
Gemeenteraadszitting van 29  september 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 en Jozef Schelfhout, raadsleden; 
Jan Noppe, algemeen directeur. 
 

Raadslid Lientje De Schepper  was afwezig en werd verontschuldigd.  

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

 

01. Verslag gemeenteraadszitting 01 september 2020 - Goedkeuring  

02. Ontslag raadslid Björn Vaerenbergh + eedaflegging opvolger - Goedkeuring  

03. Bekrachtiging politieverordening burgemeester houdende maatregelen ter afremming van  

      het coronavirus - Goedkeuring  

04. Bekrachtiging politieverordening naar aanleiding van voetbalwedstrijden in het stadion van  

     KRS Waasland-SK Beveren, seizoen 2020-2021 - Goedkeuring  

05. Opvolgingingsrapportering 2020 - Kennisneming  

06. Ondertekenen Sociaal Woonbeleidsconvenant - Goedkeuring  

07. Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects - Goedkeuring - Goedkeuring  

08. Wegtracé wegenis- en rioleringswerken nieuwe insteekweg via de Schoolstraat, te Melsele -  

      Vaststelling  

09. Addendum aan de bestaande studieopdracht "verbindingsriolering Melselestraat" - Goedkeuring  

10. Huurcontracten 't Boelleke voor BKO te Beveren en Haasdonk - Goedkeuring  

11. Lessentabellen Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring  

12. Vacantverklaring van de voltijdse statutaire functie van algemeen directeur bij wijze van  

      aanwerving - Goedkeuring  

13. Sectoraal akkoord 2020 - Goedkeuring  

14. Ten verzoeke van Beveren 2020: vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. - Advies  

15. Ten verzoeke van Beveren 2020: toestand Parochiale Kring Vrasene - Advies  

16. Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast Antwerp European Terminal - Advies  

17. Ten verzoeke van Groen: uren schoolstraat aanpassen aan nieuwe corona-situatie - Advies  

18. Ten verzoeke van Groen: oplijsten en aanpak bomen aangetast door droogte - Advies  

19. Ten verzoeke van Groen: meer inzetten op samenwerking met het middenveld - Advies 2/2 

20. Ten verzoeke van Groen: het nieuwe academiejaar - Advies  

21. Ten verzoeke van Groen: verbod op vracht- en werfverkeer in schoolomgeving - Advies  



22. Ten verzoeke van Groen: tijdelijke bouwstop in afwachting van het nieuw beleidsplan wonen -  

      Advies  

23. Ten verzoeke van Groen: inspraak van burgers - Advies  

24. Ten verzoeke van sp.a: COVID-19 testcentrum in Beveren - Advies  

25. Ten verzoeke van sp.a: toegankelijkheid bushaltes voor rolstoelgebruikers - Advies  

26. Ten verzoeke van sp.a: cameranetwerk park and ride Melsele - Advies  

27. Ten verzoeke van sp.a: deelname Beveren aan bosuitbreidingsplan - Advies  

28. Ten verzoeke van Vlaams Belang: afval langs de parkeerstrook voor vrachtwagens langs  

     de keetberglaan - Advies  

29. Ten verzoeke van Vlaams Belang: autoloze zondag - Advies  

30. Ten verzoeke van Vlaams Belang: geluidsoverlast van brommers en auto's - Advies  

 

BESLOTEN ZITTING  

------------------------------- 

31. Ontslagaanvraag wegens oppensioenstelling en tijdelijke aanstelling als waarnemend  

      algemeen directeur – Goedkeuring 

 

 Openbare zitting: 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Vincke verklaart de openbare zitting voor geopend en geeft vervolgens het woord aan de 

algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van  

01 september 2020 voor. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de 

gemeenteraadszitting van 01 september  2020. 

02. Bij  schrijven van 4 september 2020 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 

meldt de heer Björn Vaerenbergh dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 

van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het 

ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

Door alle raadsleden wordt hiervan kennis genomen. 

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeenteraad 



zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd. 

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid wordt 

vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 169 

van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de 

gemeenteraad. 

De heer Jozef Schelfhout fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop de heer Björn 

Vaerenbergh werd verkozen. 

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jozef 

Schelfhout, nl. of hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat hij de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de 

verboden graad bestaat. Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van de heer 

Jozef Schelfhout. 

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Jozef Schelfhout in openbare vergadering de eed 

afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad waarvan akte door de raadsleden. 

Door deze eedaflegging wordt de heer Jozef Schelfhout ambtsbevoegd.  Hij volgt de heer Björn 

Vaerenbergh op als gemeenteraadslid. 

De heer Schelfhout wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging 

als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

 

 De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartiertje 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft vandaag een bericht ontvangen in verband met een komende 

commissie. Hij vraagt of er van in het begin geprobeerd wordt om, wanneer de berichtgeving komt, in 

een keer de link te krijgen die ze ooit hebben gehad rechtstreeks naar de agenda. Daarna is er nog een 

bericht gekomen en op den duur is het dubbel. Men moet dan onderzoeken waar, wanneer en hoe. Als 

het ineens gerealiseerd wordt via een vergaderverzoek dan is dat duidelijk. Hij heeft de bijkomende 

vraag of er een reden is waarom het op een vrijdag doorgaat. De meeste commissies vinden allemaal in 

de week plaats. Een vrijdagavond is bijzonder. 

 

Schepen Brocken zegt dat dat de snelste datum is die vrij was. Het is ook gekoppeld aan een 

tentoonstelling. Voor de man die het verhaal komt doen was dit een beschikbare dag. Het is gewoon 

de eerstvolgende dag die vrij was. Anders is het na november en wordt het veel te laat. Men wil de 



gemeenteraadsleden nog de kans geven om het verhaal mee te pakken. 

 

Raadslid De Munck wil een kleine oproep doen om in de mate van het mogelijke commissies te laten 

plaatsvinden in de loop van de week. Voor de raadsleden zijn commissies in de loop van de week 

eenvoudiger is dan op een vrijdagavond. Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Dus dat is 

niet onbelangrijk. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, vraagt wie in staat voor het onderhoud van de groenbuffer voor het 

nieuwe logistiek park in Verrebroek. Het onderhoud van die groenbuffer laat veel te wensen over. De 

picknicktafels staan gewoonlijk ter hoogte van de tafel in het vuil. Het zijn nochtans zeer mooie 

picknicktafels. Die zijn op die manier niet echt bruikbaar. Ook de waterpartijen die heel in het begin 

zijn aangelegd zijn niet meer terug te vinden want ze zijn volledig begroeid. Ook naar de gracht wordt 

niet gekeken. Deze groenbuffer zou een visitekaartje moeten zijn voor het logistiek park alsook voor 

het binnenkomen van Verrebroek. Ze vraagt of hier meer aandacht aan besteed kan worden en wie 

daarvoor instaat. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt ten eerste dat het logistiek park nog volop in ontwikkeling is. Op een 

gegeven moment is het bouwklaar gemaakt. Er zijn een aantal werken uitgevoerd. Er is een fietspad 

aangelegd en er is groen aangebracht. Er is een omheining en ondertussen hebben er al schapen 

gelopen die het gras korthouden. Er is een fase gerealiseerd en nu moet een volgende fase gerealiseerd 

worden. Het heeft voor een stuk te maken met het feit dat een aantal werken zijn uitgevoerd. Het is 

ook een feit dat er door de droogte een aantal dingen zijn kapotgegaan. Het beheer is toegewezen aan 

Interwaas, maar hij denkt dat het nu wordt opgevolgd door de MLSO die de ontwikkeling nu moet 

doen. Hij zal het natrekken en doorgeven om er aandacht aan te besteden. Toch vraagt hij ook nog wat 

geduld omdat er nog werken uitgevoerd moeten worden. Eens het allemaal ontwikkeld is kan het 

terug op een degelijke manier hersteld worden. Men moet het ook niet dramatiseren.  

 

Raadslid Schelfhout wil het ook niet dramatiseren, maar het is zeer slecht aangelegd. Van de 

waterpartij is niets meer te zien. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het komt door de droogte. Hij betreurt het ook dat er geen water 

meer in staat. Vandaag heeft men de pompen kunnen  aanzetten op Cortewalle doordat het 

regenwater terug gestegen is. Ook hier zal het water terugkomen. 



 

Het gaat raadslid Schelfhout er niet om dat het water er niet is. De putten zijn volledig begroeid en niet 

meer zichtbaar. 

 

Schepen Vlegels zegt dat daar een natuurlijke aanleg gebeurd is. Het zijn wadi’s waar niet altijd water 

in staat. En men gaat daar niet steeds het gras afrijden. Het is ook een normale begroeiing.  

 

Schepen Kegels zegt dat de meldingen wel degelijk door de groendienst opgelost zijn. Over de 

picknickbanken zijn meerdere meldingen binnengekomen, vooral in het midden van de zomer. De 

gemeente Beveren doet daar meer dan op dit moment eigenlijk gevraagd wordt omdat het nog in 

ontwikkeling is. Op alle meldingen is ingegaan en ze zijn ook doorgegeven aan Interwaas.  

 

Raadslid Schelfhout stelt een tweede vraag over het bushokje in Verrebroek. Er is haar beloofd dat in 

het zitgedeelte verlichting zou komen. Ze vraagt wanneer het geplaatst kan worden. Er zijn weer 

ramen stuk, maar dat heeft ze gemeld via het meldpunt.  

 

Schepen Kegels zegt dat alles wat met verlichting te maken heeft vandaag de dag niet door de eigen 

diensten gedaan worden, maar dat wordt teruggekoppeld met Fluxis in dit geval omdat er overal 

ledverlichting is. Het is raar dat er over de Vrasenestraat nog altijd geen vraag is geweest, maar ook 

daar is de gemeente vragende partij en wachtende om de juiste verlichting en armaturen te 

ontvangen. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een vraag met betrekking tot sluikstort op de 

Engelsesteenweg. Eind juli werd hiervan een melding gedaan via het meldpunt. Intussen is men twee 

maanden verder en ligt het afval er nog steeds. Zoals iedereen weet trekt afval nog meer afval aan. Het 

probleem wordt exponentieel want in plaats van dat er opgeruimd wordt, wordt er bijgestort. In 

februari 2019 was ze al aangenaam verrast toen ze las dat er een nul-tolerantie zou komen voor 

sluikstort. Recent was er de melding ‘the war on sluikstorters’ met de impliciete oproep aan de burgers 

om sluikstort te melden aan de gemeentelijke diensten zodat het aangepakt kan worden. Om terug te 

komen op de Engelsesteenweg en de andere plaatsen in de haven waarvoor melding wordt gedaan, is 

het momenteel zo dat het meldpunt enkel laat weten niet bevoegd te zijn en de melding te zullen 

doorgeven. Hiermee is voor het meldpunt het dossier gesloten, maar het probleem is hiermee niet 

opgelost. Ze hoopt dat ze eindelijk van de gemeente mag verwachten dat er duidelijke afspraken 



gemaakt worden met de bevoegde instanties en dat erop toegezien wordt dat die nagekomen worden. 

Een dossier kan pas afgesloten worden als het effectief is opgeruimd. Wat betreft de Engelsesteenweg 

had ze ook contact met de schepen die het opnieuw ging doorgeven. Dat waardeert ze, maar het kan 

niet de bedoeling zijn dat er voor elke melding een persoonlijke tussenkomst vereist is. Tenslotte ligt 

het er na twee weken nog altijd. Er wordt een aanvalsplan aangekondigd om de hele problematiek een 

halt toe te roepen. Ze vraagt welke acties verwacht mogen worden, hoe hierover gecommuniceerd 

gaat worden, of de gemeente erop gaat toezien dat alles opgeruimd wordt over het hele grondgebied 

en of men de nodige stappen gaat zetten om ervoor te zorgen dat ook de andere bevoegde instanties 

het nodige doen om de sluikstort op te ruimen. 

 

De voorzitter vindt dit eigenlijk geen punt voor het vragenkwartiertje.  

