal stemmen omdat zij niet 

akkoord kan gaan met de nieuwe ledigingskost die hierbij wordt ingevoerd. Op de 

commissievergadering heeft ze gehoord dat de ledigingskost wordt verantwoord door het 

willen aansporen van de mensen om geen halve bak buiten te zetten.  De 

verwerkingskosten dient Ibogem hiervoor te dragen. Tegelijkertijd liet men weten dat men 

de kost voor de burger zo laag mogelijk wil houden, hetgeen tegenstrijdig is. De 

verwerkingskost was er en blijft er. Nu schuift men die door naar de burger. In de zomer gaat 

men daarmee de mensen de facto dwingen om meer te betalen voor dezelfde 

dienstverlening, want niemand gaat een bak halfvol in de hitte buiten laten staan. 

 

Schepen Kegels vindt het een klaar en duidelijk verhaal. Al enkele jaren wil men de mensen 

aanzetten om geen halve bakken buiten te zetten. De indexering die ermee gepaard gaat, is 

een jaarlijkse. In de zomer ziet men dat er minder afval is. Daarom wordt er een kleine 

bijdrage voor gevraagd. Het principe bestaat al acht jaar en daar is iedereen vrij eensgezind 

over dat de vervuiler betaalt. Mensen die bijvoorbeeld GFT recycleren hebben andere 

oplossingen. Dat wordt de laatste jaren op een heel goede manier gedaan. Eigenlijk vindt hij 

dit, ook namens Ibogem, een heel billijk voorstel. De retributieaanpassing wordt hier altijd 



als een belasting aangezien. Volgens hem blijft het altijd hetzelfde principe. Uiteindelijk is 

het een zeer laag tarief voor de extra ophaling. Het is wel een extra dienstverlening. Het lijkt 

hem normaal dat dit niet gratis kan gebeuren. De dienstverlening is er wel degelijk voor 

diegenen die dat willen, maar het is een logisch gevolg dat daarvoor een stukje wordt 

bijbetaald. 

 

Raadslid De Wael, voorzitter van Ibogem, denkt dat er twee zaken door elkaar gehaald 

worden. Ten eerste is er DIFTAR restafval en DIFTAR GFT. De aanpassing die hier is gedaan 

met een kost voor lediging gaat om DIFTAR GFT. Voor de DIFTAR restafval is al lang voorheen 

gecommuniceerd dat dat er standaard in ging zitten. Het raadslid refereert aan de 

zomerophaling die van wekelijks naar tweewekelijks is gebracht. Het is ook in de rest van 

het jaar tweewekelijks. Daar gaat hij verder niet op in. De discussie is gevoerd. Daarover 

verschillen de meningen en dat mag uiteraard. Maar dat heeft niets te maken met deze 

aanpassing. De aanpassing die wordt doorgevoerd gaat puur over GFT. Hij wil daarin de 

absolute cijfers wel meenemen. Bij een aanbod van 40 liter wordt 15 cent gevraagd voor de 

lediging. Voor 120 liter, wat overeenkomt met twee grote zakken, wordt 30 cent gevraagd. 

Dat is heel minimaal. Hij heeft op de commissie toegelicht dat dit een aspect is, maar het 

volledige spectrum van wat Ibogem doet, is een evenwicht van veel verschillende zaken. 

Soms moet worden ingegrepen op zaken die heel kostelijk zijn, bijvoorbeeld de 

zomerophaling. Hier en daar wordt wat meer bijgevraagd voor bepaalde ledigingen om ook 

een stuk te sensibiliseren. Hij neemt een fictief voorbeeld. Als er iedere keer vuilbakken 

worden aangeboden waar 10 kilo in zit, dan zit er dezelfde verwerkingskost bij voor de 

ophaler als voor een vuilbak  die vol zit met afval. Als daardoor straks de kosten bij de 

Lammertyn stijgen, is het automatisch een kost die meekomt naar de gemeenschap. Dat 

evenwicht wordt constant gezocht en daarom is deze beslissing genomen. De prijzen van 

DIFTAR voor restafval zijn juist niet aangepast. Die waren al eerder gecommuniceerd en die 

houdt men juist stabiel omdat net wordt begonnen met de invoer in Kruibeke. Het zou dan 

wel heel gek zijn om een maand voor de invoer in Kruibeke de prijzen al te indexeren. De 

prijzen voor ophaling van GFT zijn wel aangepast in die zin dat er nu een kleine prijs wordt 

gevraagd voor de ophaling. Voor de rest verandert er niet veel aan. Maar er mag een 

meningsverschil zijn uiteraard. 

 

Raadslid Rovillard heeft het enkel en alleen over de ledigingskost van het restafval. Het gaat 



haar niet over enig ander punt. Ze moet toegeven dat het een kost is die door Ibogem werd 

gedragen en die men nu zonder motivering doorschuift naar de burger. Zij heeft daar 

inderdaad een ander standpunt over. 

 

Raadslid De Wael zegt dat deze ledigingskost nooit anders is geweest. Die is niet aangepast. 

 

Met31 ja-stemmen (CD&V, NV-A, Vlaams Belang, Groen, Open Vld) tegen 2 neen-stemmen 

(sp.a) bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) worden de nieuwe tarieven voor DIFTAR 

goedgekeurd als volgt: 

-  verstrekken van huisvuilzakken 

*  zakken PMD 60 l : 0,150 EUR/zak (geen wijziging) 

*  zakken rest 60 l : 1,43 EUR/zak (i.p.v. 1,42 EUR) 

*  zakken rest 30 l : 0,86 EUR/zak (i.p.v. 0,85 EUR) 

-  ophaling in containers (DIFTAR) :  

*  rest : 0,25 euro/kg 

*  GFT : 0,08 euro/kg (ipv 0,05 euro/kg)  

-  ledigingskosten (voor GFT en rest) : 

*  0,15 euro/container 40 l. 

*  0,30 euro/container 120 l. 

*  0,50 euro/container 240 l. 

 

 

06. De jeugdraad heeft de voorbije maanden de bestaande subsidiereglementen met het oog 

op de ondersteuning van het jeugdwerk in onze gemeente kritisch onder de loep genomen. 

Dit resulteerde in twee voorstellen: 

1. het uitwerken van een projectsubsidiereglement "jong organiserend talent" 

2. het aanpassen van het algemeen subsidiereglement op een aantal plaatsen. 

1. Projectsubsidiereglement "jong organiserend talent" 

Momenteel bestaat er een projectsubsidie waar jeugdverenigingen beroep op kunnen doen 

als ze een project organiseren. Niet-georganiseerde jongeren kunnen hier geen gebruik van 

maken. De jeugdraad vindt dat jongeren die iets willen organiseren voor andere jongeren in 

Beveren ongeacht of ze tot een jeugdvereniging horen, gesteund zouden moeten worden in 

hun project.  



Het klopt dat er op dit moment geen ondersteuning is voor niet-georganiseerde jongeren 

die een evenement willen organiseren voor andere jongeren in Beveren. In sommige 

gevallen kan dit opgelost worden door een samenwerking aan te gaan met het jeugdhuis, 

de jeugdraad of een andere vereniging. De meeste jongeren kunnen we echter niet verder 

helpen omdat ze graag zelf iets op poten willen zetten zonder hiervoor een samenwerking 

met een andere vereniging te moeten aangaan. Door de uitbreiding van de bestaande 

projectsubsidie voor jeugdverenigingen kan er tegemoet gekomen worden aan de vraag 

van deze jongeren.  

Het voorliggende reglement voorziet in een financiële ondersteuning op basis van een 

duidelijk financieel overzicht . Het bedrag van de subsidie bedraagt maximum 75% van de 

gemaakte kosten die in aanmerking komen voor de subsidie, met een maximum van 1000 

EUR per project. Daarnaast kunnen zij ook materiaal ontlenen bij de Technische dienst aan 

dezelfde voorwaarden als verenigingen. 

2. Aanpassingen algemeen subsidiereglement 

Doordat er de laatste jaren een aantal jeugdverenigingen zijn toegetreden tot de jeugdraad 

die niet werken op de klassieke manier, is het subsidiereglement aan een up date toe. Nu 

vallen nieuwe verenigingen voor een aantal zaken uit de boot, omdat het bestaande 

reglement nog te veel geschoeid is  op de leest van de klassieke jeugdbewegingen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd 

projectsubsidiereglement "Jong organiserend talent". 

Tevens hecht de raad goedkeuring aan het algemeen subsidiereglement "Financiële en 

materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren". 

 

 

07. De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zeer zwaar. Om de lokale besturen 

te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 83,9 miljoen euro 

ter beschikking te stellen. Voor de gemeente Beveren bedraagt het ter beschikking gesteld 

bedrag  638 585 EUR.  

 

Raadslid Maes, Groen, gaat het kort houden aangezien er gisteren uitgebreid de tijd was om 

er inhoudelijk op in te gaan. Zijn fractie zal het agendapunt goedkeuren, maar hij vindt het 

toch nodig om een aantal elementen nog eens in de verf te zetten. Er zijn naast de 

organisaties die hier bedeeld worden ook nog wel organisaties die niet aangesloten zijn bij 



een adviesraad. Zij maken eveneens een moeilijke tijd door. Het lijkt hem daarom goed om 

het resterende bedrag van rond de 36 000 EUR te voorzien voor vragen die er mogelijk nog 

komen na bekendmaking van deze beslissing in de pers. Hij denkt ook dat er nog wel wat 

werk zal zijn om meer verenigingen te motiveren om zich aan te sluiten bij een adviesraad. 

Het is ook belangrijk om als bestuur na te gaan wat de redenen kunnen zijn waarom maar 

30% van de verenigingen een antwoord heeft gestuurd. Hij vraagt zich af of iedereen wel is 

bereikt, of de periode niet goed was of te kort en of er andere elementen meespelen. 

Gisteren werd beloofd om de lijst bezorgd te krijgen. Die heeft hij nog niet gekregen. Hij 

vraagt om dat alsnog te doen. Uiteraard zal deze met de nodige discretie worden 

behandeld. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt ook dat er gisteren een goede inhoudelijke commissie is 

gegeven. Het gaat niet meer om 36 000 EUR. Volgens hem resteert er nog rond 20 000 EUR. 

 

Raadslid Maes denkt dat het 36 000 EUR  is als hij goed kan rekenen.  

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat wat betreft de 30% er nog wat werk is voor de 

adviesraden. Zowel de jeugdraad, de cultuurraad als de sportraad moeten zich er eens over 

buigen op de eerstvolgende bijeenkomst als corona achter de rug is om toch eens te kijken 

wat de oorzaken waren waardoor de verenigingen niet zijn aangesloten. Hij dacht dat Bart 

De Bruyne de lijst had doorgestuurd maar de waarnemend directeur zal zorgen dat de lijst 

bezorgd wordt. Dat moet inderdaad met de nodige discretie worden behandeld. Dat hoeft 

hij niet nog eens te zeggen. 

 

Schepen De Meulemeester vraagt zich af of de lijst niet op intranet staat. Ze vraagt raadslid 

Maes of hij daar gekeken heeft. 

 

Raadslid Maes heeft daar gekeken en daar staat het niet op. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt toe dat het nagetrokken zal worden. 

 

In juni besliste het college om vooraf een schrijven te richten naar de betrokken gemeenten 

om zo een beeld te krijgen van de financiële impact. Alle verenigingen die zijn aangesloten 



bij de jeugdraad, de sportraad, de gezinsraad, de cultuurraad en de seniorenraad werden 

hiertoe aangeschreven. 

148 verenigingen dienden een dossier in en dat is ongeveer 30% van de aangeschreven 

verenigingen. Zij dienden in totaal voor 1,1 miljoen EUR gederfde inkomsten in, een pak 

meer dan het bedrag dat wij van Vlaanderen hebben gekregen. De ingediende dossiers 

toonden grote verschillen tussen gelijkaardige verenigingen of clubs aan en hielden vaak 

alleen maar rekening met de gederfde bruto-inkomsten, zonder de uitgespaarde uitgaven 

mee in rekening te nemen. De ontvangen antwoorden bleken bijgevolg niet alleen slechts 

een beperkt deel van het verenigingsleven te dekken, maar ook niet consistent genoeg om 

op basis hiervan een eerlijke verdeling uit te werken. 

Door de afdeling vrije tijd werden verschillende scenario's uitgewerkt om tot een billijke 

verdeling te komen, maar tevens ook rekening te houden met de specifieke werking of 

specifieke noden of doelstellingen van de verenigingen, en verenigingen die het op dit 

moment moeilijker hebben dan andere. Bovendien hebben een aantal organisaties door 

hun specifieke structuur beroep kunnen doen op de hinderpremie van de Vlaamse 

overheid. Wij zijn ook van oordeel dat de verenigingen die de moeite hebben gedaan om 

een dossier in te dienen, een extra duwtje mogen krijgen ten opzichte van de verenigingen 

die geen financieel dossier hebben ingestuurd. 

Volgende principes worden in dit eindvoorstel opgenomen: 

1. verdubbeling van de werkingstoelagen 2019 voor alle verenigingen (behalve de  

     hierboven vermeldde verenigingen): het bedrag dat zij als toelage voor de werking in  

     2019 ontvingen, krijgen zij nog eens uitbetaald. 

2. een extra toelage van 500 EUR voor de verenigingen die een financieel dossier hebben  

     ingestuurd. Deze toelage geldt voor alle verenigingen die de moeite hebben gedaan om  

     een dossier in te dienen en staat dus los van de eventuele bijkomende toelagen onder  

     punt 3, 4 en 5. 

3. een bijkomende toelage van 1.000 EUR voor alle sportclubs die een G-werking 

     ontwikkelen 

4. een bijkomende toelage van 1.250 EUR voor alle podiumverenigingen die niet vallen  

     onder het reglement betoelaging muziekmaatschappijen (koren, orkesten,  

     toneelverenigingen). Deze verenigingen zijn voor hun inkomsten zeer sterk afhankelijk  

     van optredens/concerten en daarvoor ook afhankelijk van het kunnen/mogen repeteren.  