 

Schepen Kegels bevestigt dat hij hierover heeft gecommuniceerd met het raadslid. Het raadslid heeft 

hem dat gemeld en hij heeft het doorgegeven omdat de gemeente inderdaad niet bevoegd is. Dat geeft 

het meldpunt ook terecht aan. De gemeente kan beginnen met opruimen, maar als de gemeente dat in 

de haven begint te doen dan is het hek van de dam. Men krijgt nu al de gaten niet gedicht. Hij had er 

vandaag nog mailverkeer over met een collega uit de meerderheid. Hopelijk zo snel mogelijk, maar 

gezien corona en het feit dat er een zomer tussen geweest is en mensen op vakantie waren waardoor 

de zaak nog niet afgerond is, kan er nog niet over worden gecommuniceerd omdat het nog niet klaar 

is. Maar natuurlijk is het vandaag de dag dweilen met de kraan open in Beveren en omstreken. Niet 

alleen in Beveren, maar in gans Vlaanderen. Hij hoopt het plan zo snel mogelijk sluitend te krijgen en 

dat men met iets komt dat effectief is om het een halt toe te roepen. In de COVID-periode was het nog 

erger dan voorheen. Daar is het uiteindelijk niet de bevoegdheid van de gemeente, maar dat wil niet 

zeggen dat de gemeente de ogen moet sluiten. Het wordt doorgegeven. De bevoegde instanties 

moeten het opruimen. Hij heeft het vier keer doorgegeven. Hij kan de mails laten zien. Het is niet 

opgehaald dus het blijft een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat het niet opgelost moet worden. 

 

Raadslid Van de Vyver zegt dat het opgelost moet worden en dat er in het aanvalsplan duidelijkere 

afspraken gemaakt moeten worden met de bevoegde instanties. 

 

Schepen Kegels zegt dat elke instantie weet waarvoor het bevoegd is. De wegenis en het openbaar 

domein liggen op ons grondgebied, maar de gemeente is niet bevoegd om daar morgen de problemen 

op te lossen. Het is een afspraak die enkele jaren geleden gemaakt is. Er zijn ook veel debatten 



geweest over de omstandigheden. Dit is zelfs nog buiten het havengebied. De Engelsesteenweg 

behoort niet tot het havengebied. Het is de aansluiting naar Doel toe. Hij heeft ook de foto’s 

doorgekregen en de situatie daar gezien. Men heeft hem tot twee keer toe gezegd dat ze de situatie 

gingen oplossen. Oplossen wil zeggen verwijderen. Tot op heden moet hij vaststellen dat dat nog niet 

gebeurd is.  

Raadslid Van de Vyver zegt dat dat de reden is waarom ze het nog eens wilde aanhalen en waarom ze 

het bij de actuele vragen heeft geagendeerd. Ze wilde tot op vandaag kunnen nakijken of het effectief 

opgeruimd was. 

 

De voorzitter stelt dat de vraag ook nog schriftelijk gesteld kan worden als een dringend antwoord 

nodig is.  

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, wil het kruispunt Yzerhand-Vrasenestraat aanhalen. Tijdens de 

vorige gemeenteraad heeft raadslid Vermeulen het al aangehaald. Het is daar hallucinant met alle 

kranen en mensen die er werken. Het is een bouwwerf. Er is perfecte signalisatie en de mannen werken 

heel hard. Maar het ligt effectief wel aan de voetgangers en de fietsers dat zij niet naleven wat er op 

staat. Zij zag deze week een meneer zich vasthouden aan het bord ‘fietsers afstappen’. Ze heeft 

vanmiddag gebeld naar de politie of ze toezicht kunnen komen houden. Zij hebben gezegd dat de 

werfleiders dat moeten doen. Maar als de kraanmannen of de werfleiders iets zeggen dan krijgen ze 

een middelvinger van de jeugd. Het is niet alleen de jeugd, het zijn ook ouderen die niet willen 

afstappen. Ze wil voor de laatste loodjes toch nog eens aandringen op meer controle. Vorige week is er 

twee keer iemand vijf minuutjes geweest. In de ochtend om kwart na acht is het drukste moment. Ze 

ziet de kranen bewegen en de vrachtwagens passeren. Ze houdt elke keer haar hart vast. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij vorige gemeenteraad eenzelfde zorg heeft uitgesproken. De 

organisatie van de werf moet op alle mogelijke manieren de veiligheid garanderen en alle maatregelen 

treffen om het voor diegenen die toch nog op de werf moeten komen zo veilig mogelijk te maken. Zijn 

grote zorg is  inderdaad dat heel veel mensen zich op een roekeloze manier op  een werf bewegen en 

nergens rekening mee houden, ondanks alle maatregelen. Dat als men aan de ene kant van de straat 

perfect kan wandelen en de machines kan vermijden, dat men dan niet tussen werkende machines 

gaat lopen. Toch blijkt dit inderdaad een probleem. De mensen van de werf proberen het op te nemen 

maar die hebben natuurlijk geen politiebevoegdheid. De gemeente vraagt aan de politie om de situatie 

daar in de mate van het mogelijke op te volgen. Dat kan echter niet alle uren van de werf. Maar hij deelt 



de zorg. Heel wat mensen gaan op een totaal onverantwoordelijke manier om met een werf. Het is nog 

altijd een werf en men vergeet dat. Mensen rijden er met de auto en de fiets. Het is in wezen enkel 

toegankelijk voor wie daar moet zijn. Er is heel veel oneigenlijk gebruik. Het is een zorg en hij zal 

nogmaals de politie die zorg meedelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil een kleine aanvulling geven. Het is vrij gemakkelijk om alle schuld naar 

de politie door te schuiven en te zeggen dat die maar moeten controleren. De manschappen van de 

politie zijn ook beperkt. Die kunnen niet aan iedere werf gaan staan. Vooral in de ochtend en de avond 

probeert men bij alle schoolomgevingen controle te doen en zelfs dat lukt niet. Hij vraagt dus toch 

nuance. Hij weet dat het goed bedoeld is. Maar het is gemakkelijk om te zeggen dat de politie er zou 

moeten staan. Dat is praktisch onmogelijk tenzij de budgetten worden opgetrokken en er heel veel 

extra politieagenten aangeworven kunnen worden. Hij vraagt wat begrip. Het kan soms meegenomen 

worden in de route, maar het kan niet systematisch. Er zijn nog werven. Een werf brengt natuurlijk met 

zich mee dat er gevaarlijke situaties zijn, maar er telkenmale politiemensen bijzetten is praktisch 

onmogelijk. Hij wil dus meegeven dat het raadslid daar een stuk begrip voor moet hebben. 

 

Raadslid De Graef zegt dat ze geen verwijt stuurt naar de politie. Maar het is gewoon hallucinant als 

men ziet wat mensen uitsteken op een werf.  

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat er sinds gisteren een brief wordt verspreid door de gemeente in verband 

met de werken op de N450. Het feit dat mensen vanuit Melsele en Beveren niet meer naar de 

Expressweg kunnen en dat mensen van Kallo ook niet meer tot in Beveren en Melsele geraken, daar 

komt wel wat reactie op. Mensen moeten nu een heel eind omrijden. Hij vraagt of echt alle 

mogelijkheden bekeken zijn om toch een rechtstreekse toegang tot de E34 en een rechtstreekse 

verbinding tussen Kallo, Beveren en Melsele te voorzien. Ten tweede staat in de brief dat er openbaar 

vervoer blijft. Maar er zijn vanuit Kallo scherpe reacties op het feit dat alle haltes behalve één zijn 

afgeschaft. Het is niet haalbaar voor minder mobiele mensen om aan die halte van De Lijn op de bus te 

gaan wachten. Hij vraagt of er geen mogelijkheid is om dat met De Lijn nog eens te herbekijken of zelfs 

als gemeente daar het initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat de mensen in Kallo toch toegang 

blijven hebben tot het openbaar vervoer. 

 

Schepen Van Roeyen begrijpt perfect dat wat nu gebeurt grote hinder geeft. Hij wil de raad er wel aan 

herinneren dat over de grenzen van alle fracties heen allen hebben gesmeekt voor de aanpak van de 



N450. Men beschouwt het als het succes van de onderhandelingen en de druk op het Vlaams Gewest 

dat de N450 eindelijk wordt aangepakt. Het is een werk dat  cruciaal is voor de bereikbaarheid van 

Kallo, vooral voor de fietsers. Maar nu zit men in een fase waarin men niet anders kan dan in het stuk 

van het talud van het viaduct de aanleg te doen. Dan is de toegang naar de omleidingsweg door de 

polder onmogelijk. Men kan ook niet door de werf rijden. Het is een periode van zes weken die de 

laatste rechte lijn is, met heel veel onvermijdelijke hinder. Maar het resultaat zal zijn wat iedereen 

verwacht heeft. Hij probeert met De Lijn maximale afspraken te maken, maar ook voor De Lijn is het 

laatste stuk onvermijdelijk. Alle mogelijke opties zijn bekeken, bijvoorbeeld om in twee richtingen te 

werken en maar delen te doen, maar dan gaat de werf nog veel langer duren. Er is bewust gekozen 

voor de kortste pijn met maatregelen die inderdaad heel wat hinder geven, maar die op veel kortere 

termijn zullen brengen waar iedereen al zo lang op hoopt. 

 

Raadslid Benali kan nog begrijpen dat de schepen het heeft over korte pijn, doorwerken en zorgen dat 

er dan geen vervoer door kan. Maar in het aspect van het openbaar vervoer van De Lijn is hij niet 

volledig mee. Hij vraagt waarom het niet mogelijk is om meer haltes en meer bussen te voorzien.  

Schepen Van Roeyen zegt dat er op een bepaald moment door de specifieke situatie van de werf de 

passage totaal onmogelijk is. Voor fietsers probeert men nog wel een fietscorridor vrij te houden, maar 

voor gemotoriseerd verkeer is dat gedurende die korte fase onmogelijk om dat te organiseren tenzij er 

een werf is die dubbel zo lang zal duren. Alle mogelijkheden zijn onderzocht. Hij had ook veel liever 

gehad dat het allemaal zonder hinder kan, maar dit is de keuze die noodgedwongen is gemaakt. 

Raadslid Benali constateert dat het in deze niet ligt aan de onwil van De Lijn. Het ligt aan afspraken. 

Schepen Van Roeyen zegt dat het komt door de specifieke context van de werf die noopt tot het nemen 

van deze maatregelen voor een aantal weken. Hopelijk kan men in de eindejaarsperiode vrolijk fietsen 

richting Kallo. 

 

Raadslid Benali heeft een korte tweede vraag. Hij wil kort terugkomen op iets dat een hele tijd geleden 

aan bod is gekomen maar waarover de raad geen feedback heeft gekregen. Het gaat om het betonrot 

in het oud-zwembad van Beveren. Hij vraagt of er ondertussen al meer over geweten is. Het moest nog 

onderzocht worden wat er de gevolgen van gingen zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat geduld een grote deugd is. De diensten zijn bezig om het te 

bekijken. Het is de bedoeling om een voorstel van beslissing voor te leggen voor het einde van het jaar 

aan het college. Dan zal met de betrokken schepen gecommuniceerd worden en ook naar de raad toe. 



Er moet een weloverwogen voorstel van beslissing worden opgemaakt. Het is geen eenvoudige 

beslissing. 

Raadslid Benali zegt dat het voor hem niet eenvoudig zal zijn om geduldig te zijn, maar hij zal het 

proberen. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft twee kleine vragen. Ten eerste vraagt hij hoe het staat met de 

afwerking van de nieuwe rusthuizen. Hij vraagt of al is voorzien wanneer die open kunnen. 

Schepen Van Esbroeck zegt dat ook hier het antwoord is om wat geduld te hebben. Men hoopt tegen 

het einde van de eerste helft van volgend jaar open te kunnen. 