     Beide zaken zijn sinds maart tot nu moeilijk tot onmogelijk, wat ook repercussies heeft  



     voor de voorbereidingen naar 2021 en de geplande uitvoeringen van het voorjaar 2021.  

     De muziekmaatschappijen worden via een afzonderlijk reglement betoelaagd en krijgen  

     sowieso al een hoog bedrag (gaande van 3 000 tot 9 500 EUR). Via deze extra toelage  

     worden gelijkaardige andere podiumverenigingen gelijkwaardig ondersteund. 

5. een bijkomende toelage van 1 000 EUR voor de seniorenverenigingen en verenigingen  

    die zich richten naar zieken en gehandicapten. 

Organisaties die via de Vlaamse overheid omwille van hun specifiek statuut reeds een 

corona-hinderpremie hebben ontvangen komen niet meer aanmerking voor betoelaging 

via het noodfonds. 

Daarnaast wordt voorgesteld om specifieke ondersteuning aan volgende verenigingen of 

organisaties die niet aangesloten zijn bij of niet betoelaagd worden via een adviesraad. Het 

gaat over volgende organisaties: 

- vzw 4Voeters in Nood - 5.000 EUR 

- Vogelasiel Kieldrecht - 2.500 EUR 

- B-Asiel - 5.000 EUR 

- Rode Kruis Beveren - 2.500 EUR 

Het totaal toegewezen bedrag bedraagt bijgevolg 602.511,43 EUR. 

Het saldo kan worden aangewend om bij nog te ontvangen aanvragen tot financiële 

ondersteuning desgevallend tussen te komen. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord met de verdeling van het 

noodfonds COVID19 voor lokale verenigingen jeugd, sport, cultuur en dit toe te passen 

volgens volgende basisprincipes: 

a. verdubbeling van de werkingstoelage 2019; 

b. extra toelage van 500 EUR voor de verenigingen die een financieel dossier indienden; 

c. bijkomende toelage van 1.000 EUR voor de sportclubs die een G-werking hebben; 

d. bijkomende toelage van 1.250 EUR voor de podiumverenigingen (koren, orkesten,  

     toneelgezelschappen) die niet vallen onder het reglement muziekmaatschappijen; 

e. bijkomende toelage van 1000 EUR voor de senioren- en ziekenzorgverenigingen. 

Akkoord wordt gegaan dat volgende verenigingen worden toegevoegd aan de lijst van 

verenigingen die in aanmerking komen voor extra financiële steun: 

- vzw 4Voeters in nood - 5.000 EUR 

- Vogelopvangcentrum Kieldrecht - 2.500 EUR 

- B-Asiel - 5.000 EUR 



- Rode Kruis Beveren - 2.500 EUR 

Aan de organisaties die vanwege de Vlaamse overheid reeds een hinderpremie corona 

ontvingen wordt geen extra ondersteuning vanuit het noodfonds toegekend. 

 

 

08. De  gemeente Beveren wenst  doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo te ontmoedigen 

en de verkeersveiligheid te verhogen door middel van het invoeren van een zone 30km/u.  

De keuze voor een ruimere zone 30 volgt uit een principieel akkoord van het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 29 september 2018 en na overleg met inwoners 

en dit om volgende redenen: 

 de ligging van Kallo tussen E34 en Waaslandhaven heeft een verhoogd sluipverkeer 

van personenwagens en occasioneel vrachtverkeer tot gevolg, met bijhorende 

verkeersonveiligheid door intensiteit en onaangepaste snelheid 

 gemotoriseerd verkeer zal gegeven de zone 30 sneller zijn via de R2 

 indien gemotoriseerd verkeer toch van of naar de Waaslandhaven wenst te rijden 

via de dorpskern van Kallo zal dit over het ganse traject met een aangepaste 

snelheid van 30km/u dienen te gebeuren 

 deze maatregel is ook van toepassing op speedpedelecs 

 deze maatregel zal gehandhaafd worden via een trajectcontrole tussen Melseledijk, 

Fabriekstraat en Kapeldijkstraat. 

Omdat het controlepunt in de Kapeldijkstraat raakt aan de bevoegdheden van 

buurgemeente Zwijndrecht werd advies gevraagd. Het college van burgemeester en 

schepenen van Zwijndrecht adviseerde, na gunstig advies van hun politie, zelf ook gunstig 

op 25 februari 2020. 

Tijdens de zitting van 7 april 2020 stemde de gemeenteraad in met de aankoop en 

installatie van ANPR-camera's voor deze trajectcontrole te Kallo.  

Met algemeenheid van stemmen wordt het voorstel van gemeentelijk aanvullend 

reglement betreffende zone 30 km/u te Kallo goedgekeurd. 

 

 

09. De gemeente Beveren wenst het doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo te 

ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verhogen door middel van het invoeren van een 

zone 30km/u.  Dit  werd in een afzonderlijk besluitpunt aan de gemeenteraad gevraagd om 



deze zone 30 vast te leggen in een aanvullend verkeersreglement.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil zeggen dat zij er heel blij mee is. Het was al vaak gevraagd. 

Ondertussen hadden haar nog een aantal signalen bereikt die hier al een aantal maal 

genoemd zijn. De twee punten over Kallo zijn door veel mensen in Kallo warm onthaald. 

 

Als gevolg van de aanpassing van de zone 30 dient de bebouwde kom in Kallo hier beperkt 

voor gewijzigd te worden. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en meer leesbare signalisatie 

op vlak van snelheid. 

De aanpassingen van de bebouwde kom betreffen Melseledijk en Fabriekstraat omdat dit 

beiden gemeentewegen zijn. 

De nieuwe afbakening ziet er als volgt uit: 

 Melseledijk ter hoogte van huisnummer 50 (ipv. 26) 

 Beverse Dijk juist voor de brug met de Melkader 

 Fabrieksstraat 75m ten zuiden van de spooroverweg (ipv. ter hoogte van inrit 

Belgomilk) 

 Kapeldijkstraat tot aan de Scheldedijk (Zwijndrecht) 

 Gasthuisstraat: juist voor huisnummer 24. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van wijziging van het gemeentelijk 

aanvullend reglement betreffende de afbakening van de bebouwde kom goedgekeurd. 

 

 

10. In zitting van 30 september 2019 werd het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 

"Melseledijk" te Beveren (Melsele) toegewezen aan Van den Berghe nv voor de som van  

2 673 391,04 EUR exclusief btw, of 3 128 235,10 EUR inclusief btw. Het Agentschap Wegen en 

Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) treedt op als medefinancier voor een gedeelte van de 

werken. De werkzaamheden werden aangevat op 4 november 2019, dit na uitsturen van het 

bevel van aanvang op 29 oktober 2019. 

Sedert de aanvang zijn er meerwerken op het viaduct van Kallo uitgevoerd. Tijdens de 

heraanleg van de N450 kwam de slechte staat van het wegdek op de brug van de N450 ter 

sprake. AWV ging akkoord om een structureel onderhoud uit te voeren op het viaduct. 

Omdat er geen budget voorzien was binnen hun reguliere begroting, werd gevraagd dit als 

meerwerk op te nemen tijdens deze werkzaamheden. In kader van de inhoudelijke 



uitwerking van de flankerende maatregelen fietsinfra uit het Minder Hinderplan OWL 

(Oosterweel), meer bepaald m.b.t. kruising E34 voor fietsverkeer in zoekgebied R2 – N450, 

heeft Lantis besloten om de fietsinfrastructuur te verbeteren op de N450 (Deel brug) en 

hiervoor de kosten op zich te nemen. De fietsers zijn nu zichtbaarder in het verkeer. 

Daarnaast is door het onderhoud ook het fietscomfort sterk verbeterd. 

In zitting van 19 oktober 2020 werden deze meerwerken ter waarde van 525 136,21 EUR 

exclusief btw goedgekeurd (offerte Van den Berghe nv). Deze offerte werd intussen 

aangepast tot een bedrag van 512 443,72 EUR exclusief btw. 

Op basis van deze meerwerken is er een kostenverdeling opgemaakt tussen AWV en de 

gemeente, waarbij Lantis het deel van de gemeente voor zich neemt. Het komt er op neer 

dat alle posten m.b.t. de fietspaden ten laste zijn van de gemeente; de overige kosten 

worden gedragen door AWV. In deze mail echter staat één foutje; post 8 is voor rekening 

van de gemeente en niet voor AWV. Naar Lantis toe is dit rechtgezet, zij nemen deze post 

ook voor hun rekening. 

Op basis hiervan is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de gemeente en 

Lantis. Deze samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd worden. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord de kostenverdeling in kader van voorziene 

meerwerken bij het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te Beveren 

(Melsele) evenals de samenwerkingsovereenkomst met Lantis goed te keuren. 

 

 

11. Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 

Waas (Interwaas).  

In de statuten van Interwaas staat dat bepaalde bevoegdheden door de gemeenteraden 

van de deelnemende gemeenten exclusief kunnen worden toevertrouwd aan Interwaas. 

Onze gemeente nam deze legislatuur terzake nog geen gemeenteraadsbeslissing. 

Voor een aantal opdrachten maakt onze gemeente reeds jarenlang gebruik van de 

dienstverlening door Interwaas, onder andere voor: 

 het aanbrengen van wegmarkeringen 

 het reinigen van rioolkolken  

 diverse ruimtelijke ordeningsopdrachten 

 studiewerk Waasland Digitaal 

 groepsaankopen. 



De raad dient het afsprakenkader te bepalen waarbinnen de gemeente verder gebruik kan 

maken van de dienstverlening van Interwaas en opdrachten exclusief kan toewijzen aan 

Interwaas. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord om de mogelijkheid te benutten om 

het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) exclusief 

aan te stellen voor opdrachten die Interwaas als kostendelende vereniging kan uitvoeren 

voor zijn leden. De mogelijkheden hiervoor zijn opgelijst in art.3 en 6 van de statuten van 

het Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om voor opdrachten met 

een maximale waarde van de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet 

overheidsopdrachten een overeenkomst met Interwaas af te sluiten waarbij de nadere 

omschrijving van de opdracht en de vergoeding op basis van het kostendelend principe 

wordt vastgelegd. 

 

 

12. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “ontmoetingscentrum Eremenrike te 

Kieldrecht”. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat er geregeld bij dossiers over verbouwingen en uitbreidingen 

over de oorspronkelijk ingeschatte prijs gegaan wordt. Het is op zich positief dat hier 

bekeken wordt wat men uit het plan kan laten vallen als de laagste offerte boven de raming 

ligt. Dit gebeurt hier nu wel maar op andere momenten niet. Hij denkt aan de verbouwing 

van het oude zwembad van Beveren en de meerkosten daar. Hij vraagt zich af waarom het 

hier wel gebeurt en in andere gevallen niet. Als er dan toch zaken weggelaten moeten 

worden, dan vraagt hij zich wel af waarom de overdekte fietsenberging gezien wordt als een 

overbodige luxe. Het lijkt hem juist iets om zachte mobiliteit te stimuleren. Hij zou zelf deze 

keuze niet zo gemaakt hebben. Hij vraagt waarom deze keuze zo gemaakt wordt. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat de twee mensen die ingetekend hebben inderdaad 14% 

boven de prijs zitten. Er is inderdaad gekeken naar mogelijke aanpassingen van het 

lastenboek waardoor de prijs terug gedrukt kan worden. Er zijn inderdaad een aantal 

dingen uitgehaald, maar er zijn ook heel wat rechtzettingen in het dossier gebeurd in 

functie van de opmerkingen die tijdens de aanbesteding werden gemaakt. Er zijn heel wat 



kleine rekenfouten gebeurd en die zijn er allemaal uit gehaald. Er is inderdaad gekeken naar 

de extra toestellen in de leskeuken en om het volledige buitenmeubilair eruit te halen. Als 

dit punt vanavond goedgekeurd wordt, dan gaat de procedure direct in gang. De procedure 

zal deze keer langer lopen omdat er nu de feestdagen tussen komen. De vorige keer was er 

een probleem met het bouwverlof waardoor de tijd eigenlijk te kort was. Ze hoopt dat er nu 

meer op intekenen en dat ze binnen de raming blijven.  

 

Raadslid Benali begrijpt dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. Hij wil meegeven dat 

hij de keuze om de overdekte fietsenberging te verwijderen niet direct de beste keuze vindt. 

Dat had de zachte mobiliteit kunnen stimuleren. De keuze is gemaakt, maar het viel hem op 

dat er hier dingen weggelaten worden. Bij andere dossiers zoals het zwembad van Beveren 

en Fort Liefkenshoek is er veel bij gekomen. Hij vraagt waarom er niet vaker effectief opties 

worden weggelaten wanneer blijkt dat iets boven de prijs is. Dat is maar een algemene 

vraag waarop hij vermoedt geen antwoord te zullen krijgen. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat ze verantwoordelijk is voor dit dossier en dit is zo 

besproken. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, verwijst graag naar haar vorige tussenkomst toen het voor de 

eerste keer geagendeerd was. Ze heeft toen een aantal suggesties gedaan in verband met 

duurzaamheid. Ze vond het onder andere jammer dat de isolatiematerialen niet voldeden 

aan de nieuwste duurzaamheidswensen. De verplichtingen zitten er allemaal in. Dit is 

nagekeken. Maar er waren een aantal suggesties en er waren er twee die ze concreet wil 

terugvragen omdat er toen is gezegd dat men daarmee bezig was. De eerste waren 

zonnepanelen. De burgemeester heeft toen gezegd dat er een groter onderzoek was om te 

kijken op welke gemeentelijke gebouwen het zou kunnen. Naar aanleiding hiervan wil ze 

polsen hoe het er mee staat. Ten tweede heeft ze destijds gevraagd om een groendak en 

ook een aantal aanpassingen binnenin waardoor het duurzaamheidskarakter verhoogd zou 

worden. Ze vraagt waarom men dat ook niet heeft gedaan bij deze aanpassingen.  

 

Schepen De Meulemeester heeft daar niet echt een antwoord op. Dat moet ze eerlijk 

toegeven. Op het platte gedeelte van het dak komt een volledige installatie. De volledige 

verwarming wordt aangepakt. Al die toestellen komen op het dak. Ze weet niet hoe ver men 



met de zonnepanelen staat. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bij de zonnepanelen, waarover hij het een vorige 

keer heeft gehad, over bestaande gebouwen gaat. Hier is een E-peil opgelegd. Hij weet niet 

of het E-peil in het lastenboek is opgenomen. Het gebouw moet daaraan voldoen, maar hij 

heeft het dossier verder niet gevolgd. Hij weet niet of het voorzien is om er zonnepanelen bij 

op te leggen. Hij weet ook niet wat er technisch mogelijk is. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat het gebouw een speciale vorm heeft. 

 

Raadslid Vermeulen vindt het E-peil belangrijk, maar het gebruik van de bouwmaterialen is 

nog iets anders. Dat gaat in de toekomst zeker een belangrijke voorwaarde zijn. 

 

Schepen Kegels zegt dat het E-peil niet alleen wordt bereikt door zonnepanelen of door 

groendaken. Het gaat ook worden bekomen met de aanleg van spouwmuurisolatie en 

dergelijke. Bij particuliere woningbouw kan men ook geen vergunningen meer bekomen als 

men er niet aan toekomt. Alle dossiers worden op die manier ook stedenbouwkundig 

bekeken om het E-peil te bereiken. Elk jaar wordt het strenger. Op dit moment is het bijna 

energieneutraal. Het is in dit geval inderdaad een zeer speciaal gebouw met hoeken en 

kanten. Het glas komt al langs de kant van de Molenstraat. Er zal naar gekeken zijn want 

anders is het dossier qua vergunning niet in orde. De overheid moet daar sowieso aan 

voldoen en de particulier ook. Op dat vlak zijn er de afgelopen jaren enorme stappen gezet 

die heel veel geld kosten waardoor de kostprijzen van de gebouwen enorm zijn gestegen de 

afgelopen jaren. 

 

Raadslid Vermeulen heeft daarover geen twijfels. Het gaat haar specifiek om de 

isolatiematerialen. De materialen die zijn opgenomen in het lastenboek zijn zeer vervuilend 

en worden binnen duurzame bouw eigenlijk afgekeurd. Vandaar de tegenstrijdigheid in het 

lastenboek. Daar heeft ze toen ook naar verwezen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, wil een opmerking maken over de zaken die er zijn uit 

gehaald. Hij denkt begrepen te hebben dat het de bedoeling is dat die later nog worden 

uitgevoerd. 



 

Schepen De Meulemeester zegt dat dat zeker bekeken gaat worden. 

 

Raadslid Creve vindt dit een dubbelzinnig antwoord. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat het bij een omgevingsvergunning normaal is dat er nog 

rond gekeken wordt. Buitenmeubilair gaat uiteraard nodig zijn. 

 

Raadslid Creve vindt de opmerking van collega Benali dan wel op zijn plaats. Het gaat om 

zaken die essentieel zijn bij de renovatie die men daar wil uitvoeren. Dat mag wel aan bod 

komen. 

 

Raadslid Vermeulen vraagt stemming 

 

In zitting van 7 april 2020 keurde de gemeenteraad het lastenboek en de raming goed voor 

de uitbreiding en verbouwing van het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht. 

Na het uitschrijven van een openbare procedure werden op 7 juli 2020 twee offertes 

ingediend.  

Er werd vastgesteld dat de laagste offerte 14% boven de raming lag. Het college besliste in 

zitting van 28 september 2020 om de opdracht niet te gunnen. 

Aan het architectenbureau Van Wassenhove werd gevraagd om het lastenboek te 

herwerken. 

Er wordt nu een aangepast lastenboek voorgelegd waarin de opmerkingen uit het eerste 

aanbestedingsdossier zijn verwerkt (hoeveelheden aangepast na rekenkundig nazicht en 

leemtes). 

Er werden tevens enkele opties weggelaten. Het gaat over de omgevingsaanleg 

(verhardingen, overdekte fietsenberging, buitenmeubilair) en extra toestellen voor de 

leskeuken. 

Er werd ook rekening gehouden met hogere eenheidsprijzen gelet op de stijging van de 

prijzen in de bouwsector (isolatie en basisgrondstoffen) en met de maatregelen in verband 

met corona. 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, NV-A, Open Vld, Vlaams Belang, Beveren 2020) bij 5 

onthoudingen (sp.a, Groen) wordt akkoord gegaan met de uitbreiding en verbouwing van 



het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht. 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor dit dossier, alsook 

wordt goedkeuring gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 1 155 731,15 EUR 

exclusief btw, of 1 398 434,69 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

 

13. Vervolgens wordt het dossier rond de verkoop van de projectgrond Gravenplein tussen 

brandweer en bibliotheek - oproep van kandidaten besproken. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft in het dossier gelezen dat de gebouwen op minimum 15 meter 

staan ten opzichte van de omliggende bebouwing staan zich moeten bevinden , maar dat er 

geen minimale afstand is tussen de nieuwbouw en de zonegrens langs de Lange Dreef, op 

voorwaarde dat de dubbele dreefstructuur wel wordt gerespecteerd. Hij vraagt zich af 

waarom er geen afstand voorzien moet worden. Het lijkt hem voor het uitzicht van de Lange 

Dreef niet aangenaam dat er een gebouw tot aan de grens gebouwd kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het meegenomen is in het RUP. Het moet gewoon 

gerespecteerd worden. Dat is de vorige discussie die is gevoerd. Het is trouwens ook 

doorgepraat met de omwonenden. Er zijn openbare onderzoeken geweest en verschillende 

vergaderingen met de mensen. De regels zijn opgelegd in het RUP en die moeten hier 

gevolgd worden. Vandaar dat het in het dossier niet gespecificeerd is, maar er wordt 

verwezen naar het RUP. Het gaat zelfs over de bouwhoogten en het percentage dat 

bebouwd kan worden. 

 

Raadslid Benali herinnert zich niet dat de discussie toen gevoerd is. Hij denkt dat het 

misschien wel nuttig is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het RUP al een aantal jaren geleden is opgesteld. 

 

Raadslid Benali denkt dat het nuttig is om dan nog eens in herinnering te brengen waarom 

de nieuwbouw tot tegen de Lange Dreef gebouwd mag worden. 

 



Schepen Vlegels zegt dat er afstand bewaard moet worden in functie van de bomen. Dat is 

duidelijk bepaald in het RUP. Er is dus wel degelijk rekening mee gehouden. Er waren toen 

ook opmerkingen over en dat is meegenomen in het RUP. De dreef moet in al zijn 

mogelijkheden standhouden. 

 

Burgemeester Van de Vijver suggereert het raadslid om het RUP te lezen. In gans dit 

document wordt verwezen naar het RUP. Dus hij moet het RUP nalezen om te zien op welke 

wijze er kan en mag gebouwd worden. Er is gisteren een inhoudelijk zeer constructieve 

commissie gegeven. 

 

Raadslid Benali zegt dat hij toen aan het onderhandelen was voor de social profit in de zorg. 

Hij kan niet alles tegelijkertijd. Dus het feit dat er bomen staan, betekent dat er wel een 

afstand gerespecteerd moet worden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of de bewoners nog mogelijkheden hebben voor 

inspraak indien zij niet tevreden zijn met de hoogte die gebouwd gaat worden. 

 

Schepen Vlegels verwijst weer naar het RUP. Er zijn openbare onderzoeken geweest waarbij 

iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Men kan natuurlijk nog in procedure gaan, maar 

dan zal men vaststellen dat, als het RUP geëerbiedigd wordt, de bouwvergunning kan 

doorgaan. Het momentum is voorbij omdat in het RUP duidelijk staat hoe er gebouwd moet 

worden. De hoogte en de grondslag die wordt ingenomen door de gebouwen is allemaal 

bepaald in het RUP. Dat is destijds op basis van een openbaar onderzoek gebeurd. Als er nu 

een bouwaanvraag ingediend wordt door een promotor, dan zal die moeten voldoen aan 

het RUP. Als die er niet aan voldoet dan wordt dit  normaal gesproken niet goedgekeurd. Het 

moet aan de grondeisen van het RUP voldoen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, vindt het jammer dat er in het ganse project toch weer 

open ruimte gaat verdwijnen en dat er in het centrum een grotere concentratie gaat komen. 

Er komt weer extra verkeer bij naar de N70. Dat terwijl er ook nog nood is aan groen. Nadien 

gaat er een ondergrondse parking komen op het Gravenplein. Zoals gisteren ook gezegd is 

voor een duizelingwekkend bedrag. Ze hoopt dat de parkingplaatsen dan gratis blijven 

omwille van het winkelcentrum. Ze heeft nog een vraag over de zeventig parkingplaatsen 



die de gemeente gaat aankopen onder dit gebouw. Ze vraagt wat ermee gaat gebeuren. Dat 

was blijkbaar nog niet duidelijk. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid dossiers aan het vermengen is. Het 

parkeren is een ander dossier. Dat moet nog op het college komen en er moeten nog 

beslissingen rond genomen worden. Hij wil dat bediscussiëren vanaf het moment dat de 

voorstellen er zijn. Het ondergronds parkeren is juist met de bedoeling om boven de grond 

een kwalitatief plein te kunnen inrichten dat een meerwaarde geeft aan gans de omgeving. 

De gemeente heeft het plein vele jaren terug gekocht om ervoor te zorgen dat het niet 

volgebouwd werd. Als de gemeente dat niet had gekocht – er is serieus wat geld betaald –, 

kan hij op een blaadje geven dat het nu al volgebouwd zou zijn met appartementen zoals de 

site van Cortewalle. De gemeente heeft het enerzijds gekozen om er een aantal diensten 

centraal te huisvesten, maar anderzijds is er een studie gemaakt … gans het plein blijft 

open ook langs de kant van de N70. Men kan een volledige bouwstop afkondigen zodat er 

nergens meer gebouwd wordt. Dat zal dan serieuze consequenties hebben en hij denkt niet 

dat dat de bedoeling is. Het is een afweging. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat een volledige bouwstop uiteraard niet de bedoeling is, maar 

over de concentratie is al vaker discussie geweest. 

 

Burgemeester Van de Vijver hoort het raadslid wel vaak als er een bouwproject komt, 

zeggen dat de open ruimte moet worden beschermd. Hij vraagt zich dan af of de gemeente 

van haar wel door mag gaan. 

 

Raadslid Van de Vyver denkt dat het perceel een stuk ruimer gemaakt kan worden. Nu is het 

sterk geconcentreerd en staat het vol. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het oppervlak maar voor 60% benut mag worden. Het 

perceel zelf dat verkocht wordt, mag dus niet volledig volgebouwd worden. Maar de 

discussie is dus gevoerd in het kader van het RUP dat enkele jaren geleden is afgerond. Naar 

zijn weten zijn er toen geen bezwaren tegen binnengekomen. Hij wil het nog eens natrekken 

want hij weet het niet helemaal zeker. Hier gaat het om een bewuste keuze en een visie om 

het plein open te laten. De ondergrondse parking komt er omdat parkeren belangrijk is. 



Iedereen gaat ermee akkoord dat het plein zoals het er nu bijligt, beter kan. Dat is de reden 

dat men enerzijds parkeren wil faciliteren, maar toch ook een kwalitatief plein wil hebben. 

Iedere gemeente bant het parkeren voor een stuk door het ondergronds te brengen of 

eventueel een beetje naar de rand. Het is niet evident om toch kwalitatief een plein te 

kunnen organiseren waar een ontmoetingsplaats wordt gecreëerd en waar er van alles en 

nog wat kan gebeuren. Dit is ook een bewuste keuze die vroeger gemaakt is. Vroeger kon er 

geparkeerd worden tot in de kerk bij wijze van spreken. Dat is ook een keuze geweest en 

vandaar dat daar de site is ontwikkeld om te kunnen parkeren. 

 

Raadslid Van de Vyver stelt dat dat ook een ander dossier is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een keuze is die in het verleden is gemaakt. Toen is 

de keuze gemaakt om het parkeren op de markt serieus te beperken. Dat is een keuze die de 

ganse kwaliteit van het centrum alleen maar ten goede komt. Er is trouwens een ganse 

groene long tegen Cortewalle en hij denkt dat dit perfect past in dat kader. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft twee bezorgdheden en twee vragen. De eerste 

bezorgdheid is ook op de commissie gedeeld. De vijf punten vindt ze zeer weinig, ook al is 

het E-peil uiteraard al opgenomen en is het al een straf peil, het maximum dat gevraagd kan 

worden volgend jaar. Dus dat is zeer goed. Ze denkt dat de vijf punten in het geheel bijna 

verdwijnen. Ze heeft daar wel een uitleg over gekregen van de burgemeester, maar ze wil 

toch meedelen dat ze daarover ontgoocheld is. De tweede bezorgdheid is dat er 145 

woningen op die plaats bij komen. Gezien de woonnood in Beveren zou men kunnen zeggen 

dat dat belangrijk is en tegelijkertijd vraagt ze zich af wat de aanwezigheid van de 

gemeentelijke diensten betekent voor de mobiliteit en de veiligheid op de site aangezien er 

veel heen en weer trafiek is van de diensten. Dan de twee concrete vragen. Iedereen weet 

dat betaalbaar wonen een grote uitdaging is. Iedereen kent de wachtlijsten en mensen die 

aankloppen voor huurpremies en die het niet meer lukt op de gewone huurmarkt en 

koopmarkt een plaats te vinden. Dit lijkt haar een uitgelezen kans om betaalbaar wonen in 

het centrum van Beveren mogelijk te maken. In Beveren zijn de laatste jaren heel wat 

prestigieuze projecten ontwikkeld waarbij mensen in een hogere prijsklasse echt mooie 

appartementen op de kop konden tikken. Er zijn echter te weinig plaatsen zoals het 

Gildenhuis dat een prachtige combinatie is tussen mooie architectuur en betaalbaar wonen. 