 

Raadslid Buyl heeft een tweede vraag betreffende de incidenten die er zijn geweest in het 

asielcentrum. Hij vraagt of dit de eerste keer is of dat dit nog is voorgevallen. Het was een vrij serieus 

incident.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het incident intern was. Er is geen enkele overlast geweest naar 

buiten. Hij gaat er daarom geen verdere commentaar op geven. Het is opgelost. Er worden intern de 

nodige maatregelen genomen om incidenten in de toekomst te vermijden. Hij wil het niet overdrijven 

dus hij weegt zijn woorden om nergens aanleiding toe te geven. Het is intern en het zal een oplossing 

krijgen. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, heeft een vraag die misschien ook met geduld te maken heeft. Ze komt graag 

nog eens terug op de motie betreffende de afkeuring van LGBT-vrije zones in Polen. De burgemeester 

zei de vorige keer dat hij er werk van ging maken. Ze vraagt of dit ondertussen is gebeurd. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat hij de vorige keer heeft gezegd dat het college de gemeente 

Beveren probeert te besturen. Hij heeft zich de afgelopen weken niet bezig gehouden met hetgeen er 

in Polen is gebeurd. Maar er is iets nieuws in bepaalde gemeenteraden wat hier op een bepaald 

moment ook wel zal komen, dat men neutrale zones wil creëren in bepaalde gemeenten. Hij moet 

verwijzen naar datgene dat er bij de Palestijnen is gebeurd en met Israël. Hij kan zo wel 101 voorstellen 

bedenken. Hij kan zich nog een ganse discussie over de Falklandoorlog herinneren. Die is ook in de 

gemeenteraad verbaal uitgevochten vele jaren terug. Hij denkt dat men hier vooral bezig is met het 

besturen van de gemeente. Hij heeft daarmee zijn handen vol en hij niet alleen. Hij heeft zich er dus 

niet over geïnformeerd wat er verder in Polen is gebeurd. Men kan hier ook de discussie gaan voeren 



over de regering die er komt, maar die er nog niet is. En er kan over alle nationale en internationale 

thema’s worden gesproken, maar hij denkt niet dat dat de taak is van de gemeenteraad. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat haar vraag te maken heeft met een motie die in december 2019 gestemd is 

met een meerderheid. Natuurlijk moet de gemeente daar uitvoering aan geven. Ze weet niet wat ze 

anders kan doen dan het iedere keer opnieuw vragen. Het is gestemd dus de gemeente is verplicht om 

er uitvoering aan te geven.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil nog een keer kijken met welke meerderheid dat gebeurt is en wat geldt, 

want er zijn een aantal partijen waaronder zijn partij die zich niet hebben uitgesproken. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat een meerderheid voldoende is. Het is erdoor gekomen dus er moet 

uitvoering aan gegeven worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij een antwoord heeft gegeven. 

 

Raadslid Rovillard is niet tevreden met dit antwoord. Er is over gestemd en er moet uitvoering aan 

worden gegeven.  

 

De voorzitter verzoekt het raadslid haar tweede vraag te stellen. 

 

Raadslid Rovillard heeft een tweede vraag over de armoedebarometer. De cijfers zijn gisteren in het 

nieuws gekomen. Beveren scoort enorm slecht. Ze vraagt hoe de gemeente deze beoordeling ziet en 

hoe men met deze cijfers aan de slag gaat. Ze vraagt of de cijfers meegenomen worden in het 

armoedeplan en zullen de cijfers die er nu zijn worden geactualiseerd. Daarnaast vraagt ze of de cijfers 

in lijn liggen met de cijfers die de gemeente al heeft en die aan de basis liggen van het gemeentelijke 

armoedeplan. 

 

Schepen Van Esbroeck bevestigt dat de cijfers gisteren bekend zijn gemaakt. Hij heeft ze gisteren dus  

de eerste keer gezien. Hij kan vandaag nog niet zeggen hoe die cijfers in verhouding staan tegenover 

vroeger. Hij vraagt op dat vlak ook een beetje geduld om daar verdere stappen in te zetten. Het is 

logisch dat dat meegenomen zal worden in de plannen tegenover armoede. Men moet ook eerlijk zijn. 

Aan heel veel van de zaken die er instaan kan de gemeente zelf niet veel veranderen. 



 

Raadslid Rovillard erkent dit. 

 

Schepen Van Esbroeck wil niet de verantwoordelijkheid leggen bij een bestuur dat daar niet de 

verantwoordelijkheid over draagt. 

 

Raadslid Rovaillard stelt dat de gemeente waar het kan de verantwoordelijkheid moet opnemen. De 

schepen zegt dat dat zal gebeuren, dus dat is oké.  

 

Voor wat betreft haar eerste vraag wacht raadslid Rovillard af tot de volgende gemeenteraad en zal ze 

nog eens om een update vragen. 

 

 

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

invoeren van de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, ingevoerd bij Ministerieel Besluit. Recent nemen de cijfers inzake de besmettingen met het 

coronavirus COVID-19 echter opnieuw aanzienlijk toe. 

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. 

Op zondag 20 september vond autovrije zondag plaats. De gemeente organiseerde verschillende 

evenementen op verschillende locaties op het grondgebied, om deze autovrije zondag extra in de verf 

te zetten. 

In het weekend van 19 en 20 september 2020 vond ook het shoppingweekend plaats. De combinatie 

van deze 2 evenementen, die elk apart heel wat volk op de been brengen, noodzaakte, gelet op 

de  evolutie met betrekking tot de verspreiding van het virus, tot het nemen van een preventieve 

maatregel, die voorzag in de verplichting tot het dragen van een mondmasker voor personen boven 12 

jaar, en dit op volgende plaatsen: 

 N70 van Peperstraat tot Gravendreef 

 Grote Markt 

 Warande 

 Vrasenestraat 

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 16 september 2020 bij politieverordening een 



bijkomende preventieve maatregel 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 een verplichting opgelegd voor elke persoon boven de leeftijd 

van 12 jaar  tot het dragen van een mondmasker in bepaalde zones op het grondgebied op 20 

september 2020. 

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moet deze politieverordening, op straffe van 

verval, in eerstkomende gemeenteraadszitting worden bekrachtigd. 

Met algemeenheid van stemmen wordt de door de burgemeester genomen politieverordening d.d. 16 

september 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus - verplichting tot het 

dragen van een mondmasker in bepaalde zones op het grondgebied op 20 september 2020 

bekrachtigd. 

 

04. Voor het seizoen 2020 - 2021 worden volgende thuiswedstrijden van RS Waasland - SK Beveren in het 

protocol als risicowedstrijden weerhouden: 

- RS Waasland / SK Beveren – Royal Antwerp FC               

- RS Waasland / SK Beveren – K. Beerschot V.A.                 

- RS Waasland / SK Beveren – RSC Anderlecht                    

- RS Waasland / SK Beveren – AA Gent                         

- RS Waasland / SK Beveren – KRC Genk                                

- RS Waasland / SK Beveren – Standard-Luik                                                                                             

- RS Waasland / SK Beveren – Club Brugge 

- RS Waasland / SK Beveren – Sporting Charleroi              

Omdat wordt gevreesd voor rellen wordt een ontwerp van politieverordening opgesteld conform 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

Gelet op de datum van de eerste thuiswedstrijd die als risicowedstrijd wordt weerhouden, nl. RS 

Waasland/SK Beveren - Anderlecht op zaterdag 19 september 2020, en gelet dat de gemeenteraad pas 

op heden, dus na deze datum, samenkomt, werd door burgemeester Marc Van de Vijver een 

politieverordening genomen in toepassing van artikel 134 Nieuwe Gemeentewet.  

Artikel 134 voorziet dat de burgemeester op eigen gezag, politieverordeningen kan uitvaardigen 

wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. 



De verordening geldt voor het voetbalseizoen 2020-2021 en is van toepassing op voornoemde 

risicothuiswedstrijden van RS Waasland-SK Beveren in haar stadion en voor alle eventuele 

bekerwedstrijden die RS Waasland-SK Beveren nog tijdens het seizoen 2020-2021 tegen voornoemde 

ploegen. 

Op de dagen dat deze voetbalwedstrijden plaats hebben wordt vanaf 2 uur vóór de wedstrijd tot 1 uur 

na de wedstrijd het schenken van dranken in glazen recipiënten verboden op het openbaar domein en 

in de voor het publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat. 

 Algemeen beslist de gemeenteraad de door de burgemeester op 17 september 2020 genomen 

politieverordening naar aanleiding van voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK 

Beveren, seizoen 2020-2021, houdende verbod op het schenken in glazen recipiënten op het openbaar 

domein en in de voor publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat vanaf  2 uur voor de wedstrijd 

tot 1 uur na de wedstrijd, te bekrachtigen. 

 

05. De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) bepalen dat voor het einde van het 

derde kwartaal van een boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd moet worden aan de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit stuk ter kennisname is geagendeerd. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt het interessant om te bekijken in hoeverre er vooruitgang geboekt wordt 

met het meerjarenplan. Sp.a heeft haar fundamentele bezwaren bij het meerjarenplan en budget 

vroeger al meegegeven. Ook over deze opvolgingsrapportering is zijn fractie niet superpositief. Hij 

vindt dat een aantal zaken niet snel genoeg vorderen. Tegelijkertijd heeft hij nog een extra 

fundamentele bemerking. Bij een vooruitgangsrapport is het ook de bedoeling dat er gereageerd 

wordt op nieuwe ontwikkelingen die zich maatschappelijk en in de gemeente voordoen. Dat is ook zo 

omschreven in het decreet. Hier ontbreekt echter heel de coronacrisis. Bijna nergens in de 

beleidsdoelstellingen vindt men een aanpassing op basis van wat de coronacrisis allemaal met zich 

heeft meegebracht. Hij vindt het de taak van de gemeente om dat hierin te incorporeren zonder 

exhaustief te zijn. Bijvoorbeeld rond patrimonium van woonzorg actieplan 03-03 zou men moeten 

nadenken, als deze crisis blijft duren, over hoe men rusthuizen bouwt en hoe men er in de toekomst 

voor kan zorgen dat verspreiding minder mogelijk is. Hij denkt aan meer geïsoleerde bewoningen in 

een woonzorgcentrum. Er is ook een stuk over de lessen Nederlands, het project taalbad, waarbij 

vastgesteld moet worden dat door de coronacrisis het heel moeilijk was om taalles te geven aan 

anderstaligen. In volle opstart moest het afgebouwd worden. Het was een initiatief mede gestimuleerd 



door Gastvrij Beveren. Dat zijn zaken waarop geanticipeerd zou moeten worden vanuit de coronacrisis. 

Hij geeft nu maar twee voorbeelden, maar er zijn verschillende doelstellingen waarover nagedacht 

moet worden en waaraan in dit opvolgingsrapport gevolg had moeten worden gegeven. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gaat om een opvolgingsrapport. Er staat duidelijk in dat het 

een momentopname betreft die werd opgesteld op basis van boekingen tot 28 augustus 2020. 

Raadslid Benali heeft gelijk, maar dit zal zijn weergave vinden in de aanpassing die zal gebeuren in de 

loop van november. Het zal op de gemeenteraad komen van december bij de meerjarenplanning die 

bijgestuurd moet worden. Er zijn ook nog veel dingen wat betreft COVID die nog niet zichtbaar zijn. Het 

is niet de bedoeling van het opvolgingsplan om er nieuwe accenten of nieuw beleid in op te nemen. 

Het is een opvolgingsrapportering van hetgeen er tot hier toe gebeurd is. Dit gaat tot 28 augustus 2020. 

Wat het raadslid inhoudelijk aanhaalt zal meegenomen worden in de verdere bespreking naar de 

meerjarenplanning toe. Maar nu niet want het is een momentopname van de stand van zaken van wat 

er tot hier toe van de meerjarenplanning is uitgevoerd. De nieuwe accenten zijn belangrijk. Veel dingen 

moeten nog bekeken worden. Het zal voor zover dat kan meegenomen worden in de 

meerjarenplanning. Hij denkt dat men in december de discussie moet voeren bij de meerjarenplanning 

en als de begroting 2021 wordt gepresenteerd in de raad. Dan zal de discussie uitvoerig aan bod 

komen. Die is nu niet aan de orde bij deze opvolgingsrapportering. Vandaar dat dit stuk ter 

kennisname is. Als dit zo’n belangrijk politiek document zou zijn, dan zou de wetgever er geen 

kennisname van gemaakt hebben. Dan zou het hier effectief ter goedkeuring worden voorgelegd om 

besproken te worden. Maar het is een kennisname van hetgeen er gebeurd is. Het raadslid koppelt er 

dingen aan die niet correct zijn en wat ook niet kan bij deze opvolgingsrapportering. Hij vraagt 

nogmaals om een beetje geduld. In december zal het met de meerjarenplanning en de begroting aan 

bod komen. Of het raadslid kan zeggen dat het niet aan bod is gekomen of voldoende. Dan heeft het 

raadslid meer dan recht van spreken om dat mee te nemen in de discussie en het college ter 

verantwoording te roepen. 