Ze vraagt aan het college welke mogelijkheden de gemeente heeft en wil besteden om op 

deze site betaalbaar wonen mogelijk te maken. Daarnaast zou de projectontwikkelaar 

gestimuleerd kunnen worden om duurzame mobiliteit aan te bieden of mogelijk te maken 

binnen dit project. Ze vraagt zich af welke elementen de gemeente zelf wil inzetten om de 

projectontwikkelaar te stimuleren om parkings te voorzien voor deelauto’s of 

fietsenbergingen te voorzien en laadpunten in de ondergrondse parking omdat er veel 

elektrische wagens en elektrische fietsen zijn. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de parkeernorm gehaald moet worden voor een bepaalde 

bebouwing. Dat kan voor een deel opgelost worden met deelauto’s die dan voor meer 

wagens tellen. Dat is nu al voorzien in de stedenbouwkundige verordening. En voor elk 

appartement dat er is, moeten er minstens drie fietsplaatsen zijn of twee, afhankelijk van 

het aantal slaapkamers. Het is een vrij strenge norm die heel wat ruimte vergt, maar daar 

moet het natuurlijk aan voldoen. Voor de rest gaat het voor een deel naar de privémarkt. 

Het is geen puur sociaal project en de gemeente krijgt er ook langs geen kant subsidies 

voor. Het is een project dat moet dienen om de prijzen wat onder controle te houden in 

Beveren. Hoe meer aanbod er is, hoe minder sterk de prijzen zullen stijgen. Als over sociale 

projecten wordt gesproken dan zijn dat de projecten die nu in Melsele worden uitgevoerd. 

En ook in Beveren bouwt men aan het Viergemeet een tachtigtal woningen. In Melsele staan 

ook een aantal woningen op til. De twee kunnen niet altijd worden gemengd, zeker met 

meergezinswoningen is het moeilijk om sociale woningen te mengen met de rest. Er wordt 

wel bij de meergezinswoningen een bijdrage gevraagd om een aantal sociale projecten te 

gaan ondersteunen. Er is een reglement goedgekeurd om daar belasting op te heffen bij 

realisatie. In het kader van het RUP kan hij alleen toevoegen dat er in de tijd een 

mobiliteitstudie is gemaakt waar een maximaal aantal parkeerplaatsen begrensd zijn door 

de overheid. Er is een zware bijsturing gebeurd. Men wilde meer of minder maar heeft zich 

moeten houden aan de mobiliteitsstudie die samen met de hogere overheid is opgemaakt. 

 

 

Het college ging in zitting van 2 maart 2020 akkoord om voor de projectgrond aan de 

Gravendreef tussen de brandweer en de bibliotheek een procedure uit te werken waarbij 

naast de geboden prijs ook naar de kwaliteit van het ontwerp en de duurzaamheid wordt 

gekeken. 



Deze projectgrond is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 

1120F. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter 

te Beveren op 17 april 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 6 638,07 m². 

Hiervoor werd een infobrochure "Oproep tot kandidaten" opgemaakt waarvan de tekst ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. 

Volgende criteria zullen beoordeeld worden voor de toewijzing van de grond: 

- de prijs: conform het schattingsverslag minimum 7 950 000 EUR (+ administratieve  

    kosten): 50/100 punten 

- het uitgewerkte architecturale en landschappelijke concept: 45/100 punten 

- een nota betreffende de duurzame maatregelen: 5/100 punten. 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, NV-A, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a) tegen 2 neen-stemmen 

(Beveren 2020) bij 3 onthoudingen (Groen) wordt akkoord gegaan om de projectgrond aan 

het Gravenplein tussen de brandweer en de bibliotheek,  kadastraal gekend 2de afdeling, 

sectie D deel van nummers 1120E en 1120F met een oppervlakte van 6 638,07 m² te 

verkopen en dit op basis van de infobrochure "Oproep van kandidaten" waarbij rekening 

wordt gehouden met 3 criteria die beoordeeld zullen worden voor de toekenning van de 

grond, nl. 1. prijs, 2. de architecturale en landschappelijke kwaliteit en 3. Duurzaamheid. 

Akkoord wordt gegaan om hiervoor de nodige publiciteit te voeren. 

 

 

14. Op 2 september 2020 kocht de gemeente de KMO-grond in het Doornpark, kadastraal 

gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W terug aan aangezien de firma die het perceel 

had gekocht zijn activiteiten er niet ging uitoefenen. 

Het perceel heeft een oppervlakte van 1 562,50 m² overeenkomstig het opmetingsplan, 

opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 1 februari 2018. 

Ondertussen mochten we al van verschillende firma's vernemen dat ze interesse hebben in 

de aankoop van deze KMO-grond. 

Daarom stellen we voor om op basis van de terugkoopprijs het perceel publiek te koop te 

stellen (biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod van minimum 2 000 

EUR) voor een minimumbedrag van 206 500 EUR (+ 12,5% kosten). 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan de KMO-grond, gelegen in het 

Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W met een oppervlakte 

van 1 562,50 m² te verkopen voor een minimumbedrag van 206 500 EUR (+12,5% kosten) 



volgens de procedure publieke verkoop met recht van hoger bod. 

De nodige publiciteit hiervoor zal gevoerd worden. 

 

 

15. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te 

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter 

te Gent op 26 februari 2020, is de inneming gekend als lot 7 en heeft deze een oppervlakte 

van 12,38 m². 

Aangezien er op dit perceel nog een gebruiker zit, dienen eerst de gebruiksrechten 

verbroken te worden. 

Met de gebruiker werd een akkoord in der minne bereikt. 

De belofte tot verbreking gebruiksrechten werd ondertekend op 22 oktober 2020. 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord de gebruiksrechten op de gronden, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A met een oppervlakte van 12,38 m² te 

verbreken voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) 

te Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

16. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) te 

Melsele werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te 

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter 

te Gent op 26 februari 2020, is de inneming gekend als lot 7 en heeft deze een oppervlakte 

van 12,38 m². 



Met de eigenaar werd ondertussen een akkoord in der minne bereikt. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan de gronden, kadastraal gekend 9de 

afdeling, sectie C deel van nummer 472A met een oppervlakte van 12,38 m² aan te kopen 

voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

17. Het Gemeentelijk Technisch Instituut wil 5 duale richtingen opstarten in 7BSO. 

 * Studiegebied mechanica-elektriciteit 

 Elektrotechnicus duaal 

 Installateur gebouwenautomatisering duaal 

 * Studiegebied auto 

 Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal 

 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal 

 * Studiegebied koeling en warmte 

 Technicus koelinstallaties duaal 

  

De eerste programmatie is voorzien in het schooljaar 2021-2022. 

Dit is zonder meer een mijlpaal voor de school. 

Het dossier moet ingediend worden voor 30 november 2020, met het protocol van akkoord 

met de vakbond, van de schoolraad en van het OCSG (Onderhandelingscomité van de 

scholengemeenschap). 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan de hierna genoemde richtingen 

duaal leren 7BSO te programmeren op het gemeentelijk technisch instituut vanaf het 

schooljaar 2021-2022 : 

 * Studiegebied mechanica-elektriciteit 

 Elektrotechnicus duaal 

 Installateur gebouwenautomatisering duaal 

 * Studiegebied auto 

 Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal 

 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal 

 * Studiegebied koeling en warmte 

 Technicus koelinstallaties duaal 



 

 

18. De gemeente Beveren ontving van de administratie van de provincie Oost-Vlaanderen een 

schrijven waarin wordt meegedeeld dat de raad van Bestuur van de vzw ERSV heeft beslist 

om deze vzw te ontbinden. 

Gezien de subsidiestromen vanuit Vlaanderen, die de werking van deze initiatieven rond 

streekontwikkeling ondersteunen, recent werden stopgezet, wordt deze beslissing tot 

ontbinding genomen. 

Zij verzoeken nu om deze ontbinding ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

De algemene vergadering van de vzw ERSV staat gepland op 07 december 2020. 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de ontbinding van de vzw 

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV). 

 

 

19. De gemeente Beveren ontving een schrijven van de vzw Toerisme Waasland waarin wordt 

meegedeeld dat in de Algemene Vergadering van 23 september 2020 de statuten werden 

gewijzigd. Op het geplande Bestuursorgaan en Algemene Vergadering van 02 december 

2020 zullen deze geïmplementeerd worden. 

In hun schrijven vragen zij nu dat deze nieuwe statuten worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

Unaniem keurt de gemeenteraad  de nieuwe gecoördineerde statuten van de vzw Toerisme 

Waasland goed. 

 

 

20. De gemeente Beveren  is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem. 

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering 

die plaatsheeft op donderdag 17 december 2020 om 18 uur. 

Gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, zoals verlengd bij 

Koninklijk Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap 

Binnenlands Bestuur, heeft de Raad van Bestuur van 10 september 2020 beslist om een 

digitale buitengewone algemene vergadering van Intergem te houden. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 



a. Wijziging van het doel/voorwerp 

b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 

    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 en bijlage 

1, bijlage 1bis en bijlage 3 

    - Toevoegen van een artikel 29ter 

    - Hernummeren van de volledige statuten. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 

medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om 

de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen 

vaststellen 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 

activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 

diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van 

Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de 

inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 17 december 2020. 

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 

Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten 

van Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald 

te worden voor elke algemene vergadering. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger 

namens onze gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem. 

Aangezien een schriftelijke algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle 

gemeenten een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het 

gemeenteraadsbesluit zo snel mogelijk en uiterlijk op 03 december 2020 uitsluitend per e-



mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Intergem d.d. 17 december 2020: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 

b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 

    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 

      en bijlage 1, bijlage 1bis en bijlage 3 

    - Toevoegen van een artikel 29ter 

- Hernummeren van de volledige statuten. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 

medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om 

de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen 

vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van 

de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 

activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 

    diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van 

Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende 

    de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 17 december 

2020. 

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 

Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem 

met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem. 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


Akkoord wordt gegaan de vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal 

zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem op 17 december 

2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 

dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden. 

Vervolgens verleent de raad zijn akkoord  over elk van de voorliggende agendapunten, 

waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft 

het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 

vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als 

een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 

overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die 

gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene 

Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket 

zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt  gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-

mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

Het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in 

de buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 

december 2020 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem 

van 17 december 2020 wordt tevens vastgesteld. 

 

 

21. De gemeente Beveren ontving  van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene 

vergadering op dinsdag 1 december 2020 om 19 uur in het hoofdgebouw van crematorium 

Westlede in Lochristi. 

De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 2020 

2. Activiteiten en strategie 

3. Begroting 2021 



4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem 

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

Staut aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens onze gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede. 

Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering 

herhaald te worden. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder van de 

algemene vergadering van 02 juni 2020. 

Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IGS 

Westlede van 01 december 2020. 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede op 01 december 2020 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 

de algemene vergadering van IGS Westlede op 01 december 2020 vastgesteld. 

 

 

22. De gemeente Beveren ontving van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone 

algemene vergadering die zal plaatsvinden op maandag 14 december 2020 om 19 uur in de 

vergaderzaal van Ibogem, Schaarbeekstraat 27 te Melsele. 

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1)  Samenstelling van het bureau. 

2)  Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 5 mei 2020 

3)  Budget en tarieven 2021 

4)  Varia. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Lientje De Schepper en Heidi 

Werrens aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Ibogem voor legislatuur 2019-2024. 

Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het 

mandaat  van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van  de verslaggeving van de 

bestuurder van Ibogem. 

Tevens hecht de gemeenteraad goedkeuring aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020. 



Het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente 

in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 wordt 

vastgesteld. 

Het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 

wordt vastgesteld. 

 

 

23. De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone 

algemene vergadering op woensdag 09 december 2020 om 20 uur in de burelen van 

Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

    1. activiteitenprogramma en strategie voor 2021 

    2. begroting 2021  

    3. aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van  

         Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het  

         Linkerscheldeoevergebied op  09 december 2020 en vaststelling van diens mandaat. 

    4. samenwerking Interwaas - dit punt wordt afzonderlijk geagendeerd op zitting van  

         24 november 2020 door de dienst overheidsopdrachten. 

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van 

de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de 

legislatuur. 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht  aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020 wordt 

vastgesteld. 

Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 

2020 wordt vastgesteld. 



 

 

24. De gemeente Beveren ontving van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging 

voor hun buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op 

woensdag 09 december 2020 om 18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-

Paulusplein 27 te Kallo. 

Volgende punten worden geagendeerd: 

1. Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie  

     voor het boekjaar 2021 

2. Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2021 

3. Benoeming commissaris-revisor. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever 

voor de rest van de legislatuur. 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht  aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 

december 2020. 

Het mandaat van mevrouw Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de 

gemeente voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 

Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van de heer Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders 

van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020 wordt vastgesteld. 

 

 

25. Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze zitting: 

problematiek verkeersveiligheid Kreek en Ganzendries te Kieldrecht. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, had graag enkele punten willen aanhalen naar 

verkeersveiligheid en problematiek ter hoogte van Kreek en Ganzendries te Kieldrecht. Op 

het vlak van verkeersveiligheid: daar er op de kreek een kleuter- en basisschool gevestigd is 

en ook een opstapplaats voor de lijnbus richting Sint-Niklaas en Beveren, wil zij graag een 



melding maken over de veiligheid. Doordat dit punt gelegen is aan het begin van de 

bebouwde kom, zijn er nogal vaak veel snelheidsduivels die de zone 30 niet respecteren. De 

vluchtheuvels worden vaak tegen hogere snelheden genomen, waardoor dit een zeer 

onveilige situatie met zich meebrengt. De oversteekplaats voor de kinderen is niet goed 

zichtbaar en bij uitwijkmanoeuvres die dagelijkse kost zijn, is het voor de personen die op 

het fietspad op de bus staan te wachten zeer gevaarlijk. De oversteekplaats voor fietsers is 

nog gevaarlijker. Fietsers die van Kieldrecht komen, moeten in een bocht achter bomen 

oversteken en ook daar is geen verlichting, wat dus op die plaats waar voertuigen nog met 

hoge snelheid rijden, zeer gevaarlijk is. Verkeer komende uit Verrebroek die de Ganzendries 

willen inrijden moeten al in de bocht aangeven met hun richtingsaanwijzers dat ze gaan 

afslaan. Nu dit is ook een zeer gevaarlijk punt. Je moet namelijk op het fietspad rijden om 

dan naar beneden te rijden. Wanneer er een wagen uit de wijk komt gereden, leidt dit tot 

zeer gevaarlijke situaties. De wagen komende van Verrebroek moet plots remmen met een 

mogelijke aanrijding tot gevolg. Normaliter heeft deze wagen voorrang, maar hij kan deze 

niet nemen. De wagen komende uit de wijk moet achteruit de berg afrijden om voorrang te 

verlenen aan de wagen komende van Verrebroek. Daarbovenop komt dat het voertuig 

komende uit de wijk, geen zicht heeft op fietsers/voetgangers komende van Verrebroek. 

Eventueel plaatsing van spiegels zou hier een oplossing zijn. Binnenkort start fase 3 van de 

bouw van de vier woningen aan het begin van de Ganzendries naast de school. Dit brengt 

nog meer hinder mee wat de verkeersveiligheid voor zowel scholieren, bewoners als andere 

verkeersdeelnemers in gedrang zal brengen. 

Problematiek ter hoogte van de Ganzendries: Sinds het begin van de Coronapandemie heeft 

de school De Kreek gebruikgemaakt van de poort achteraan uitkomend in de Ganzendries 

om de kleuters langs daar weg te begeleiden van en naar school. Echter brengt dit grote last 

mee in het woonerf Ganzendries. Dit gaat van overdreven snelheid van de ouders die 

gehaast hun kinderen van/naar de voor- en naschoolse opvang ophalen/brengen tot het 

verkeerd parkeren in de wijk (voor garagepoorten, voor opritten, midden van de straat). Ook 

het parkeren op de berg zorgt voor een zeer onveilige situatie. Zowel de bewoners als de 

school hebben hierover al contact gehad met alle partijen maar het loopt al geruime tijd uit 

de hand. Via enkele bijgevoegde foto’s kan men zien dat dit niet een eenmalig feit is. De 

school heeft een voorstel gedaan om er een schoolstraat van te maken, maar alle bewoners 

zijn unaniem dat ze dit niet willen. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de school de 

nooduitgang/poort voor altijd zal blijven gebruiken als toegang voor de school. Ook met de 



start van fase 3 waarin vier woningen gaan gebouwd worden aan het begin van de wijk zal 

er extra verkeershinder ontstaan door de vrachtwagens en camionettes die op de openbare 

weg zullen moeten staan. Als deze fase gestart is, zal ook het zicht van de mensen komende 

uit de Ganzendries volledig verdwijnen. Hier is dringend een oplossing voor nodig. Het 

plaatsten van een bord met aanduiding 20km/u zou ook al een oplossing zijn naar de 

snelheidsduivels in de Ganzendries. Daarnaast zouden de parkeerplaatsen ook eens 

moeten bekeken worden. Deze zijn namelijk niet zo handig geplaatst, openbare parking 

voor een oprit, openbare parking ter hoogte van een garage. De school De Kreek heeft een 

eigen parking die coronaproef kan gebruikt worden, alsook aan de overkant van de straat 

ter hoogte van de Tragel bevindt zich een grote openbare parking waar ouders zeker 

kunnen parkeren zonder overlast te bezorgen in de Ganzendries. Eventuele openbare 

handhaving vanaf 7.30 uur tot begin school als van 15.30 uur tot 16.30 uur zou een 

mogelijke oplossing kunnen bieden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er op dit moment geen zeer actuele metingen zijn van de 

snelheid van die site. Hij beschikt ook niet over gegevens dat op die plaats in het recente 

verleden ongevallen zouden zijn gebeurd. Maar aan de school zijn toch een heleboel 

maatregelen genomen. Er zijn twee verkeersplateaus die de zone 30 afbakenen. Er zijn 

oplichtende borden. De oversteekplaats voor de voetgangers is in kleur aangebracht. Er is 

puntverlichting voorzien. Bij het naderen van Kieldrecht zijn in de bocht waar in het 

verleden wel ongevallen zijn gebeurd, reflectoren aangebracht om de bocht duidelijker te 

maken. Dus hij vindt dat op de site heel wat maatregelen zijn genomen en hij denkt dat de 

feiten bevestigen dat daar in het recente en iets langere verleden geen ongevallen zijn 

gebeurd. Hij denkt dat de zichtbaarheid van de oversteek voor voetgangers in orde is. Het 

raadslid heeft wel een punt voor de oversteekplaats voor de fietsers. De diensten zijn al een 

hele tijd bezig met het onderzoeken van alternatieven, waarbij een aantal oefeningen 

worden gemaakt om de fietsers bijvoorbeeld aan de benedenkant, naast de dijk waar de 

weg op ligt, via de Tragel richting De Kreek te laten rijden met een oversteekplaats verder 

weg, maar wel veel zichtbaarder. Hij heeft toevallig de resultaten van de voorbereidingen 

deze namiddag in de verkeerscel besproken. Er wordt gewerkt aan een oefening die aan het 

college zal worden voorgelegd met een aantal maatregelen om de fietsers op die plaats op 

een andere manier te laten oversteken. Het raadslid heeft dus een punt, maar er wordt 

volop aan gewerkt. De Ganzendries is een woonerf waar per definitie al een 



snelheidsregime van 20 km/u geldt. Men kan daar door de concrete context ook niet snel 

rijden. Van bestuurders mag verwacht worden dat zij de wegcode respecteren. Het raadslid 

heeft een aantal voorbeelden gegeven van asociaal gedrag op het vlak van parkeren en de 

manier waarop mensen zich op de openbare weg begeven. Dat is uiteraard een kwestie van 

handhaving. Ook dat moet in alle redelijkheid bekeken worden. De politie kan niet 24/7 op 

alle plaatsen controleren. Maar het is een woonerf waarbij hij geen weet heeft van 

problematiek van snelheidsduivels. Misschien respecteert men niet altijd perfect de 

snelheid van 20 km/u, maar hij heeft geen kennis van problemen die disproportioneel zijn. 

Het raadslid heeft terecht aangeraakt dat in de onmiddellijke omgeving van de school 

alternatieven voor parkeren zijn. Dat is ook met de school opgenomen en met de ouders. Er 

is bijvoorbeeld de parking aan de Tragel waar men kortbij perfect en comfortabel kan 

parkeren en zo naar de school kan gaan. Het centrum van Kieldrecht is eigenlijk niet ver. 

Maar door de coronacontext gaat een deel van de schoolkinderen inderdaad vanaf een 

andere plaats van en naar de school. Dat werd uit elkaar gehaald en dat is eigenlijk de 

verklaring voor de grootste problemen. Maar hij heeft uit contacten met de school begrepen 

dat het is gestopt en dat men terug de ene ingang gebruikt waardoor de problematiek is 

opgelost. Het is triest om te moeten zeggen dat het des mensen is dat heel wat ouders van 

oordeel zijn dat ze hun kinderen blijkbaar met de auto tot in de schoolpoort moeten voeren. 

Dat asociale gedrag geeft vaak wel problemen. Men probeert daar heel erg op in te grijpen 

en hier wordt gesensibiliseerd om de parkings te gebruiken en de kus-en-rijzone. Men kan 

daar perfect kinderen afzetten zonder te parkeren om op een veilige manier naar de school 

te gaan.  

Ten slotte de bouwwerken, het is al een aantal keer in de raad ter sprake gekomen. Men 

probeert het met de diensten zeer scherp te volgen. Er zijn afspraken met de aannemer voor 

het plaatsen van de bouwkranen zodat het zo min mogelijk hinder en gevaar oplevert. Het is 

uiteraard ook de aansprakelijkheid van de aannemer om te zorgen voor goede signalisatie. 

Dit is een schoolomgeving. Hij denkt dat het bij de vorige raad nog ter sprake is gekomen 

dat het charter werftransport wordt toegepast. Dat betekent dat binnen de momenten dat 

de school begint en eindigt er geen transporten kunnen zijn. Hij kan zeggen dat gisteren nog 

een delegatie van de bouwsector van het Waasland onder andere over dit soort problemen 

heel gericht overleg heeft gehad om te zoeken naar een gerichte aanpak waarbij de 

aannemers hun rol opnemen om op dat soort zaken adequaat te kunnen reageren. 

 



Raadslid Schelfhout zegt dat de parkeerstroken in de Ganzendries aan de woningen nog wel 

een probleem zijn. Ze vraagt of dat nog eens herbekeken kan worden. 

 

Schepen Van Roeyen wil er eens naar kijken. Ook dat is iets dat vaak voorkomt, dat 

parkeerstroken voor een oprit of een garage liggen. Dan mag degene die daar woont en te 

gast is daar parkeren. Maar wanneer daar niet correct geparkeerd wordt, is dat inderdaad 

een probleem. Het is een keuze. De parkeerplaatsen kunnen ook weggenomen worden, 

maar dan is er geen enkele ruimte. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt op welke termijn het fietspad waar de schepen het over had, 

wordt bekeken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er deze namiddag een aantal ideeën zijn opgelijst. Het is de 

bedoeling dat die in een nota naar het college gaan. Die zullen dan voorgelegd worden om 

uitgevoerd te worden. Er zijn middelen binnen de posten die voor verkeerstechnische 

ingrepen zijn bestemd. Het zullen geen spectaculaire werken zijn, maar men wil de 

oversteekplaats verplaatsen. Het zal eerst aan het college worden voorgesteld. Er is een 

huisontwerper die à la carte voor kleinere ontwerpen gevraagd kan worden. Van de 

oversteek komende van de Tragel waar je nu met trapjes zo het talud van de dijk opgaat en 

de oversteek die men iets voorbij De Kreek wil voorzien en het hele aansluitende verhaal, 

daar wordt een concept van uitgewerkt. Dat kan dan voorgelegd worden voor uitvoering. 

Men is dus volop bezig en het college moet nog groen licht geven, maar hij vertrouwt erop 

dat dat zal gebeuren. 

 

 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

26. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze 

zitting: openbaar onderzoek verkaveling, Haagstraat te Vrasene. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat het hier een openbaar onderzoek betreft in Vrasene 



voor een verkaveling van niet minder dan honderd woningen. Het is evident dat dit een 

grote impact dreigt te hebben op de mobiliteit in de gemeente en ook op de leefbaarheid. 

Er is in die hoek al sprake van nogal wat sluipverkeer. Binnen de hoek waar men de 

verkaveling tot stand wil brengen zijn al iets van tweehonderd huizen gesitueerd. Als er daar 

nog eens honderd bij komen dan is het wel duidelijk wat men daar kan verwachten. 

Momenteel is het nog een mooi stuk open ruimte. Er is in de raad al vaker gesproken over 

het belang van open ruimte. Hij verwacht dat daar ook problemen zullen zijn in verband 

met water. Het is een gebied dat voor een stuk waterziek is. Het betreft hier geen 

woongebied maar woonuitbreidingsgebied. Dat blijkt in de omgevingsaanvraag toch wel 

enigszins genegeerd te worden. Men spreekt hier ook over het feit dat het zou behoren tot 

het kleinstedelijk gebied. Naar zijn weten is het nog altijd het buitengebied. Hij zou graag 

weten wat de visie is van de gemeente en het college. 

 

Raadslid Vermeulen sluit zich bij haar collega aan. Ze is ook bezorgd over wat er hier 

gebeurt. Ze citeert haar voorgangster Kristien Hulstaert die in 2018 al heeft gezegd dat ze 

bezorgd was over de verkeersveiligheid ten gevolge van de verkaveling in de Haagstraat en 

de impact die er zou zijn op de mobiliteitsproblemen die er toen al waren. Het is twee jaar 

verder en de bezorgdheid is nog steeds aanwezig, niet alleen bij haar fractie maar ook bij 

veel bewoners. Er worden drie zaken aangehaald. Het gaat veelal over wateroverlast. Het is 

een gebied waarvan bekend is dat er nood is om het gebied te behouden als een 

bufferplaats. De nieuwe verkaveling betekent meer beton en nieuwe wegen. Dat gebeurt in 

een periode waarin iedereen weet dat er door de veranderingen bij harde en lange 

regenperiodes echt wel problemen zijn. Ten tweede sluit ze aan bij de opmerkingen over de 

open ruimte. Het is een zeer mooi gebied in Vrasene. Ze heeft meermaals gezien dat tijdens 

de coronaperiode veel mensen op zoek gingen naar wandelgebieden. De gemeente heeft 

prachtige wandelingen aangeboden op heel plaatsen. Wie de wandelingen in Vrasene 

gedaan heeft, merkt dat je daar vaak meer op de weg moet lopen dan in de andere 

deelgemeenten. Ze zou de slogan ‘Red de open ruimte en versterk de kern’ willen 

aansluiten bij de vraag om het woonuitbreidingsgebied daar te laten als een open ruimte. 

Tot slot kan het gebied zelfs ontwikkeld worden als een bos of een natuurgebied. Dat is ook 

een van de aanbevelingen richting de lokale besturen om de woonuitbreidingsgebieden in 

de regio om te zetten in die zones. 

 



Schepen Vlegels zegt dat er vroeger al eens een project is ingediend en dat is op een zeker 

moment teruggetrokken. Er zijn een aantal aanpassingen aan gebeurd. Dit is een 

woonuitbreidingsgebied. Het college kan niet verhinderen dat een eigenaar of promotor die 

daar over de nodige rechten beschikt, een aanvraag doet. Het college moet die dan 

behandelen. Op dit moment loopt het openbaar onderzoek. Dit wil hij afwachten. Er komen 

ook een aantal adviezen binnen in het kader van het onderzoek. Er moet onder andere een 

advies komen van de provincie die zich buigt over de waterproblematiek. Het eerste advies 

van de provincie over het vorige plan stelde dat het voldeed voor een uitbreiding. Op dit 

moment zijn er wat problemen met de afvloeiing van het water die juist hierdoor opgelost 

worden. Maar dit wil niet zeggen dat er vooruitgelopen wordt op een beslissing. Hij denkt 

dat men het onderzoek alle kansen moet geven, men alle adviezen moet krijgen en dat men 

zich dan moet buigen over het ganse project. Als het doorgaat moet het sowieso nog naar 

de raad komen in verband met de wegenis die goedgekeurd moet worden. De raad krijgt 

dus nog de kans om commentaar te geven. Hij wil nu wachten tot het openbaar onderzoek 

achter de rug is. 