 

Raadslid Benali heeft er geen probleem mee om in december nog eens de discussie te voeren. Hij kan 

alleen maar lezen in de inleiding dat er staat ‘deze rapportering dient minstens de volgende elementen 

te bevatten, punt 3 in voorkomende gevallen de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij 

de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan, punt 4 in voorkomend geval de wijzigingen 

in de financiële risico’s’. Hij denkt niet dat de burgemeester kan zeggen dat vijf maanden na het begin 

van de coronacrisis er geen wijzigingen in de assumpties zijn op een aantal punten en dat er geen 



wijzigingen zijn in financiële risico’s. De burgemeester kan weer rond de pot draaien, maar hij vindt dat 

er heel duidelijk staat dat dat soort wijzigingen die het gevolg kunnen zijn van de coronacrisis hierin 

meegenomen moeten worden. Hij begrijpt dat dat niet gebeurd is. De burgemeester kan dan zeggen 

dat er de volgende keer wel rekening mee gehouden zal worden en dat het in dezen niet goed gedaan 

is. Dat is de conclusie van het raadslid. Het college kan deze punten nog niet meenemen omdat alles 

nog niet duidelijk is.  

 

De voorzitter zegt dat het gaat om een ambtelijk document dat door de ambtenaren opgemaakt 

wordt. Hieraan doet het schepencollege geen enkele toevoeging. 

 

Raadslid Benali zegt dat wel de algemeen directeur samen met de burgemeester politiek 

verantwoordelijk is voor dit soort documenten. Als het puur ambtelijk is dan moet het niet voorkomen 

op de gemeenteraad. 

 

De voorzitter stelt dat het daarom ter kennisname is. Het is een ambtelijk document. 

 

Raadslid Benali zegt dat het dan nog niet wil zeggen dat het niet in orde moet zijn. 

 

De voorzitter rondt het punt af. 

 

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. 

Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. Verder wil 

deze rapportering de raadsleden toelaten om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het 

lopende jaar op te volgen.  

Deze rapportering dient minstens volgende elementen te bevatten: 

1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 

2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende 

jaar; 

3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van 

het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 

4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s. 

Vermits 2020 het startjaar is van de boekhoudkundige integratie van OCMW en gemeente, zijn er geen 



vergelijkbare cijfers beschikbaar van vorige jaren. Hierdoor zullen vergelijkende cijfers tussen jaren pas 

vanaf 2021 weergegeven kunnen worden. 

Het voorliggende rapport betreft een momentopname en werd opgesteld op basis van boekingen tot 

28 augustus 2020. Deze boekingen hebben betrekking op documenten met documentdata in het 

eerste semester van 2020. 

De exploitatieuitgaven- en ontvangstencyclus verlopen bij ons lokaal bestuur niet gelijklopend: zo 

wordt het overgrote deel van de exploitatieontvangsten pas in het tweede semester ontvangen terwijl 

het zwaartepunt van de uitgaven eerder in het eerste semester ligt door het volledig aanrekenen van 

de dotaties.  

Alle raadsleden nemen kennis van de opvolgingsrapportering 2020 van het lokaal bestuur Beveren. 

 

06. Op 11 december 2019 ontving de gemeente per brief een vraag van de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen of de gemeente Beveren een sociaal woonbeleidsconvenant wenst af te sluiten.  

Door een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen die in 

Beveren actief zijn, alsnog subsidies ontvangen voor nieuwe sociale woningbouwprojecten nadat het 

Bindend Sociaal Objectief (BSO) reeds is bereikt of - zoals in het geval van de gemeente Beveren - 

indien het BSO zal bereikt worden na uitvoering van alle aangemelde projecten. 

Doordat de aangemelde projecten nu al de subsidiëring van de projecten van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting aan de Floralaan en aan de Schoolstraat/Dijkstraat/Celine Van 

Geertsomstraat tegenhoudt, besloot het college in zitting van 27 januari 2020 om daarop in te gaan.  

Op 3 september 2020 deelde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen mee dat Minister 

Diependaele het convenant heeft ondertekend.  

De raad gaat algemeen akkoord om aan de burgemeester en algemeen directeur toestemming te 

geven om het reeds door de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 

Erfgoed ondertekende Sociaal Woonbeleidsconvenant te ondertekenen namens de gemeente 

Beveren. 

 

07. Betreft het RUP Stoop Projects. 

Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 5 augustus 2020 én bij besluit van de Deputatie van 

13 augustus 2020. 

 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat het RUP al voor de derde keer op de agenda staat. Hij heeft al vele 

argumenten voor het RUP gehoord vanuit het gemeentebestuur. De oppositie heeft al een aantal 



tegenargumenten genoemd en een aantal daarvan gaat hij proberen opnieuw aan te halen. Men heeft 

ze allemaal kunnen terugvinden in de bijlage. Soms was het wat zoeken want het is een zeer ambtelijk 

gebeuren. De provincie heeft gezegd dat het in strijd is met het ruimtegebruik. Het is geen regionale 

bedrijvigheid in tegenstelling tot de reële situatie die zich voordoet. Men is op een bedrijf uitgekomen 

van ongeveer 10.000 m2 dat een uitbreiding wenst te realiseren naar 2,3 hectare. Men spreekt opnieuw 

over een inname van agrarisch gebied van 1,3 hectare. 

Het is op ongeveer 400 meter van Hof ter Saksen. Men zit daar met bebouwing, bewoning, de drukte 

van de N70. Dat zijn allemaal argumenten die al eens zijn aangehaald. In de nota is een interessant 

gegeven aangehaald waarbij men spreekt over de lange termijn optie. Er dient een ruimtelijk 

uitvoeringsplan opgemaakt te worden. Het eindresultaat is dit RUP. Het bedrijf van 2,3 hectare met 

nog 1,3 hectare bijkomende inname van agrarisch gebied. Er kan geconcludeerd worden dat het 

regionaal karakter meer benaderd wordt, dus men spreekt niet meer over een klein bedrijf. Ook 

interessant is dat zij omschrijven dat volgens het GRS een afweging gemaakt moest worden. 

Principieel zou dat het tegengaan van geïsoleerde zonevreemde bedrijven zijn tenzij deze activiteiten 

qua schaal, aard en landschappelijke inkleding verenigbaar zouden zijn met de omgeving. Daar stelt 

hij zich wel heel wat vragen bij. Hij denkt dat de aard en de schaal van het bedrijf ten opzichte van het 

landschappelijk aspect niet verenigbaar zijn. In de bezwaren van het departement omgeving leest hij 

dat volgens de gewenste natuurlijke structuur uit het GRS het plangebied deel uitmaakt van een zone 

waaraan landschapsontwikkeling en mogelijke bosuitbreiding op lange termijn zal worden gedaan. 

Ten zuiden van de spoorlijn voorziet het GRS ook in een langzame verkeersas. De uitbreiding van het 

bedrijf wordt als strijdig gezien met de ontwikkelingsperspectieven uit het GRS. De voorgestelde 

uitbreidingen overstijgen ruim de mogelijkheden voor zonevreemde bedrijven in het zuidelijke 

openruimtegebied. De voormalige bedrijfskavel, het was een ander bedrijf, zoals vastgelegd in een BPA 

zonevreemde bedrijven met een oppervlakte van ongeveer 5000 m2, wordt inderdaad 

bestemmingsmatig uitgebreid tot 2,3 hectare. De bestemmingsvoorschriften staan in functie van een 

aannemingsbedrijf. Er gebeuren allerlei verschillende soorten werken. Je zit met een 

aannemersbedrijf, algemene grondwerken, tuinaanleg, onderhoud, groenonderhoud en dergelijke. Uit 

de toelichtingsnota blijkt dat de bedrijfsactiviteiten worden uitgebreid met verhuur en met stockage, 

verwerking van groen-, grond- en steenafval. De geplande uitbreidingen waarbij de VT-index kan 

toenemen tot 27,5% van de zone voor bedrijvigheid zullen ontegensprekelijk een substantiële 

toename van de hinder veroorzaken. Dit is voor hem een ganse lijst aan argumentatie om het 

voorgestelde RUP niet goed te keuren. 

 



Raadslid Creve, Beveren 2020, is verbaasd dat de gemeente in deze kwestie vasthoudt aan het RUP en 

het blijft verdedigen. De hogere overheden zijn heel duidelijk. De argumentatie van de gemeenteraad 

weerlegt elementen uit het schorsingsbesluit niet. Hij vindt het geen kleine kwestie. Vandaar dat de 

hardnekkigheid van het gemeentebestuur hem heel sterk verbaast. Hij is ook verontrust. Het 

gewestplan voorziet voor de hele zone ten zuiden van de spoorlijn de bestemming landbouw. Bij dit 

bedrijf is van land- of tuinbouw nog amper sprake. Er liggen ganse bergen met steenpuin, er ligt ijzer 

en er staan allerhande machines geparkeerd die met land- of tuinbouw niets te maken hebben. De 

situatie van 2015 is in eerste instantie al geregulariseerd met een stedenbouwkundige vergunning. De 

vergunning is toen toegekend maar is in feite wel strijdig met het eerdere gewestplan. Ook niet zonder 

betekenis is dat in de stedenbouwkundige vergunning van 2015 de aanleg werd voorzien van een 

bufferzone van 10 meter. Die moest langs de Oude Baan komen. De gevraagde groenbuffer uit 2015 is 

niet te vinden. Het stuk langs de buurtweg wordt momenteel gebruikt als parking. De 

stedenbouwkundige vergunning uit 2015, dat is de actuele situatie, omvat een welbepaald perceel 

niet, dat momenteel wel al wordt gebruikt. Het gaat om perceel 759 D. Dat is in principe nog altijd 

landbouw. Toch vinden daar activiteiten plaats in tegenspraak met de bestemming. De waterloop die 

er lag, is intussen verlegd. Die ligt nu rond het perceel waarmee men de facto een nieuwe situatie 

creëert. Er is ook een extra oprit aangelegd die over een perceel loopt dat blijkbaar geen eigendom is 

van Stoop Projects. De oprit staat op geen enkel plan en de gracht is intussen vervangen door een buis 

die half is dichtgeslibd. Als men in detail gaat kijken dan zal men nog heel wat meer zaken vinden. Het 

gemeentebestuur geeft hier een bijzonder slecht signaal. Men geeft de indruk dat in Beveren alles kan 

en dat achteraf met regularisaties alles wel wordt rechtgetrokken. De raad heeft in het verleden vaak in 

het kader van allerhande projecten mogen vernemen dat dat met toestemming van de hogere 

overheid was. Nu wordt de gemeente twee keer teruggefloten. Toch gaat het gemeentebestuur daar 

telkens opnieuw tegenin. Het is dus niet verwonderlijk dat hij zich daar vragen bij stelt. Hij vraagt 

waarom de gemeente hier zo hardnekkig in doorgaat. Het lijkt hem niet ten dienste van de gemeente 

en de bevolking van Beveren. 

 

 

 

Schepen Vlegels bevestigt dat dit RUP voor de derde keer wordt vastgesteld. Dat moet worden gedaan 

om de rechten te vrijwaren. Anders moet de studie helemaal opnieuw aangepakt worden. De 

gemeente is in het verleden op het verkeerde been gezet. Er zijn in het verleden duidelijk zaken gezegd 

door de provincie. Ten eerste is dit een KMO en geen regionaal bedrijf gezien het aantal 



tewerkstellingen en gezien de perimeter waarin het voornamelijk werkt. En gezien de uitbreiding niets 

te maken heeft met productie maar met grondopslag en dergelijke. Er zijn in de tijd discussies geweest 

over 30 hectare ter hoogte van E17,  dat de gemeente niet gewild heeft omdat men dacht daar de open 

ruimte in Melsele te verspelen. Toen heeft men gezegd dat niet te doen. Het gemeentebestuur heeft 

toen van de deputatie wel de verzekering gekregen dat de kleinere zaken zoals deze opgelost konden 

worden. De provincie is er op een zeker moment in meegegaan. Omgeving heeft zich daar dan 

voorgelegd en heeft het argument gebruikt dat de provincie haar afbakening van het kleinstedelijk 

gebied nog niet gedaan heeft. De voornaamste reden is dat het een voorafname zou zijn op die 

afbakening van het kleinstedelijk gebied. In het GRS staat het niet met zo veel woorden. Het 

gemeentelijk structuurplan is van 2007. Ondertussen is er heel wat veranderd. In de omgeving is ook 

heel wat veranderd. Men gaat daar onder andere de nieuwe verbinding maken met de E34 en de E17. 