 

Raadslid Creve stelt dat dat de normale gang van zaken is. Het problematische in dit dossier 

vindt hij dat de ontwikkelaar overal rondbazuint dat hij, nadat hij de vorige keer zijn dossier 

heeft ingetrokken, dat nu helemaal heeft afgetoetst met de gemeente. Hij heeft er enkele 

maanden geleden al eens een vraag over gesteld en de schepen heeft bevestigd dat er 

gesprekken waren met de ontwikkelaar. Blijkbaar gaat de gemeente voor een stuk mee in 

het verhaal van de verkaveling voor honderd huizen. Dat is hetgeen de ontwikkelaar op het 

moment vertelt. Daarom vraagt hij nu naar de visie van de gemeente. Er wordt hier bepaald 

niet van een wit blad vertrokken of dat men in volledige onbevangenheid het dossier gaat 

bekijken. Er zijn duidelijk al gesprekken geweest en men heeft het hier en daar bijgestuurd 

om het dossier zo min mogelijk de kans te geven om te kunnen passeren terwijl het op alle 

mogelijke vlakken botst. De waterhuishouding is één aspect, maar het mobiliteitsaspect is 

nog veel belangrijker. Er komt een trechter in Vrasene. Het probleem is in de ochtend in 

Vrasene te zien. Als er nog eens een wijk van honderd huizen bij komt, dan komen er 

gemiddeld 150 wagens extra bij. Het is ook een kwestie van leefbaarheid. Het is ook 

essentieel om de stukken open ruimte in het buitengebied en de dorpen te behouden. Hij 

vraagt zich af wat de visie van Beveren is in verband daarmee. Tot hier toe is het dossier 

rustig begeleid. 



 

Schepen Vlegels vindt het logisch dat een dienst een dossier begeleidt. Er is een 

gemeentelijke bouwkundige verordening. De promotoren vragen wat de richtlijnen zijn. Dan 

is het logisch dat er op dat vlak een zekere begeleiding is, maar de diensten spreken zich 

uiteraard niet uit over het dossier zelf. Dat gebeurt door het college na advies van de 

diensten. Ook na advies van externe diensten en na openbaar onderzoek. Er is op dit 

moment geen uitspraak of de gemeente voor- of tegenstander is. Het is logisch dat er eerst 

een openbaar onderzoek is. Wat betreft heroriëntering van gebieden, als men zegt dat er 

iets anders van gemaakt moet worden zoals een groengebied, dan kost dat een hoop geld. 

Dat kan de gemeente zomaar niet doen en dat betekent planschade. De gemeente zal de 

portemonnee trekken voor een aantal projecten in Beveren, maar dat kan echt niet voor 

alles. Dit gebied is al heel lang woonuitbreidingsgebied en het heeft nog lang geduurd 

totdat er aanvragen zijn gekomen. Nu is dat wel zo en de aanvraag wordt behandeld zoals 

elke aanvraag die door de gemeente moet worden behandeld. Op het moment dat alle 

adviezen binnen zijn en het volledige openbaar onderzoek achter de rug is zullen conclusies 

worden getrokken. Het is nogal logisch en er moet respect zijn voor de procedures. Mensen 

hebben het recht om een aanvraag te doen. Er is het recht om een woning aan te vragen, 

anderen hebben het recht om een verkaveling aan te vragen. De gemeente moet dat op een 

deftige manier afhandelen. Daarom is het nog te vroeg om er een standpunt over in te 

nemen. 

 

Raadslid Creve stelt dat het woonuitbreidingsgebied is en dus geen woongebied. Aan een 

woonuitbreidingsgebied kan men pas beginnen op het moment dat er in het woongebied 

geen plaats meer is. De schepen weet dat er nog meer dan ruimte genoeg is in de 

woongebieden in Beveren. Bovendien rammelt dit dossier ook nog aan een andere kant. 

Men zit hier in het buitengebied terwijl in de aanvraag duidelijk sprake is van het feit dat 

Vrasene tot het kleinstedelijk gebied behoort. Dat klopt dus niet. Eigenlijk is de 

omgevingsvergunningsaanvraag vanaf het begin in de onwettelijkheid. De schepen zegt dan 

dat het opengelaten moet worden omdat er anders planschade betaald moet worden. Hij 

denkt dat het heel eenvoudig is. De gemeente kan zeggen dat hier gaat om een 

woonuitbreidingsgebied en er kan geen sprake van zijn dat er op dit moment al 

woonuitbreidingsgebied wordt aangesneden want leefbaarheid komt op de eerste plaats. 

Dit lijkt hem een geschikte uitspraak op dit moment, ook al loopt het openbaar onderzoek 



nog. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het zo niet werkt. Men heeft het recht om een aanvraag te doen en 

men kan bij een groepswoningbouwproject een woonuitbreidingsgebied aansnijden. De 

wetgever heeft het er lastig mee en hij zou het liever anders hebben zodat 

woonuitbreidingsgebieden via normale RUP-procedures zouden kunnen gaan en via 

verkavelingsprocedures, maar dat kan niet. Daarmee geeft de wet de mogelijkheid voor 

groepsbouw en daarvan wordt gebruikgemaakt. De wetgever heeft al lang de kans gehad 

om dat gat in de wetgeving te dichten maar doet dat niet. Maar de mogelijkheid is er nog 

altijd. De gemeente kan dus niet zeggen dat er geen aanvragen gedaan mogen worden. Dat 

is de procedure die de gemeente moet volgen. Hij wil afwachten wat het openbaar 

onderzoek geeft. Hij kent een aantal problematieken zoals mobiliteit. Schepen Van Roeyen 

is daar met de diensten mee bezig om oplossingen ervoor te geven. Het sluipverkeer is een 

dagelijkse zorg van de dienst mobiliteit. De waterproblematiek erkent hij minder. De 

provincie heeft de vorige keer al gezegd dat er een aantal zaken moeten gebeuren, maar die 

worden opgelost in het signaalgebied waar buffers aangelegd worden. Er wordt alleen nog 

gewacht op financiering van de hogere overheid. Dat is een van de twee signaalgebieden bij 

Beveren. Op het moment is het een plaatselijk probleem dat te maken heeft met 

onvoldoende afwatering. Dat is duidelijk in kaart gebracht. De zorgen over mobiliteit zijn 

terecht maar die bestaan ook al zonder deze verkaveling. 

 

Raadslid Creve stelt dat deze verkaveling het nog erger zal maken. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat de procedure nu wordt gevolgd. Hij raadt het raadslid aan 

niet de populaire uit te hangen door telkens voor de procedure erop te gaan springen. 

 

Wat raadslid Creve betreft is het geen kwestie van de populaire uithangen. Hij vraagt naar 

de visie met betrekking tot de leefbaarheid van het buitengebied en van de gemeente. Hij 

vraagt ook naar de draagkracht van mobiliteit van een dorp. 

 

Schepen Vlegels vraagt het raadslid de procedure af te wachten. 

 

Raadslid Creve ziet twee verschillende zaken. De procedure en daarnaast visie. Hij gaat erop 



in omwille van het feit dat een deel van de procedure al heeft plaatsgevonden in de 

gesprekken met de ontwikkelaar. De schepen gaat op basis van wat er aan bezwaren 

binnenkomt een beslissing moeten nemen. Maar een deel van de discussie is al gevoerd. 

Het dossier is al eens ingetrokken om het op een aantal punten bij te werken.  

 

Schepen Vlegels vraagt of het raadslid dan vindt dat een aanvrager niet begeleid moet 

worden. Het is de normale gang van zaken. 

 

Raadslid Creve zegt dat het kan zijn dat het de normale gang van zaken is. Hij heeft er geen 

probleem mee en hij heeft ook geen probleem met procedures. Maar langs de andere kant 

zou hij graag zien dat in de visie van de gemeente Beveren wat meer rekening wordt 

gehouden met behoud van open ruimte en draagkracht van dorpen.  

 

Schepen Vlegels stelt dat het raadslid dan tegen stemt als er een project in Beveren in het 

kleinstedelijk gebied komt. En nu zegt hij dat er in Beveren en Melsele nog voldoende 

gebouwd kan worden. 

Raadslid Creve vindt dat de schepen er een karikatuur van maakt. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het raadslid dit kan vinden in de verslagen van de gemeenteraad 

dat hij telkens tegenstemt. 

 

Raadslid Creve vindt dat dat niet wil zeggen dat men met elk project moet meedoen. Als de 

schepen het voorstel doet om hier vlakbij nog eens tweehonderd appartementen te zetten, 

dan vindt hij dat een slecht idee. Het maakt niet uit of dat gaat om verdichting of niet, te 

veel vindt hij te veel. In een centrum is er ook op een bepaald moment een grens aan de 

draagkracht. In een dorp is dat nog anders dan in een kleinstedelijk gebied zoals in Beveren 

en Melsele. Er is een duidelijk verschil tussen die twee. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hij mensen die op de reguliere markt een huis zoeken, wil helpen. 

 

Raadslid Creve vindt niet dat men tot in het oneindige alles vol kan blijven bouwen. 

 

Schepen Vlegels raadt het raadslid te kijken naar de cijfers van het hele Waasland. Beveren 



zit net in het midden van de gemeenten in de regio. 

 

Raadslid Creve stelt dat Beveren een van de gemeenten in Vlaanderen is waar het meeste 

gebouwd wordt van allemaal. 

 

Schepen Vlegels raadt het raadslid nogmaals aan om de cijfers te vergelijken en niet de 

populist uit te hangen. 

 

Raadslid Creve weet dat de cijfers er zijn. Hij vindt het niet oké dat, op het moment dat 

iemand het niet met de schepen eens is, deze direct een populist genoemd wordt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat Beveren in het midden van het Waasland zit. Landelijke 

gemeenten zoals Sint-Gillis en Stekene hebben meer activiteit. 

 

Raadslid Creve wil graag de discussie nog eens voeren op basis van cijfers. Nu speekt hij op 

basis van principes en over wat wenselijk is voor gemeenten, het buitengebied en het 

kleinstedelijk gebied. Zijn vraag ging initieel over Vrasene. Nu wordt ook over Beveren 

gesproken en uiteindelijk over de totaalvisie op de gemeente. Hij stelt voor het bij Vrasene 

te houden. 

 

Schepen Vlegels stelt dat het raadslid zelf over Beveren is begonnen en dat hij alleen op zijn 

opmerkingen reageert. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Ten verzoeke van Groen werden volgende punten toegevoegd aan de dagorde van deze 

zitting 

27. ByeByeGrass-charter en verduurzamen van terreinen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat vorig jaar de ‘ByeByeGrass’-campagne werd gelanceerd. 

Deze organisatie wil het onbenutte gras in Belgische tuinen, scholen, parken en 

bedrijventerreinen laten evolueren tot meer duurzame alternatieven. Dat komt niet alleen 



de biodiversiteit, maar ook het klimaat ten goede. Door de toenemende droogte en 

klimaatopwarming is groen rond een gemeente of stad essentieel. De voorbije jaren werden 

in Beveren al heel wat gemeentelijke inspanningen gedaan op vlak van verbloeming van de 

publieke ruimte. Met de ByeByeGrass-campagne konden al heel wat Vlaamse gemeenten, 

steden en bedrijven overtuigd worden zoals Aalst en Leuven. Door het ByeByeGrass-charter 

te ondertekenen engageert een gemeente of stad zich om via haar acties en netwerk 

externe partners over de streep te trekken zoals bedrijven, scholen en organisaties. Die 

kunnen het idee mee helpen verbreden. Misschien kan de gemeente naast haar vele eigen 

inspanningen via een actie een versnelling hoger schakelen door externe partners aan te 

schrijven. Zeer veel industriezones zijn groene woestijnen terwijl ze veel meer in hun mars 

hebben of speelterreinen die niet telkens gekortwiekt moeten worden. Niet maaien is 

bovendien de meest logische keuze om met de huidige droogteproblematiek om te gaan. 

Hij heeft drie vragen. Omdat de gemeente al heel wat gemeentelijke acties op poten heeft 

gezet, ondertekent zij het ByeByeGrass-charter en verbreedt zij het idee met externe 

partners. Het gemeentebestuur onderzoekt of ze terreinen van bedrijven, scholen en 

organisaties kan meehelpen verduurzamen door via haar communicatienetwerk deze 

bedrijven, scholen en organisaties te motiveren en deel te nemen aan het vervolg van deze 

actie. De gemeente Beveren informeert bij de Provincie Oost Vlaanderen of hun 

voorgestelde subsidiemogelijkheid ook van toepassing kan zijn voor verduurzamen van 

bedrijventerreinen en meer bepaald het verduurzamen van bedrijventerreinen dat een 

aantal elementen aangeeft. 

 

Schepen Kegels weet dat er in het verleden over vergelijkbare acties discussies zijn gevoerd, 

maar hij weet niet of het in een charter opgenomen moet worden. Hij is blij dat er al veel 

initiatieven zijn genomen, bijvoorbeeld bij het bermbeheer en de bijentuinen die overal uit 

de grond rijzen. Ook de vergunningen van de begraafplaatsen waarbij wordt 

overgeschakeld op gras in plaats van de traditionele paden. Maar er is anderzijds wel het feit 

dat de doorsnee inwoner van de gemeente Beveren het zeer op prijs stelt dat zijn bermen 

wel gemaaid worden. Vooral in de stedelijke context is men het niet gewend om zaken op 

zijn beloop te laten gaan. Het ligt moeilijk om stukken van parken te laten verwilderen of 

natuur op zijn beloop te laten gaan. Er moet dus altijd een afweging worden gemaakt. Hij 

wil nog eens het voorbeeld van de Duivendam geven. Daar heeft men met bijenmengsel een 

stuk willen laten verwilderen. Vanuit de wijken gaat het daar over in het landelijk gebied. Er 



kwam direct een petitie, met rond de honderd handtekeningen, om het terug op de 

traditionele manier te onderhouden. Dat is op andere plaatsen ook gebeurd. Daarom wil 

het college het charter niet ondertekenen. Maar de gemeente wil er wel via de eigen 

initiatieven en op de eigen manier mee verder werken. De evolutie heeft langere tijd nodig 

waardoor het hopelijk op termijn wel op meerdere plaatsen gedaan kan worden zonder er 

veel kritiek op te krijgen. Men wil plaatsen om het op zijn beloop te laten gaan, maar niet in 

wijken en in stedelijk gebied. Ook het bermbeheer zal blijven zoals het is. Op de plaatsen 

waar het kan zullen zeker en vast projecten worden gedaan. Daar heeft het charter weinig 

mee te maken. 

 

Raadslid De Munck stelt dat dit alleen een antwoord is op de eerste vraag. 

 

Schepen Kegels zoekt de tweede vraag op. Deze gaat over bedrijven, organisaties en 

scholen die mee willen werken. De meeste scholen zijn gemeentelijke scholen. Daar zijn 

automatisch al contacten mee. Als hij vandaag in contact komt met bedrijventerreinen dan 

zijn zij morgen vragende partij om via sociale tewerkstelling het onderhoud te laten doen. 

Zij willen ook naar een zo proper mogelijk parkmanagement gaan. Dat wil zeggen dat zij het 

zeer op prijs stellen dat er ook gemaaid wordt en dat het onderhouden wordt. Het laat zien 

dat het ook gebeurt, buiten het logistieke park dat nu een enorme buffer is. Dat is natuurlijk 

een materie van de Maatschappij Linkerscheldeoever waar een grotere natuurcorridor 

wordt gecreëerd voor de leefbaarheid van Verrebroek. Het Pareinpark en Doornpark hebben 

weinig mogelijkheden omdat die al grotendeels zijn volgebouwd. Daar is weinig ruimte om 

zaken te implementeren. De bedrijven maken nog altijd zelf de keuzes dus als daar morgen 

een initiatief ontstaat dan kunnen ze dat nemen. Met de scholen is er een project geweest in 

de Prosperpolder waar in de tuin ernaast een natuurproject is gedaan en de vorige 

legislatuur. Dat wordt nu verdergezet met de scholen zodat er op het gebied van 

natuurelementen en bewustmaking wat gebeurt. Maar dat kan ook zonder het charter dus 

dat hoeft niet per se ondertekend te worden. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het inderdaad niet per se nodig is om een charter te 

ondertekenen om deze stappen te zetten. Hij wil wel aanraden de focus te leggen op het 

initiatief dat de schepen al lange tijd neemt. In de gemeentebrochure staan drie 

verschillende artikelen die er uit volgen, maar het zijn telkens initiatieven van de gemeente 



op haar eigen gebied. Er is een mooi artikel verschenen over het verbloemen van de 

begraafplaats. Het tweede artikel gaat over wat de gemeentelijke dienst kan betekenen ter 

ondersteuning van dossiers. Maar men laat nu wel een potentieel liggen dat aangesneden 

kan worden met alle kennis van zaken en de dienst die er heel wat kennis rond heeft 

opgebouwd. Dus dat men daar een winst heeft aan grond die niet meer aan initiatief moet 

vragen van een gemeente. Hij denkt dat het een mooie samenwerking kan zijn. Het is de 

initiële gedachte van het charter om wat de gemeente doet verder te verbreden met externe 

partners binnen de gemeente. Alle kennis van de gemeente wordt verbreed naar 

particulieren, scholen enzovoort. Hij vindt het spijtig dat de gemeente wel op eigen terrein 

aan het spelen is, maar dat men niet durft te springen om te verbreden. De gemeente kan 

mooie voorbeelden laten zien en er samen met externe partners de schouders onder zetten. 

Dat mist hij. 

 

Schepen Kegels is het met deze uitleg niet eens. Enerzijds is elke mens eigenaar van zijn 

eigendom en hij doet daarmee wat hij wil. Er is ook de discussie geweest dat er een 

ambassadeur moest komen en dat er een ambtenaar aangesteld moest worden die de 

mensen zou leren hoe ze hun tuin moeten aanplanten en met welke planten. Dat is vanuit 

het perspectief van Groen waarschijnlijk een goed idee. Hij vindt dat een minder goed idee 

omdat hij denkt dat iedereen zelf de keuze moet maken van wat er in zijn of haar tuin kan. 

Het is iedereen zijn eigen recht om dat te doen. De gemeente maakt promotie en reikt zaken 

aan. Er is het subsidiereglement rond kleine landschapselementen. Men kan subsidie 

krijgen voor het aanplanten van bepaalde dingen in tuinen. Andere gemeenten zoals 

Zwijndrecht vragen nu naar het reglement van Beveren. Dat is een zeer groene gemeente 

waar de partij van het raadslid aan zet is en die vraagt het reglement van Beveren om de 

kleine landschapselementen te implementeren. Dat vindt de gemeente een goed voorbeeld 

van hoe een gemeente promotie kan voeren rond de implementatie van groene elementen. 

Dat reglement gaat al van voor zijn tijd mee. Het is een goed reglement dat vandaag de dag 

nog steeds te weinig wordt gebruikt. Het budget wordt jaarlijks niet opgenomen. Hij voert 

daar terug promotie rond om het toch meer aan de man of vrouw te brengen. Maar hij wil 

niet aan de mensen gaan vertellen wat zij op hun terreinen moeten doen. Als zij verplicht 

zijn om bepaalde zaken uit te voeren dan wel, maar hij gaat er niet morgen de nadruk op 

leggen om te zeggen hoe het moet. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. De 

gemeente komt er de afgelopen jaren ook wel degelijk mee in het nieuws en er zijn heel wat 



prijzen mee binnengehaald. Op dat gebied doet men wat moet als openbaar bestuur, het 

goede voorbeeld geven aan de burgers. Hij denkt dat de gemeente daar op dit moment 

100% in slaagt. Hij ziet geen enkele meerwaarde in het tekenen van een charter. Hij denkt 

dat het charter misschien aangepast moet worden aan het beleid van de gemeente Beveren 

en niet andersom. 

 

Raadslid De Munck heeft nog een laatste toevoeging. Dit noemt men proactief beleid. De 

schepen kan zaken implementeren en dan partners zoeken in de gemeente om te vragen of 

ze willen participeren. De schepen reageert vaak op voorstellen van zijn fractie alsof men de 

mensen iets gaat verplichten. Maar de gemeente kan het voortouw nemen en uitnodigend 

vragen wie er meedoet. Dit is helemaal iets anders dan zeggen dat iemand mee moet doen. 

Dat wordt duidelijk niet gezegd. Het idee van de eco-ambassadeur die de schepen zelf 

aanhaalt, heeft hij niet gevolgd, maar de provincie wel. De provincie heeft daar middelen 

voor vrijgemaakt en in de provincie Oost-Vlaanderen gaat nu iemand van stad tot stad en 

van gemeente tot gemeente. Wel voor de steden en gemeenten die zich daarvoor hebben 

ingeschreven. Hij denkt dus dat het idee dat hij toen heeft gelanceerd helemaal niet zo 

slecht was. Het is opgepikt door de provincie. De standpunten zijn gekend. Vanuit zijn 

fractie kan hij alleen maar vragen om toch te durven verbreden en de sprong te maken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

28. Kraantjeswater als gezond en duurzaam alternatief. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat er nog altijd meer flessenwater wordt gedronken dan 

kraantjeswater. Dat is puur commerce en omdat mensen denken dat het lekkerder of 

gezonder is. Zij vraagt hier of er met de verhuis gekozen kan worden of misschien al 

gekozen is voor de drinkwaterfonteintjes en of die kunnen komen op andere plaatsen in de 

gemeente. Ze kijkt bijvoorbeeld naar hier. Vandaag kan het niet omdat er in Ter Vesten en de 

bibliotheek geen drinkwaterfontein is. Hier is haar fractie dan weer met een charter omdat 

het belangrijk is om een voorbeeldfunctie naar de inwoners te vervullen en naar andere 

gemeenten die even goed kunnen worden als Beveren nu al is of wordt. Ten tweede is er 

wellicht een stappenplan voor het nieuwe AC. Ze vraagt in welke mate men het wil 



uitbreiden en of het van toepassing is op andere plaatsen. Heel wat scholen hebben er 

ondertussen wel stappen in gezet, maar zeker nog niet iedereen. Ze vraagt of er flessen ter 

beschikking gesteld kunnen worden. Er duiken steeds meer Dopper flessen op, bijvoorbeeld 

in universiteiten en andere gebouwen waar veel mensen tezamen werken. Tot slot vraagt ze 

of via de gemeentelijke communicatie de mensen gestimuleerd kunnen worden om de stap 

te zetten zo veel mogelijk kraantjeswater te drinken. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het raadslid de vraag in het verleden ook eens heeft 

gesteld. Men heeft niet stilgezeten. Vorig jaar zijn samen met de Watergroep tien 

drinkwaterpunten aangesloten op negen verschillende gebouwen. Dat zijn onder andere de 

bibliotheek, het GTI, een school in Kieldrecht en de sporthal in Beveren. Bij de keuze voor 

deze locaties heeft men zich laten leiden door het grote aantal bezoekers en afnemers. Zo 

kan een zo breed mogelijk publiek kraantjeswater ter beschikking worden gesteld. Er moet 

wel voldoende spoeling zijn in verband met de hygiëne. Anders wordt het vanuit de 

Watergroep afgeraden. In het publieke deel van blok C van het nieuwe gemeentehuis is een 

drinkwatervoorziening voorzien. Op alle locaties in het gebouw waar koffie genomen kan 

worden zijn drinkwaterfonteintjes geplaatst. Die zijn aangesloten op kraantjeswater. 

Bezoekers en medewerkers zullen dus volop kunnen genieten van kwalitatief 

kraantjeswater. Enkel in de vergaderzaal zal nog flessenwater voorzien worden. Ook op het 

oude gemeentehuis is al een drinkwaterpunt voorzien op de vierde verdieping. Er zijn 

momenteel al heel wat medewerkers op het gemeentehuis die over de drinkflessen en 

drinkbekers beschikken. De traditionele recepties zullen niet door kunnen gaan begin 

volgend jaar. Misschien is het een mogelijkheid om de medewerkers in plaats daarvan een 

herbruikbare fles of beker ter beschikking te stellen. Die suggestie kan worden 

meegenomen, maar hij denkt niet dat daarvoor een charter hoeft te worden ondertekend. 

Er zijn heel veel charters. Daar zal hij de komende raden dan wel kennis van nemen. Hij 

denkt dat het niet voldoende is. Het is niet zo dat, als men een charter ondertekent en er 

een grote communicatie rond voert, er in de praktijk ook werkelijk iets verandert. Het is 

belangrijk om in de praktijk te proberen dingen te veranderen. Op dat vlak heeft Beveren, 

zoals vele andere steden en gemeenten, in samenspraak met de Watergroep een aantal 

initiatieven genomen. Het zijn nu negen gebouwen naast het nieuwe gemeentehuis. Hij 

denkt dat het in de toekomst verder uitgebreid zal worden. Maar het is belangrijk dat er 

voldoende afname is. Anders wordt het afgeraden vanwege onhygiënische toestanden. 



 

Raadslid Vermeulen is zeer blij met het antwoord. Ze vraagt nog of op de gemeenteraden in 

het nieuwe gebouw de raadsleden alleen bruiswater zullen krijgen en er een fles voor de 

raadsleden zal zijn waarmee zij zichzelf kunnen bedienen van kraantjeswater, of dat daar 

ook nog steeds gekozen wordt voor het aanbieden van beide. 

 

Burgemeester Van de Vijver durft niet iemand te verplichten, maar er moet wel de keuze 

zijn. De waarnemend algemeen directeur zal dat zeker meenemen. Maar hij wil niemand 

verplichten om het een of het ander te doen. Dat zou volledig tegen de visie zijn. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Ten verzoeke van sp.a werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting. 

 

29. Coronavirus in nertsenkwekerijen 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft dit punt op de agenda gezet naar aanleiding van de vaststelling 

dat in Denemarken een aantal mensen besmet zijn geweest met een nieuw coronavirus. Ze 

zijn allemaal besmet geraakt via de nertsenkwekerijen in de buurt van waar ze wonen en 

werken. In Denemarken is men daarom begonnen met preventief opruimen van de nertsen. 

Ook in België zijn een aantal nertsenkwekerijen nog actief. Ook in Beveren is een grote 

nertsenkwekerij. Daarover zijn er in het verleden al discussies geweest. Sciensano zou de 

situatie monitoren en regelmatig testen doen. Hij vraagt zich af of de gemeente dit ook zelf 

van nabij opvolgt of dat ze informatie doorkrijgt van Sciensano. Hij vraagt of er extra 

veiligheidsmaatregelen opgelegd moeten worden. Hij vraagt in het algemeen wat de stand 

van zaken met betrekking tot de kwekerij is. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de gemeente tot op heden nog geen enkele brief 

noch vraag heeft gekregen dat de gemeente een bepaald initiatief moet nemen. Het FAVV 

volgt het op de voet. Alle acht nog actieve kwekerijen in Vlaanderen worden op de voet 

gevolgd en gemonitord zeker tot het einde van dit jaar. Daar worden een aantal 

verplichtingen opgelegd zoals dat ook gebeurt met andere ziekten. Maar naar de 



gemeenten toe is er nog geen enkel initiatief geweest om te zeggen dat er bepaalde dingen 

door de gemeente moeten worden gedaan. Dat gebeurt met andere ziekten soms wel. Wat 

betreft de vogelgriep is de gemeente door het FAVV gevraagd om de ophokplicht te 

controleren en de mensen te sensibiliseren zodat al het pluimvee wordt opgesloten dat bij 

liefhebbers aanwezig is om verdere besmetting tegen te gaan. Het is bekend dat er een 

nertsenkwekerij is op het grondgebied, maar zolang de FAVV geen oproep doet, gaat de 

gemeente zelf geen maatregelen nemen. Hij heeft het volste vertrouwen in het FAVV. Als er 

een probleem is met de nertsenkwekerij in Beveren, zal er direct contact opgenomen 

worden om eventueel in overleg bepaalde maatregelen te nemen. Hij hoopt dat het niet 

nodig is en laat het volledig over aan het FAVV. 