Die gaat daar aansluiten op een brug. Het terrein wordt compleet afgesneden door de nieuwe weg die 

er zal komen. De provincie was toen akkoord dat het zeker opgenomen zal worden in kleinstedelijk 

gebied. Daar is geen discussie over. Het is alleen nog niet formeel gebeurd. Na veel briefwisseling 

hebben ze in hun laatste besluit gezegd dat de gemeente een RUP op mocht maken. De gemeente 

moest niet wachten op het afbakenen van het kleinstedelijk gebied. Dat is een nieuw element dat nu 

wordt gebruikt om deze zaak nogmaals voor te brengen. Men is dan niet compleet terug naar af. Hij 

kan de raad verzekeren dat er ondertussen gesprekken zullen zijn, zowel met Omgeving als met de 

deputatie, om te bekijken wat nog kan worden gedaan in het kader van deze procedure. Hij is ermee 

akkoord dat het bedrijf terreinen aan het gebruiken is die eigenlijk nog niet in aanmerking komen voor 

de stedenbouwkundige vergunningen die erop moeten komen. Maar men spreekt hier over het RUP. 

Hij heeft altijd tijdens de verdediging ervan gezegd dat een aantal problemen met hinder juist opgelost 

zullen zijn als de tweede fase van het RUP gerealiseerd zou kunnen worden. Hij zegt tegen raadslid 

Creve dat de bouwvergunning uit 2015 wel wettelijk is want deze is op basis van een planologisch 

attest waarvoor dan een RUP verplicht moet worden opgemaakt. Dat is nu eenmaal de procedure.  

Hij heeft geen enkel probleem om de eerste fase in een RUP goedgekeurd te krijgen. Dat zeggen ze ook 

met zo veel woorden en in de adviezen. Voor de tweede fase is het anders. Er zit een tweede fase bij die 

noodzakelijk is voor de ontwikkeling van dat bedrijf. Dus nu is men verzekerd van de procedure en gaat 

hij terug praten met zowel Omgeving als de deputatie om te proberen daar een oplossing voor te 

vinden. De rest van de argumentatie heeft hij al in het verleden aangevoerd. De hoofdreden is dat het 

wel degelijk in de afbakening zal zitten van het kleinstedelijk gebied en dat het dus geen echte 

voorafname is. Het is altijd in alle adviezen en geschriften al zo geweest die hij van de deputatie 

ontving. De deputatie gaat mee om dit in de afbakening mee te nemen. Alleen zijn ze al 20 jaar bezig 



met die afbakening. Elk jaar zijn er een of twee vergaderingen met de provincie over de stand van 

zaken, maar men gaat geen stap vooruit. Waarschijnlijk zijn ze onderbemand of willen ze er geen 

prioriteit van maken. Maar men moet ergens ophouden om de argumentatie te gebruiken dat er 

gewacht moet worden op de afbakening. Dit is nu de situatie. 

 

Raadslid Creve snapt ergens de logica van de uiteenzetting van de schepen en vanuit de gemeentelijke 

visie. Dat neemt niet weg dat er hogere overheden zijn die dit schorsen op basis van argumenten. Wat 

de schepen aanhaalt is niet de enige reden voor de schorsing. Bijkomend en misschien nog wel 

zwaarwegender dan de argumentatie van de schepen is dat men hier te maken heeft met een bedrijf 

dat zich blijkbaar van de regelgeving niet al te veel aantrekt. De voorwaarden die in 2015 zijn opgelegd 

worden niet nagekomen. Dan mogen bij de gemeente wel de alarmbellen afgaan. Het gaat hier om een 

buffer die er al moet liggen sinds 2015. Die is er niet. Het gaat over een weg die is aangelegd en die er 

niet mag liggen. Het gaat over het niet rechtmatig dumpen van een gracht. Dat zijn geen kleine zaken. 

Dan regularisatieaanvraag op regularisatieaanvraag. Dan ook nog eens door de hogere overheden 

teruggefloten worden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er geen regularisatieaanvraag op regularisatieaanvraag is. Het bedrijf heeft 

inderdaad een aantal problemen met werken en de stapels die er op dit moment liggen. Daar wordt 

door de provincie en door de milieuambtenaar op gereageerd. Maar het gaat nu over een RUP-

procedure. Er zijn in die richting een aantal stappen gezet, die niet altijd in de handen van de 

gemeente lagen maar die door de provincie gezet zijn, in het kader van het gebruik van dat terrein dat 

nog niet voor vergunning in aanmerking komt. Het raadslid kan niet zeggen dat men daar zit toe te 

kijken.  

Maar het gemeentebestuur voelt zich hier bedot door de hogere overheid. Hij kan hier langer over 

uitweiden en dat wil hij gerust nog eens doen, maar hij denkt dat de tijd van de raad hier te kostelijk 

voor is. Hij wil dat op een andere manier doen. Het enige argument dat overblijft is dat het een 

voorafname zou zijn. Daarover heeft hij zojuist een uitleg gegeven. Dat is de voornaamste reden. De 

tweede reden is dat zij het beschouwen als een regionaal bedrijf terwijl de gemeente zegt dat het een 

KMO-bedrijf is. De gemeente kan bewijzen met cijfers dat het een KMO-bedrijf is. Dat geeft een hele 

andere situatie dan met een regionaal bedrijf. Ten derde zijn er de beloften die aan de gemeente 

gedaan zijn om een aantal zaken op te lossen en af te zien van de 30 hectare die nu ergens in het 

Lokerse worden gerealiseerd langs de E17. Die heeft Beveren geweigerd omdat de gemeente anders de 

open ruimte ging aansnijden op een stuk van 30 hectare in Melsele. Het gemeentebestuur heeft kleine 



oplossingen gezocht voor bedrijven die er nu al zijn. Nu komt men daarop terug. Nu zegt men dat de 

gemeente de oplossingen voor die kleine bedrijven niet kan geven. Er zijn er een stuk of acht die kleine 

of wat grotere uitbreidingen willen. Die zullen binnenkort op de raad komen. Hij is benieuwd want de 

gemeente heeft toestemming gekregen om daar zonevreemde RUP’s voor op te maken. Dat de eerste 

fase in agrarisch gebied is, is logisch. Dat is juist de reden van het RUP. De eerste fase is perfect 

vergunbaar. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat niet wegneemt dat er een aantal grove overtredingen blijven. De schepen 

komt steeds terug op de tekortkomingen van de provincie. 

 

Schepen Vlegels raadt het raadslid aan om na te gaan wat er gebeurd is met de overtredingen. Hij wil 

nog reageren op de opmerking van raadslid De Munck dat het een open gebied is dat voor bebossing in 

aanmerking komt. Het gebied is voor de landbouw van geen tel. De gemeente wil daar zelf ook 

uitbreiden. Daarom is het ook principieel belangrijk dat men het RUP erdoor krijgt. De gemeente wil 

daar zelf de technische diensten gaan vestigen. Er wordt daarbij een deel bebossing voorzien. Dat er 

een plan voor bebossing ligt klopt, maar niet op die plaats. Dat is hoger gelegen. 

 

De Minister stelt in het schorsingbesluit dat er als volgt kan worden ingegaan op de bijkomende 

argumenten door de gemeenteraad: 

- De startnota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren is nog in opmaak. Er zijn vanuit 

het departement Omgeving aan de ruimtelijk planner opmerkingen meegegeven over het feit dat geen 

alternatieven worden onderzocht voor wat betreft de afbakening van het kleinstedelijk gebied. 

- O.a. het noodzakelijke milieu-onderzoek en de publieke raadpleging alsook de finale besluitvorming 

door de provincieraad zijn cruciale elementen om de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 

Beveren te bepalen. Op dit moment is de formele procedure tot afbakening nog niet eens gestart 

waardoor enige uitspraak over de ligging van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 

voorbarig is. Van voortschrijdend inzicht kan pas sprake zijn vanaf het moment dat het kleinstedelijk 

gebied definitief is afgebakend. 

- De adviesverlening van het departement Omgeving naar aanleiding van de procedure tot bekomen 

van een planologisch attest is irrelevant in deze. Het departement Omgeving is niet verplicht om 

advies te verlenen op elke adviesvraag die haar wordt voorgelegd. Zij hoeft bovendien enkel te 

antwoorden op adviesvragen die haar op een correcte wijze bereiken. 

- Het planologische attest sprak zich enkel voorwaardelijk gunstig uit over de korte termijnbehoefte. 



Het onderzoek naar de lange termijnbehoefte werd verschoven naar de RUP-fase. De leidend 

ambtenaar van het departement Omgeving moest bijgevolg geen beroep instellen tegen het 

planologische attest. Zijn beroepsmogelijkheden bij de Vlaamse Regering tegen planologische 

attesten zijn immers beperkt tot strijdigheden met een structuurplan. Er zijn geen 

beroepsmogelijkheden bij de Vlaamse Regering tegen schendingen van vormvereisten. Zoals eerder 

vastgesteld vormde de uitbreiding op korte termijn geen kennelijke strijdigheid met de 

structuurplannen. Dit geldt evenwel niet voor de uitbreidingen op lange termijn. 

- Het departement Omgeving heeft naar aanleiding van de RUP-procedure telkens ongunstig advies 

verleend en haar standpunt kenbaar gemaakt. Het schorsingsrecht van de Vlaamse Regering ten 

aanzien van een ruimtelijk uitvoeringsplan staat bovendien onafhankelijk van de adviesverlening door 

het departement Omgeving. 

De argumentatie van de gemeenteraad weerlegt de elementen uit het schorsingsbesluit van 20 mei 

2020 niet." 

 

De Deputatie stelt bij het aftoetsen van overeenstemming met het PRS, de conceptnota voor het 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte, (ontwerp) PRUP's en direct werkende normen op provinciaal niveau in 

het schorsingsbesluit: 

"- Het planningsinitiatief ligt binnen het eerste voorstel van afbakening kleinstedelijk gebied (evenwel 

juridisch nog niet bindend) en de beoogde ontwikkelingen en regularisaties passen in zekere mate 

binnen de beleidsopties van het PRS, doch, 

 Er werd  in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied Beveren door het toenmalige 

college geopteerd om geen bijkomende regionale bedrijvigheid te voorzien binnen het voorstel 

afbakening kleinstedelijk gebied Beveren en zich enkel te focussen op lokale bedrijvigheid. Het 

voorzien van regionale bedrijvigheid binnen kleinstedelijke gebieden is trouwens een 

provinciale taak, tenzij de provincie de gemeente delegatie verleend heeft om deze taak op 

zich te nemen in het kader van een bepaald RUP. Het voorzien van lokale bedrijvigheid binnen 

een afbakeningsproces is een taak die in eerste instantie toekomt aan de gemeente. De 

provincie is deze visie, zijnde geen regionale bedrijvigheid in Beveren- Melsele te voorzien, 

omwille van de destijds aangehaalde argumenten, waaronder mobiliteit, gevolgd. Het 

afbakeningsproces gaat dan ook verder op deze duidelijke keuze. In het kader van de 

afbakening kleinstedelijk gebied Beveren zal er geen bijkomende regionale bedrijvigheid 

voorzien worden, daar deze zowel in de haven als in Beveren centrum (Doornpark en 

Pareinpark neigen er minstens naartoe) voldoende regionale bedrijven aanwezig zijn. Daar 



wringt het schoentje in deze case, dit RUP. 

 Het oorspronkelijke BPA Van Houts betrof een oppervlakte van ongeveer 4800 m². Nadien werd 

er door Stoop Projects een plano-logisch attest met korte en lange termijn 

ontwikkelingsperspectieven aangevraagd. De korte termijnontwikkelingen uit het 

planologisch attest werden onder voorwaarden bekomen en reeds gerealiseerd. De 

bedrijfsoppervlakte verdubbelde in oppervlakte tot ongeveer 10.000m². Deze grootte valt al 

niet meer onder de definitie van een lokaal bedrijf (richtcijfer 5000 m²), doch dient hier gesteld 

te worden dat dit bedrijf mits de nodige motivatie als een ruimtebehoevend bedrijf kan 

worden bestempeld, zijnde dat zij het overgrote deel (meestal wordt hier 70 % voor genomen) 

van hun perceel nodig hebben voor opslag van grondstoffen, materiaal of voertuigen ten 

behoeve van bedrijfsactiviteiten die niet op het bedrijventerrein worden uitgeoefend. 

 

 Voor de lange termijnopties diende een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden opgemaakt, 

hetgeen hier voorligt. Het eindresultaat is een RUP met een totale oppervlakte voor één bedrijf, 

Stoop Projects van 2,3 ha groot, zijnde nog eens 1, 3 ha bijkomende bedrijfsoppervlakte ten 

opzichte van hetgeen toegekend werd bij het planologisch attest of 1,8 ha bijkomende 

bedrijvigheid t.o.v. het BPA. In de rand vermelden we dat een buitengebiedgemeente voor 

bedrijvigheid kan rekenen op een terrein van max bijkomend 5 ha voor al zijn lokale 

bedrijvigheid (richtnorm 5000 m²) samen sedert 1994. Als we daartegenover de intenties van 

Stoop Projects zetten, zijnde een bedrijfsterrein van 2,3 ha realiseren, kan geconcludeerd 

worden dat Stoop Projects een regionaal karakter aanneemt ook al gaat het om een 

ruimtebehoevend bedrijf. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Stoop Projects nu al gebruik 

maakt van agrarisch gebied ten oosten van de bedrijfsgebouwen voor zijn bedrijfsactiviteiten 

buiten hetgeen toegelaten was in het planologisch attest. 

 Kortom, de gewenste uitbreiding van de site geeft aan dat het hier om regionale bedrijvigheid 

gaat, weliswaar een ruimtebehoevend bedrijf in tuin- en aannemingssector. We kunnen dus 

spreken van een werkelijke schaalvergroting. 

 Verder werd er in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied ook een voorstudie 

opgemaakt naar mogelijke locaties voor lokale en regionale bedrijvigheid binnen het 

kleinstedelijk gebied Beveren, die weliswaar geen juridische verankering kent. Hierdoor is het 

wel moeilijk om op deze studies te steunen om deze locatie ten gronde te verantwoorden. Uit 

deze studie bleek deze locatie mogelijk voor nieuwe lokale bedrijvigheid, doch zeker geen 

regionale bedrijvigheid. Dit dient nog afgewogen te worden ten opzichte van de principes van 



het GRS betreffende de zonevreemde bedrijven waarbij eerder beperkte uitbreiding enkel tot 

de mogelijkheden behoort. Dit ondersteunt de vraag, gesteld door meerdere instanties, om dit 

RUP Stoop Projects in oppervlakte te verkleinen. 

 Het afgeleverde planologisch attest vraagt dat bij de opmaak van het RUP de gewenste 

ontwikkeling onderzocht wordt binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren 

(waar enkel nieuwe lokale bedrijvigheid mogelijk is), de bestaande naburige KMO- 

ontwikkelingen en de mobiliteitseffecten op de omgeving. 

 Er werd aangegeven dat de ontwikkeling geclusterd wordt met de nabijgelegen 

bedrijfsterreinen als Doornpark, Beverpark, Pachatrans, … Het clusteringsverhaal beperkt zich 

enkel tot de ligging van Stoop Projects, verder wordt er zeker niet ingegaan op 

gemeenschappelijk gebruik van bepaalde plaatsen voor alle bedrijventerreinen, … bv naar 

stockage, parkeerfaciliteiten, ontsluiting, … Verder wordt ook aangegeven dat de Oude Baan 

een nieuwe verbindende functie (Haasdonk – Beveren) zal krijgen in tegenstelling tot de 

huidige lokale functie door het sluiten van de overweg ter hoogte van de Haasdonkbaan zodat 

deze als scheidende functie tussen stedelijk gebied en buitengebied kan dienen. Bijkomend 

wordt aangegeven dat de site gebundeld is met diverse infrastructuren (Oude Baan en 

spoorlijn) waardoor kan aangegeven worden dat het plangebied eerder op een versnipperde 

locatie gelegen is (spie tussen beide infrastructuren). Tenslotte wordt, zoals eerder 

aangehaald, ook aangegeven dat de deputatie kennis heeft genomen van de beslissing van de 

gemeente om geen bijkomende regionale bedrijventerreinen te voorzien binnen de afbakening 

van het kleinstedelijk gebied Beveren gezien het zeer ruime aanbod aan bedrijvigheid in de 

rest van de gemeente en de moeilijke ontsluiting  voor regionale bedrijven via N70 in het 

stedelijk gebied. Er wordt aangegeven dat het bedrijf slechts beperkte mobiliteitsstromen 

kent. 

 In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren is het ook aan de 

provincie om te waken over efficiënt ruimtegebruik binnen de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Beveren, wat in deze casus toch vragen oproept. Het zuinig ruimtegebruik 

en de draagkracht van het gebied, belangrijke pijlers in het PRS werden weinig uitgewerkt. Er 

werd enigszins wel een verantwoording gegeven voor de 1,3 ha uitbreiding, veronderstellende 

dat dit noodzakelijke activiteiten zijn voor huidige bedrijfsvoering te kunnen behouden, doch 

dit werd niet gekoppeld aan de bestaande ruimte en faciliteiten die bekomen werden in het 

kader van het planologisch attest, zoals bijvoorbeeld ruimte voor stalling van voertuigen. Het 

is meer dan wenselijk zo compact mogelijk de bedrijfssite te organiseren zowel naar 



gebouwen, stallingen, opslag, … zodat er zo min mogelijk ruimte dient in gebruik te worden 

genomen en het RUP Stoop Projects danig kan ingeperkt worden. Er wordt niet nagegaan in 

hoeverre door een betere organisatie van de huidige site toekomstige vragen niet beter 

kunnen opgevangen worden op een kleinere oppervlakte. 

 Er wordt gesteld dat nevenactiviteiten enkel mogelijk zijn indien zij nodig zijn voor de 

bedrijfsvoering. In dat kader kan een duidelijke vraag gesteld worden waarom de verhuur van 

containers nodig is. In het kader van zuinig ruimtegebruik is het zeer wenselijk deze 

containerverhuur buiten deze bedrijfssite te laten plaatsvinden om zo op deze locatie enkel de 

activiteiten te behouden die noodzakelijk verbonden zijn aan de hoofd-activiteit en het zuinig 

ruimtegebruik hoger in het vaandel te houden. 

 In het BPA werd gesteld dat bij heroriëntering de bedrijfsactiviteiten de nieuwe of andere 

activiteiten niet meer hinder mogen veroorzaken dan de op vandaag aanwezige activiteiten. 

Het betrof een staalverwerkings-bedrijf ‘ Metalen van Houts’. Verwijzend naar de ingediende 

bezwaren omtrent hinder en door de duidelijke schaalvergroting, vraagt dit toch de nodige 

verantwoording. 

- In de rand merken we op dat op het grafisch plan de indicatieve aanduiding van de waterloop 

ontbreekt minstens in de legende en niet duidelijk weergegeven is op het grafisch plan zelf. 

- Tenslotte wordt er noch in de toelichtende tekst, noch in de voorschriften aangegeven welke 

bedrijfsactiviteiten op deze locatie mogelijk zijn na een eventueel stopzetten van deze 

bedrijfsactiviteiten wanneer er geen overnemer gevonden wordt in dezelfde sector, hetgeen gewenst 

is in het kader van een flexibel RUP. 

- Dit besluit doet geen uitspraken over de overeenstemming van het gemeentelijk RUP met het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), (ontwerp) gewestelijke RUP’s, direct werkende normen op 

gewestelijk niveau, het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en direct werkende normen op 

gemeentelijk niveau. Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen 

om de verenigbaarheid van het gemeentelijk RUP met het GRS en de direct werkende normen op 

gemeentelijk niveau te bewaken. Ook de naleving van de juridische vormvereisten behoort tot de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

- Gezien de duidelijke schaalvergroting wensen wij toch kort te stellen dat er in het GRS gemeld wordt 

dat, waar mogelijk voor zonevreemde bedrijven, een oplossing wordt uitgewerkt onder de vorm van 

kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden. Metalen van Houts, zijnde categorie 2 voor zonevreemde 

bedrijven (cfr toelichtingsnota RUP) kreeg volgende ontwikkelingsmogelijkheden: ‘ bedrijven met 

eerder beperkte mogelijkheden waaronder wordt verstaand dat ze de kans krijgen binnen de in 



gebruik zijnde perceelsconfiguratie hun activiteiten te optimaliseren. Het aansnijden van nog niet in 

gebruik zijnde perceelsdelen en/ of percelen wordt zeer restrictief bekeken. De toegelaten activiteiten 

worden beperkt en bij omschakeling naar andere activiteiten mag de hinder zowel naar milieu, 

transport, … niet toenemen. Het betreft in eerste instantie bedrijven die de kans krijgen om binnen 

hun bestaande perceelsconfiguratie hun activiteiten te optimaliseren zonder dat de dynamiek 

substantieel verhoogt’." 

In de toelichtingsnota is reeds bij de eerste vaststelling op 03 maart 2020 een ruime argumentatie voor 

uitbreiding aanwezig (pg 39-46). Na de eerste schorsing werd de argumentatie voor de tweede 

definitieve vaststelling uitgebreid met het feit dat de site in de toekomst vermoedelijk gelegen zal zijn 

binnen de afbakening van het stedelijk gebied, gezien  de provincie het RUP niet geschorst had. Met de 

nieuwe schorsing door de Deputatie vervalt deze argumentatie. 

Het college heeft in zitting van 14 september 2020 beslist tegemoet te komen aan de 

schorsingsredenen van het ministerieel én het provinciaal schorsingsbesluit.  

Het studiebureau heeft de toelichtingsnota van het RUP Stoop Projects aangepast met aanvullende 

argumentatie ter weerlegging van de opgegeven redenen tot schorsing, zoals onderstaand 

weergegeven: 

1. “Het voorliggend RUP houdt in dat de huidige site van 1 ha verruimd wordt tot 2,3 ha. De gewenste 

uitbreiding van de site geeft aan het om regionale bedrijvigheid gaat, weliswaar een ruimtebehoevend 

bedrijf in de tuin- en aannemingssector. We kunnen dus spreken van een werkelijke schaalvergroting.” 

Het plangebied betreft inderdaad een significante uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie. 

Zoals terecht wordt aangehaald is het echter een ruimtebehoevende activiteit. De uitbreiding wordt 

echter niet ingezet om tot een nieuwe grootschalige dynamiek te komen. In hoofdstuk 4.2.1 wordt 

duidelijk gemaakt voor wat de uitbreiding voorzien wordt. Er wordt 4700 m² voorzien voor opslag 

(excl. circulatieruimte) en 2000 m² voor een loods (excl. circulatieruimte rondom loods). 

In de loods worden de machines gestald die op de werf zullen gebruikt worden. De loods wordt niet 

gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Hierbij komt nog de groenbuffer van 3000 m² (ca. 300 m x 10 m 

breedte), de zone voor plantenkwekerij en waterbuffer (2000 m²) en de circulatieruimte (1000 m²). 

Hierdoor is de totale ruimtenood ca. 12.700 m². Deze ruimtevragen zijn geen activiteiten die leiden tot 

een ander type bedrijf met een hoge tewerkstelling of hoge toegevoegde waarde per ha. 

Het feit of een bedrijf lokaal of regionaal is kan niet enkel vanuit de oppervlaktemaat behandeld 

worden. Bedrijfsactiviteiten dienen ook vanuit andere perspectieven benaderd te worden (bvb. 

tewerkstelling, invloedsfeer). Het bedrijf Stoop dient als een lokaal bedrijf beschouwd te worden: 

 De grote oppervlakte is enkel noodzakelijk vanuit het type activiteit. De bedrijfsactiviteiten op 



de site zelf zijn beperkt. Het terrein wordt hoofdzakelijk gebruikt voor opslag en het stallen van 

materiaal; 

 Het aantal werknemers is beperkt. Er zijn een 15-tal werknemers (zie 1.2.2) . Het bedrijf kan 

beschouwd worden als een KMO. 

 Het werkterrein van het bedrijf situeert zich hoofdzakelijk in het Waasland en reikt maximaal 

tot Gent en Antwerpen. Dit betekent dat het bedrijf lokaal gebonden is, slechts een beperkt 

deel van een provincie bedient en niet op gewestelijk niveau functioneert. Dat het bedrijf over 

meerdere gemeenten werkt, betekent niet dat het een regionaal bedrijf betreft. Elk tuinaanleg 

en/of aannemersbedrijf dat zich beperkt tot de eigen gemeente is niet realistisch. 

Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat het een lokaal bedrijf betreft. De uitbreiding staat ten dienste 

van opslag en het stallen van materiaal en leidt niet tot een schaalvergroting van de 

bedrijfsactiviteiten. 

2. “Er kan niet gesteund worden op het feit dat het bedrijf binnen de afbakening van het stedelijk 

gebied Beveren komt te liggen. Het alternatieven onderzoek, het noodzakelijke milieu-onderzoek en 

de publieke raadpleging alsook de finale besluitvorming zijn cruciale elementen om de afbakeningslijn 

van het kleinstedelijk gebied te bepalen.” 