 

Raadslid Benali denkt dat het misschien verstandig is om informatie op te vragen bij het 

FAVV. Het zou goed zijn om te weten wat er gebeurt, of er effectief risico’s en of maatregelen 

genomen moeten worden door de gemeente. Hij hoort dat er geen rechtstreeks contact is 

geweest vanuit Sciensano en het FAVV. Hij zou informatie vragen, maar de burgemeester is 

er uiteraard vrij in om het niet te doen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het ook niet gebeurt met de vogelgriep en in het 

verleden met de varkenspest en mond-en-klauwzeer. Het zou niet goed zijn als 

verschillende overheden door elkaar gaan lopen zodat er bij wijze van spreken een opbod 

ontstaat. Er zijn duidelijke verantwoordelijkheden en er zijn instanties die de 

verantwoordelijkheid hebben. Hij heeft geen enkele reden om eraan te twijfelen dat ze dat 

op een correcte manier doen. Vanaf dat er een probleem is, wordt de burgemeester er 

omwille van de veiligheid van op de hoogte gebracht en dan wordt besproken welke 

maatregelen er verwacht worden van het lokale bestuur. Informeren kan natuurlijk altijd. 

 

Raadslid Benali ziet een verschil tussen ziektes bij dieren die minder impact hebben op de 

burgers ten opzichte van corona waarbij er wel groot gevaar is dat het overspringt op 

mensen en een nieuwe epidemie in gang kan zetten. Niet dat dat nooit kan gebeuren bij 

vogelgriep. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zeker en vast op de voet wordt gevolgd door de 

instanties. Ook vanuit de gouverneur. Iedere week is er een videoconferentie met de 



gouverneur en de burgemeesters. Vanuit de gouverneur wordt geen enkel initiatief 

genomen en hij laat het initiatief volledig over aan de instanties. Als er bepaalde dingen 

gebeuren, is het de gouverneur die als tussenpersoon lokale besturen opdrachten geeft of 

bepaalde dingen vraagt. Tot hier toe is er geen enkele reden toe. Dat is ook de reden dat er 

geen enkele hoogdringendheid is bij dit punt. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het 

op een goede manier wordt gemonitord. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. 

 

 

30. Wandelpaden langs golfclub Kallo. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat het gaat over de wandelpaden langs het terrein. Die zijn, als 

hij zich niet vergist, van Natuurpunt. Het is logisch dat die nu intensief gebruikt worden. Hij 

heeft van verschillende mensen tegelijkertijd gehoord dat er wandelaars door golfspelers 

worden aangesproken omdat ze daar niet zouden horen te wandelen of dat de golfspelers 

zeggen dat het niet veilig is om daar te wandelen door de golfballen. Dat kan inderdaad 

hard aankomen. Maar er kan effectief wel gewandeld worden. Het is niet zo dat er nu 

wandelaars wegblijven, maar de situatie zorgt voor onzekerheid en zeker voor de mensen 

die er niet veel komen. Je begint op den duur schrik te krijgen als er een golfbal op je vliegt. 

Hij vraagt of de gemeente kan onderzoeken of de gebruikers van het golfterrein beter 

geïnformeerd kunnen worden over het recht om daar langs te wandelen. Ten tweede vraagt 

hij of er niet een afscherming zoals een net geplaatst kan worden tussen het wandelpad en 

het golfterrein om de veiligheid te garanderen. Hij denkt dat zich ergens langs de andere 

kant zelfs al een net bevindt. Het is in deze tijden belangrijk om het gebruik van het 

wandelpad te stimuleren. 

 

Schepen Vlegels bevestigt dat het wandelpad er ligt. Het is ook vastgelegd in het gewestelijk 

RUP dat daar destijds voor is opgemaakt. Het wandelpad is door de golfclub zelf aangelegd 

en wordt ook door de club onderhouden. Men maait het gras en verwijdert de struiken die 

de toegankelijkheid van het pad verhinderen. Het bestuur van de golfclub spant zich ervoor 

in dat men het wandelpad kan gebruiken. Men kan daar altijd wandelen. Het grootste deel 

van het wandelpad ligt aan de zijkant van de golfbaan. Daar is bijna geen interactie tussen 

golfers en wandelaars. Het gaat om het centrale stuk waar men de wandeling start. Daar 

moet men goed opletten en de golfers vragen daar om soms even te wachten of even op te 



letten. Dat loopt voor 99% perfect. Af en toe is er misschien een golfer bij die het wat bruut 

zegt en dat de wandelaar wat bruut reageert. Zoals altijd krijgt men dan een discussie. Maar 

voor een groot deel verloopt het perfect. De golfclubleden benadrukken dat zij het 

wandelpad te allen tijde open willen laten en dat zij dat mede delen. Dus elke golfer weet 

dat. De wandelaar weet het misschien niet altijd, maar het is altijd bewandelbaar. Er staan 

ook de nodige borden die wel regelmatig eens verdwijnen maar die worden dan weer 

teruggezet. De samenwerking verloopt dus vrij goed. Het is een ecologisch golfterrein. Het is 

niet vanzelfsprekend dat men daar overal netten gaat hangen. Hij is deze middag nog langs 

gegaan tussen de videovergaderingen door om te ontspannen. Het is perfect te 

bewandelen. Soms vraagt er iemand even op te passen, maar voor de rest is dat perfect te 

doen. Hij heeft ook de verantwoordelijke nog even gezien en die bevestigt dat het goed 

gebruikt wordt en dat ze het contract willen naleven.  

 

Raadslid Benali is er ook zeker van dat het goed gebruikt wordt. Misschien heeft het te 

maken met het feit dat er nu meer gewandeld wordt dan vroeger en dat er op die manier 

meer kans is op interactie met de golfers. Tegenwoordig kan men geen bos meer in of men 

loopt over de koppen.  

 

Schepen Vlegels zegt dat sommige wandelaars van het wandelpad afwijken. Dat is daar niet 

de bedoeling. Dan begeeft men zich in principe op privégrond. Dat gebeurt daar regelmatig 

en hij hoort ook van wandelaars dat men daar dikwijls honden laat loslopen. Dat wordt ook 

wel vastgesteld. Als er moeilijkheden zijn komen ze dikwijls van twee kanten. 

 

Raadslid Benali zegt dat er nog geen problemen met honden naar hem zijn teruggekoppeld. 

Hij denkt dat het daar in deze niet aan ligt. Het gaat ook over het wandelpad dat er juist 

naast gaat. Ook daar kom je redelijk dicht in elkaars buurt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat men daar een prachtige wandeling kan maken. Kallo is door de 

jaren heen geëvolueerd tot een echt wandelgebied. Men kan daar kilometers wandelen en 

ondanks dat men daar vlak bij de haven zit, waant men zich ergens anders. Daar marcheert 

het dus ook, maar er zijn altijd mensen die elkaar niet op de juiste manier aanspreken en 

dan ontstaat er wel eens een discussie. 

 



Raadslid Benali wil bevestigen dat het niet komt van het bestuur van de golfclub maar van 

de golfers zelf. Hij vraagt of er toch nog eens gesensibiliseerd kan worden, dus ze erop 

wijzen dat de wandelaars daar mogen zijn. Hij begrijpt dat een net intrusief kan zijn en dat 

dat het karakter van het terrein wegneemt. Hij vraagt of er gekeken kan worden naar 

informatie. Het kan langs twee kanten zodat mensen die er wandelen weten wat er wel en 

niet kan en wat de risico’s zijn. Hij vindt het belangrijk om het aan te kaarten omdat hij het 

van verschillende mensen terug hoort. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

31. Invoering REMI-systeem OCMW 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat de nieuwe federale regering van plan is om het REMI-

systeem te promoten bij de OCMW ’s. REMI staat voor ‘Referentiebudget Menswaardig 

Inkomen’. Het gaat om een systeem dat nagaat welk inkomen mensen nodig hebben om 

menswaardig te kunnen leven. Onbelangrijk is of het inkomen komt uit sociale zekerheid, 

bijstand of arbeid. In veel gevallen heeft men wel een job, maar zijn de noodzakelijke 

uitgaven zo hoog dat men op het einde van de maand toch zwaar in de problemen komt. 

Het REMI-systeem bekijkt op basis van objectieve parameters waar er tekort is. Er kan dan 

een bijpassing geschieden die door de OCMW ’s wordt verstrekt. Het systeem zal gratis ter 

beschikking worden gesteld van de OCMW ’s, maar het is aan het bestuur om te beslissen 

hoe ermee wordt omgegaan. Daarom stelt ze de vraag of het OCMW zich aanmeldt om aan 

het REMI-systeem deel te nemen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het REMI-systeem in het beleidsplan van de nieuwe federale 

regering staat maar het is er nog niet. Als zij het gratis ter beschikking stellen dan laat hij 

graag onderzoeken of het OCMW ermee aan de slag kan. De collega’s die in de 

gemeenteraad en in het BCSD zitten, weten dat het OCMW op zoek is naar een onafhankelijk 

systeem om dergelijke inkomsten te kunnen bekijken. Het gaat om de vraag wat leefbaar is 

en wat het minimum is dat mensen nodig hebben. Het toelagesysteem is momenteel sterk 

gericht op bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor communie en een schoolpremie. 

Het REMI-systeem heeft als voordeel dat het gaat naar een eenmalig voor elke maand gelijk 



bedrag. Daardoor kan men het op een andere manier benaderen. Wanneer het ter 

beschikking is, wordt het zeker meegenomen in de besprekingen en de evaluatie waar men 

nu volop mee bezig is. 

 

Raadslid Rovillard stelt dat dus nog niet concreet is nagedacht hoe het zou kunnen werken. 

Er is ook een app voorzien. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het momenteel nog wel te betalen is. Wanneer men nu een 

REMI-systeem zou inkopen bij de firma moet daarvoor worden betaald. Het is te vroeg om 

het nu te bekijken als het over een x aantal maanden gratis ter beschikking is. Dus hij gaat 

het nu nog niet doen maar wel bekijken op dat moment. Tijdens een van de eerstvolgende 

beleidscomités wordt er de aanzet toe gegeven om te bekijken hoe men in de toekomst met 

toelages kan omgaan. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

32. Ondertekening Charter Baanbrekende Werkgever 

 

Ook raadslid Rovillard, sp.a, heeft een charter op de agenda van de raad gezet. Het gaat om 

het Charter Baanbrekende Werkgever dat door De Lijn, Antwerp Management School en 

Jobat is gelanceerd. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het 

hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) en de nieuwe mobiliteit die daarmee 

gepaard gaat te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat. Het charter 

wil niet alleen een dialoog creëren tussen organisaties en tussen werkgever en werknemer, 

maar het wil ook de werknemer centraal zetten en inzetten op het welzijn van de 

werknemers in de nieuwe realiteit van het duaal werken. De gemeente kan door het charter 

te ondertekenen een voorbeeldrol opnemen als moderne werkgever die aandacht heeft 

voor mobiliteit en flexibiliteit. De eigen best practices kunnen zo worden verspreid, maar de 

bedrijven in Beveren kunnen ook worden gestimuleerd om hetzelfde te doen. Daarom 

verzoekt zij de gemeente om het charter te ondertekenen naar het voorbeeld van onder 

andere Antwerpen, Brugge, de provincie Oost-Vlaanderen en zelfs Indaver te Kallo. 



 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het inderdaad de avond van de charters is. Dit is inderdaad 

een charter over hoe een werkgever met zijn mensen kan omgaan en met de 

verplaatsingen. Het zal het raadslid niet verwonderen dat het OCMW en de gemeente als 

werkgever op heel wat punten die in het charter worden aangebracht, inzetten en mede de 

kar trekken. Hij denkt aan plaats- en tijdonafhankelijk werken. Corona heeft het OCMW en 

de gemeente verplicht om opnieuw na te denken over thuiswerken. Er zijn grote stappen in 

gezet. Er zijn veel laptops aangekocht voor de medewerkers waardoor de mogelijkheden 

sterk zijn uitgebreid. De eerste stappen werden al gezet voor corona en de bedoeling is 

geweest om verder te bekijken wat mogelijk is. Flexibel werken wordt al aangeboden voor 

alle mensen die dat kunnen. Niet iedereen kan het bij alle diensten. Bij de Groendienst of de 

dienst Wegen is het veel moeilijker dan in een administratieve functie. Men laat de uren 

waarop mensen aanwezig moeten zijn heel ruim. Mensen die thuiswerken, krijgen het 

vertrouwen om dat ook te kunnen doen. Daar is totaal geen discussie over. Er zijn heel wat 

mensen die in de gemeente werken maar die er heel dicht tegen wonen. Inherent aan 

plaatselijk bestuur is dat heel wat werknemers in de eigen of in de omliggende gemeenten 

wonen. Daardoor is men minder onderweg en dat is belangrijk. Er is in Beveren veel 

aandacht voor gezondheid met allerlei acties, ook in samenwerking met het lokale 

gezondheidsoverleg, ook wat betreft de geestelijke gezondheid. En ten slotte slimmer en 

groener onderweg. Er wordt voor gepleit om ook het bedrijfswagenpark te vergroenen en 

andere mogelijkheden aan te bieden. Ook hierop zet Beveren grote stappen, niet alleen bij 

de tussenkomst van fietsen naar het werk maar ook het ter beschikking stellen van gewone 

fietsen en elektrische fietsen in het kader van Blue Bike op het station in Beveren. Er wordt 

geprobeerd het wagenpark te vergroenen op een aantal manieren. Er wordt nu onderzocht 

om fietsenlease mogelijk te maken voor de werknemers. Als hij dat allemaal oplijst dan 

denkt hij dat de gemeente makkelijk met het charter verder kan gaan. De personeelsdienst 

is aan het bekijken of het een meerwaarde kan zijn. Maar hij denkt dat de intenties die door 

het charter worden onderschreven meer dan voldoende worden ingevuld. 

 

Raadslid Rovillard noteert dat de gemeente het al heel goed doet. Op zich is het dan een 

kleine moeite om het charter te ondertekenen. Het is ook een mooie boodschap aan de 

bedrijven in de gemeente om het mee op te nemen. 

 



  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 24 november 

2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op 

dinsdag 15 december  2020 om 19.30 uur. 

 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

waarnemend algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

Iris Raemdonck         Veerle Vincke 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

  

  