In de startnota (nog niet goedgekeurd) van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren’ wordt 

in hoofdstuk 8.2.2 aangegeven dat een alternatievenonderzoek en locatieonderzoek zullen uitgevoerd 

worden. De startnota stelt het volgende: “Voor het deel-PRUP afbakening kleinstedelijk gebied 

Beveren zijn er geen alternatieve onderzoeken aan de orde. 

Er wordt gewerkt met een voorstel van afbakeningslijn tijdens het planningsproces waarbij er 

uiteraard in het verdere planningsproces (beperkte) wijzigingen mogelijk zijn. Doch staat het duidelijk 

vast dat er niet zal gewerkt worden met een totaal ander gebied buiten het geselecteerde gebied of 

een andere inhoud gezien het gebied geselecteerd is als stedelijk gebied. De afbakeningslijn is een 

gesloten lijn en omvat alle elementen waar een stedelijke rol aan toegekend wordt (stedelijke 

woonomgeving, lokale en regionale bedrijventerreinen, stedelijke (recreatieve) voorzieningen, 

stedelijke groengebieden en stedelijke landbouwgebieden) en vormt een duidelijke grens met de open 

ruimte, het buitengebied.” Het alternatievenonderzoek zal verder uitgewerkt worden in het 

voorontwerp. 

Het noodzakelijk milieuonderzoek in kader van de afbakening stedelijk gebied is nog niet uitgevoerd. 

Het is evenwel duidelijk dat de uitbreiding van Stoop  voor het milieuonderzoek van de afbakeningslijn 

geen significante invloed zal hebben. De dienst MER oordeelde op 7 maart 2017 dat er geen 

aanzienlijke milieu-effecten zijn en dat opmaak van een planMER niet noodzakelijk was. In kader van 



voorliggende RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd. De resultaten van het openbaar 

onderzoek werden door het gemeentebestuur mee in overweging genomen bij de definitieve 

vaststelling. 

Bijgevolg zijn het milieuonderzoek en de publieke raadpleging in kader van de afbakening minder 

relevant voor voorliggend RUP omdat deze binnen dit planproces al uitgevoerd zijn ongeacht de 

afbakening. 

3. “De uitbreiding van het bedrijf Stoops wordt als strijdig aanzien met de ontwikkelingsperspectieven 

uit het GRS. De voorgestelde uitbreidingen overstijgen ruim de mogelijkheden voor zonevreemde 

bedrijven in het zuidelijk open ruimtegebied.” 

Het GRS Beveren (2006) stelt (pg 55) als globaal uitgangspunt dat voor bedrijven gelegen in aansluiting 

met de woonkernen, woonlinten en de bestaande ambachtelijke zones uitbreidingsmogelijkheden 

voorhanden zijn mits een goede integratie in de omgeving. Het bedrijf voldoet aan deze voorwaarden: 

 Indien het bedrijf niet gelegen zou zijn binnen het stedelijk gebied zal het minstens aansluitend 

gelegen zijn aan het stedelijk gebied (dit wordt bevestigd in het schorsingsbesluit van de 

Minister pg. 3 met name ‘palend aan de stedelijke ruimte Beveren-Melsele’). De site van bvba 

Stoop Projects sluit in het westen echter onmiddellijk aan bij de bedrijfssite van Pachatrans 

welke via de naastliggende KMO-zone Beverpark aansluiting geeft met de KMO-zone 

Doornpark. De ontsluiting van de bedrijfssite gebeurt eveneens in hoofdzaak via de noordelijk 

gelegen N70.  

 Er dient bijgevolg geconcludeerd te worden dat Stoop Projects functioneel gezien eerder één 

geheel vormt met de naastliggende KMO-zones en de ‘stedelijke hoofdruimte Beveren-

Melsele’. 

 Langsheen de uitbreidingszone wordt een brede groenbuffer voorzien van 10 m. Deze 

garandeert een optimale integratie in het landschap. Ook het vastleggen van een zone voor 

plantenkweek en waterbuffer aan de zijde van de open ruimte zorgt voor een goede integratie 

in het landschap. De harde infrastructuren worden immers voorzien in westelijke richting. 

Het globale uitgangspunt moet beschouwd worden als van hoger belang dan de verdere 

gebiedsgerichte uitwerking. Het is immers van belang te voldoen aan het globaal uitgangspunt. 

Ondergeschikt wordt ingegaan op de consequentie van de beoordeling dat het bedrijf zou gelegen zijn 

binnen de zuidelijke hoofdruimte. Dit leidt er toe dat het bedrijf tot klasse 2 of klasse 3 behoort. Indien 

geoordeeld wordt dat het bedrijf tot klasse 2 of 3 behoort, dient afgeweken te worden van het 

richtinggevend deel van het GRS. Art. 2.1.2 van de VCRO laat toe dat kan afgeweken worden omwille 

van dringende economische redenen. Het betreft hier een bedrijfsactiviteit waardoor voldaan is aan de 



economische reden. De dringendheid blijkt uit het feit dat het bedrijf reeds lang wacht op een 

oplossing. Het planologisch attest werd goedgekeurd op 06.08.2014. Relevante planningsprocessen 

die de afweging van de uitbreidingsmogelijkheden beïnvloeden en waarop de hogere overheid zich 

beroept, vorderen niet of vorderen traag: 

 Via een BVR van 03.04.2009 werd een ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Waasland 

goedgekeurd. In het kader hiervan gebeurde een herbevestiging van het agrarisch gebied. Dit 

was niet het geval voor de omgeving van Stoop. Voor de zone waartoe het plangebied behoort 

werd voorgesteld om een gewestelijk RUP op te stellen. Tot op heden is dit niet gestart. 

 De afbakening van het stedelijk gebied Beveren is reeds gedurende lange periode opgestart. 

Door het uitblijven van een goedgekeurd RUP stellen zich steeds problemen. 

Doordat in het planologisch attest op vraag van de adviesinstanties de lange termijnbehoeften 

doorgeschoven werden naar het RUP en dat binnen het RUP de adviesinstanties de beslissing 

doorschuiven tot na de goedkeuring van het RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren, 

 wacht het bedrijf nu reeds 6 jaar en mogelijks 10 jaar (na goedkeuring afbakeningslijn) op een 

beslissing. Hierdoor is de ruimtenood voor het bedrijf steeds dringender. Dit blijkt ook uit het feit dat 

door het uitblijven van een beslissing de noodzakelijk uitbreidingsruimte reeds ingenomen wordt. Het 

bedrijf neemt hiermee een risico wat op de hoogdringendheid wijst. 

4. “Er wordt niet nagegaan in hoeverre door een betere organisatie van de huidige site toekomstige 

vragen niet beter kunnen opgevangen worden op een kleinere oppervlakte. In dit kader is het 

wenselijk de containerverhuur te laten plaatsvinden buiten de bedrijfssite.” 

Het betreft een ruimtebehoevend bedrijf met een uitbreidingsnood van 1,3 ha. Zoals hierboven gesteld 

betreft de uitbreiding voornamelijk opslag (in bulk), een loods voor het stallen van materiaal en een 

zone voor plantenkweek en waterbuffer. Het betreffen allen activiteiten die ruimtebehoevend zijn en 

die moeilijk op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Het is onmogelijk een uitbreiding 

van 1,3 ha te bundelen op een bedrijfssite van 1 ha gelet op de type van uitbreidingsnood. De 

containerverhuur betreft een ondergeschikte activiteit. Het bedrijf gebruikt veel containers op de 

eigen werven. Afhankelijk van de grootte van de werf zijn een aantal containers niet noodzakelijk. Deze 

worden dan verhuurd. Het is bijgevolg niet wenselijk om deze containers op een andere locatie te 

stockeren omdat deze ook noodzakelijk zijn voor de kernactiviteiten van Stoop. 

Naast een aanpassing van de Toelichtingsnota, worden volgende aanpassingen aan het RUP 

doorgevoerd: 

1. Het grafisch plan en de legende worden verduidelijkt wat betreft de waterloop. 

2. Er wordt een nabestemming voorzien waarbij "een nieuwe bedrijfsactiviteit enkel mogelijk is indien 



deze niet meer hinder veroorzaakt dan de bestaande bedrijfsactiviteit". Doordat het bedrijf een 

ruimtebehoevende bedrijvigheid betreft is er een grote ruimte-inname. Het is niet wenselijk dergelijke 

grote ruimte-inname in te zetten voor andere, mogelijks meer intensieve bedrijfsactiviteiten. Dit zou 

kunnen leiden tot een verhoging van de dynamiek. 

De gemeente heeft 60 dagen om het RUP Stoop Projects opnieuw definitief vast te stellen. De 60 dagen 

zijn ingegaan op de dag na de verzending van het laatst betekende schorsingsbesluit van 17 augustus 

2020.  

 

Kennis genomen van het ministerieel schorsingsbesluit dd. 20 mei 2020 en het schorsingsbesluit van 

de Deputatie dd. 13 augustus 2020 voor het RUP Stoop Projects. 

 

De raad beslist met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 5 neen-stemmen 

(Beveren 2020, Groen) bij 2 onthoudingen (sp.a) het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste 

toelichtingsnota, een plan van de bestaande en juridische toestand, een aangepast grafisch plan, een 

grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende aangepaste stedenbouwkundige 

voorschriften (opnieuw) definitief vast te stellen zonder bijkomende voorwaarden. 

 

Ook wordt  akkoord gegaan om de aanvullende argumentatie ingaand tegen de redenen van de 

schorsingsbesluiten van de minister en de deputatie voor voormeld RUP, zoals opgenomen in de 

aangepaste Toelichtingsnota, goed te keuren. 

 

08. Pine NV heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het perceel gelegen te Melsele, 

langsheen de Schoolstraat tussen huisnrs. 18 en 34. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie zich op dit punt zal onthouden. Hij vindt de impact op de 

verkeersveiligheid te hoog op deze plaats. Een drukke en nu al verzadigde weg en ook de ligging van 

het wegtracé vlak bij basisschool De Toren is verre van ideaal. Het gemeentebestuur zou ervoor 

kunnen kiezen om het project uit te stellen tot de achterontsluiting via de Keizer Karelstraat 

ontwikkeld kan worden. Er kan ook gekozen worden om bij de ontwikkeling meer rekening te houden 

met de verkeersveiligheid en meer in harmonie met de buurt. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft ook de bedenking dat de toestroom van de weggebruikers 

op die baan veel te groot is en dat de baan oververzadigd is. 11 woningen erbij zorgen voor een 



gevaarlijke situatie. Ten tweede bemerkt ze dat de woondichtheid hier extreem hoog is. 37 

wooneenheden per hectare. Er blijft nauwelijks vrije leefbare ruimte over. Men mag dan wel 10% groen 

voorzien, maar op dat kleine perceel is dat nauwelijks iets. Ze vindt dit als verkaveling geen goede 

zaak. Een woning van 150 m2, of oppervlakte voor het perceel is wel heel klein. Ze heeft dus 

bedenkingen en vraagt welke tijdspanne er wordt voorzien voor de latere ontsluiting via de Keizer 

Karelstraat. Ze vraagt ook waarom de grond wordt verkocht aan de gemeente voor openbaar nut en of 

er in de toekomst niet een verordening komt over de minimumgrootte van percelen, zoals er iets is 

voor parkeerplaatsen. Het zou zinnig zijn om ook zoiets aan te maken voor bouwgronden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de gemeente in kleinstedelijk gebied 35 woningen per hectare vraagt. Dit zijn 

er 37. Van hem mogen alle percelen ook 500 m2 zijn als het zou kunnen, maar dan is er een probleem 

met het aansnijden van de open ruimte als men die dichtheden niet gaat halen. Dan moet men niet 

meer spreken over open ruimte. Het gemeentebestuur probeert juist te verdichten. Straks zal er ook 

over worden gesproken bij een punt van Groen over de Vlaamse richtlijnen op het gebied van wonen. 

Het raadslid moet dat eens lezen. Hij heeft het dan nog niet over wat de bouwmeester gezegd heeft. 

Maar ze moet de regels van Vlaanderen over verdichting eens goed lezen. De gemeente volgt dat voor 

een deel.  

 

Als raadslid Van de Vyver in de woonbehoeftestudie kijkt op pagina 57 dan wordt er voor het stedelijk 

gebied gesproken over 25 wooneenheden in plaats van 35. 

 

Schepen Vlegels zegt dat men dat heeft moeten bijschakelen. Het raadslid weet dat de geactualiseerde 

woonbehoeftestudie ten onrechte nog altijd niet gebruikt wordt. Het gaat om een verschil in visie 

tussen de provincie en de gemeente. De gemeente mag de woonuitbreidingsgebieden in het 

buitengebied niet aansnijden. Er mag alleen nog in Beveren en Melsele worden gebouwd. Daarover is 

een meningsverschil met de provincie. Dat is de reden van de afkeuring van de woonbehoeftestudie.  

 

Raadslid Van de Vyver stelt dat in de woonbehoeftestudie wel over 25 woningen wordt gesproken. 

Schepen Vlegels zegt dat iets dat niet aanvaard is ondertussen niet gebruikt kan worden. In de 

verordening heeft men gezegd voor verkavelingen in kleinstedelijk gebied 35 per hectare. Dat is een 

normale dichtheid in kleinstedelijk gebied. Hier wordt de gemeente naartoe gedreven. Het raadslid 

kan zeggen dat er geen appartementen mogen komen en dat de percelen groter moeten zijn. Ze kan 

ook zeggen dat de open ruimte moet blijven. Maar die drie zaken kunnen niet met elkaar worden 



gecombineerd.  

 

Raadslid Van de Vyver raadt de schepen aan te kijken op Immoweb wat er te koop aangeboden wordt 

aan bouwgrond. Bij verkavelingen is de kleinste die je daar vindt allemaal rond de 200 m2. Dat is een 

derde groter dan wat er hier verkaveld wordt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat op die manier niet de dichtheden worden bereikt. De rest is niet betaalbaar. 

Als men nu in het kleinstedelijk gebied een perceel heeft van 400 m2 dan mag het raadslid zeggen 

hoeveel daarvoor betaald moet worden.  

 

Raadslid Van de Vyver spreekt over 200 m2.  

 

Raadslid Maes zegt dat zijn vraag van een andere orde was dan waar de schepen op ingegaan is. Hij wil 

een antwoord op zijn vraag over de achterontsluiting. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de N450 die erop aansluit de hoogst gecategoriseerde weg in Beveren is. 

Voor de N450 komt er nu een relatief beperkt project dat erop aansluit. Het aantal bewegingen is zeer 

beperkt. Het argument dat nieuwe ontwikkelingen per definitie ontsloten moeten worden via 

bestaande wijken vindt hij vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet zo vanzelfsprekend. Het raadslid 

pleit dus dat voor nieuwe zaken die allemaal via bestaande wijken moeten worden ontsloten terwijl 

een van de hoogst gecategoriseerde wegen vlakbij ligt.  

 

Raadslid Maes kan niet anders dan de vergelijking maken met de insteekweg voor de Spoorweglaan 

die al een tijd wordt tegengehouden door het bestuur. Dat gaat volgens hem om hetzelfde gegeven. 

Daar is de argumentatie dat de verkeersdrukte te veel zou worden. Hij vindt dat de vergelijking wel 

opgaat. Hij snapt de argumentatie daar maar het spreekt wel het project van de Schoolstraat tegen. 

 

Schepen Vlegels vraagt over welke verkaveling het raadslid het heeft. 

 

Raadslid Maes spreekt over het begin van de Schoolstraat. Hij corrigeert zich. Hij bedoelt de 

Spoorweglaan. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat andere redenen heeft. Dat wil hij het raadslid nog weleens uitleggen. 



 

Raadslid Maes neemt aan dat het andere redenen zal hebben, maar er is wel de weg die er niet kan 

komen. 

 

Schepen Vlegels wil de reden uitleggen en dan wil hij wel zien of het raadslid dezelfde mening heeft. 

Maar hij wil dat liever in een geheime zitting doen. 

 

Raadslid Maes stelt dat de vergelijking wel opgaat als hij de argumentatie niet kent. 

 

Schepen Vlegels zegt dat dat niet zo is want er zijn andere redenen. 

 

Raadslid Maes kent ze niet. Hij vraagt hoe hij deze te weten kan komen. 

 

Het terrein zal na afbraak van de bestaande gebouwen verkaveld worden in 11 loten voor bescheiden 

ééngezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis. 

De nieuw aan te leggen insteekweg via de Schoolstraat met woonerfprofiel heeft een privaat karakter. 

Door de T-vorm van de nieuwe weg wordt de mogelijkheid opengehouden voor een toekomstige 

verbinding met de Keizer Karelstraat. Zo kan op termijn de nu voorgestelde ontsluiting naar de 

Schoolstraat geknipt worden voor autoverkeer, die dan alleen voor zachte weggebruikers kan dienen. 

Op de private wegenis wordt een erfdienstbaarheid van openbare overweg gevestigd. 

De aanvraag voorziet ook een  gemeenschappelijke groenzone van ong. 300 m². 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020. 

Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 1 bezwaar. 

Door de raad wordt kennis genomen van het ingediende bezwaar. 

Met 27 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 2 neen-stemmen (Beveren 2020) bij 5 

onthoudingen (Groen, sp.a) wordt het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling met een 

nieuwe insteekweg via de Schoolstraat, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen 

ingetekend goedgekeurd. 

 

09. Aquafin had in eerste instantie een beperkt aandeel in de opdracht 'Verbindingsriolering 

Melselestraat', met een overnamepunt (daar waar de gemeentelijke riolering wordt overgenomen door 

Aquafin) in de Melselestraat tussen de Keizerstraat en de Peerkenswegel.  

 



Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of al iets is geweten over wanneer de bovenbouw van de straat 

aangepakt wordt. De riolering en nutsleidingen zijn bij zijn weten al vervangen. Hij vraagt of de 

bovenbouw op de agenda staat of hetzelfde blijft. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het dossier loopt. Er zit vertraging op het traject voor vergunning. Men is 

begonnen met de onderbouw en per definitie volgt daarna de bovenbouw. Het dossier is in aanvraag 

maar het is een administratief praktisch probleem. Het moet nog aangepast worden door een 

ontwerper.  

 

Aquafin financiert vanaf dit overnamepunt de rioleringswerken en de bovenbouw. 

Later is het dossier, ten voordele van de gemeente, uitgebreid naar een lokaal pact dossier. Hierdoor 

zijn niet enkel de werken vanaf het overnamepunt, maar ook de (riolerings)werken voor en na dit 

overnamepunt mee opgenomen in het financieringsluik. 

Omdat Aquafin bij een lokaal pact dossiers de 'trekker' is van het project, is er na het bekomen van de 

omgevingsvergunning een overname van de initiële opdracht. 

Dit addendum regelt deze overname van de studieopdracht. 

Hierdoor kunnen een deel van de gemaakte kosten voor studiebureau Jouret worden teruggevorderd. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het addendum bij de bestaande studieopdracht d.d. 18 

november 2011 voor de opdracht 'Verbindingsriolering Melselestraat' goedgekeurd. 

 

10. BVBA 't Boelleke organiseert buitenschoolse kinderopvang in verscheidene scholen in Beveren. Bij 

nazicht blijkt dat voor de gemeenteschool te Beveren, Lindenlaan en de gemeenteschool te Haasdonk 

er nog geen huurcontract werd opgemaakt.  

Naar analogie met de reeds bestaande huurcontracten, zoals in het verleden reeds goedgekeurd door 

de gemeenteraad, werd voor beide locaties een huurcontract opgemaakt. 

Er wordt geen huurvergoeding noch kosten aangerekend. In ruil voor het gebruik van de lokalen 

verbindt de huurder zich ertoe om op een kwaliteitsvolle manier kinderopvang te organiseren en op 

die manier de gemeente te faciliteren en ontlasten. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde ontwerpen van 

huurovereenkomst met betrekking tot de organisatie van buitenschoolse kinderopvang in GBS 

Lindenlaan en Haasdonk door BVBA ’t Boelleke. 

 



11. De nieuwe lessentabellen voor 2020-2021 van het Gemeentelijk Technisch Instituut zijn de volgende: 

 tweede leerjaar (wegens onderwijshervorming) 

o In de A-stroom is er de keuze voor basisoptie STEM-wetenschappen (pakket industriële 

wetenschappen) en STEM-technieken 

o In de B-stroom is er de basisoptie STEM-technieken 

 het derde jaar houttechnieken tso (nieuwe programmatie) 

 de tweede graad bso. Hier gaan we naar lessentabellen van 32 lesuren per week, waardoor de 

lokalendruk meer onder controle komt. 

 het vijfde jaar mechanische vormgevingstechnieken (nieuw leerplan) 

De personeelsafvaardiging gaat akkoord en de schoolraad werd ingelicht. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan volgende lessentabellen voor het 

schooljaar 2020-2021 in het GTI Beveren: 

 2e leerjaar 

 3e jaar houttechnieken tso 

 2e graad bso 

 5e jaar mechanische vormgevingstechnieken. 

 

12. In zitting van 14 september 2020 werd het ambtshalve ontslag ingevolge oppensioenstelling van de 

heer Jan Noppe, algemeen directeur, met ingang van 1 oktober 2020, voorgelegd aan het college voor 

kennisname en aan de raad in zitting van 29 september 2020. 

De functie van algemeen directeur is derhalve met ingang van 1 oktober 2020 vacant. 

Het college gaf reeds in zitting van 10 februari 2020 een positief advies over de tijdelijke aanstelling, in 

uitvoering van artikel 166 DLB, van de heer Jan Noppe als extern waarnemend algemeen directeur 

voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 en dit met een contract van bepaalde 

duur.  

 

Deze aanstelling wordt voorgesteld in afwachting van de uitvoering van de selectieprocedure en de 

aanstelling van een nieuwe algemeen directeur en voor de opvolging van lopende dossiers (o.a. 

finalisering en verhuis AC). Deze tijdelijke aanstelling wordt aan de raad voorgelegd in zitting van 29 

september 2020 voor goedkeuring. 

Voor de functie van algemeen directeur is de raad de aanstellende overheid. 

Dit impliceert dat de functie door de raad dient vacant verklaard te worden. De raad is tevens ook 

bevoegd voor het vaststellen van de functiebeschrijving voor algemeen directeur (cf. bijlage). 

Conform artikel 9 van de vigerende rechtspositieregeling (RPR) kan de functie van algemeen directeur 



worden ingevuld via: 

 aanwerving 

 bevordering 

 gelijktijdige aanwerving en bevordering 

Er wordt voorgesteld de functie van algemeen directeur via aanwerving vacant te verklaren. 

Mogelijke interne kandidaten kunnen deelnemen via de aanwervingsprocedure op voorwaarde dat ze 

aan de aanwervingsvoorwaarden (in het bijzonder het bezit van een masterdiploma) voldoen. 

De raad gaat algemeen akkoord om de decretale graad van algemeen directeur in voltijds statutair 

dienstverband vacant te verklaren via aanwerving. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. 

De raad gaat akkoord dat de aanwervingsvoorwaarden opgenomen in de vigerende 

rechtspositieregeling worden in acht genomen, alsook dat aan de kandidaten die vallen onder de 

waarborgregeling vermeld in artikel 589 §3 van het decreet over het lokaal bestuur, vrijstelling wordt 

verleend voor de selectieprocedure. 

De selectieprocedure, conform bijlage IV van de vigerende rechtspositieregeling wordt als volgt 

vastgesteld: 

 Schriftelijk gedeelte  Punten  

Proeven: 

Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de 

taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en 

vaardigheden inzake ICT beoordeeld. 

50 

Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd 

met een staal van het uit te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, 

inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld. 

50 

Assessment  

Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en 

een competentiegericht interview nagegaan in welke mate de kandidaten over de voor de 

functie van belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt aandacht 

besteed aan managementvaardigheden en leiderschap. 

 Mondeling gedeelte  

Proeven: 



Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met 

de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar 

interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van 

zijn/haar sociale vaardigheden. Er kan tevens op de leerstof van het 

schriftelijke gedeelte teruggekomen worden. 

100 

Totaal  200 

  

Conform artikel 18 §1 van de vigerende rechtspositieregeling wordt, bij iedere selectieprocedure 

waarbij het aantal, niet vrijgestelde, goedgekeurde kandidaten meer dan 25 bedraagt, een 

eliminerende preselectieproef voorzien. Deze preselectieproef gaat de andere examengedeelten 

vooraf. 

De preselectieproef wordt opgesteld en verbeterd door de selectiecommissie. 

De preselectieproef bestaat uit meerkeuzevragen op 100 punten met als doel de algemene 

ontwikkeling en vakkennis te toetsen. 

De preselectieproef gebeurt anoniem. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van de 

behaalde punten. De 15 kandidaten met de hoogste scores (op voorwaarde dat zij minimaal 50% 

behalen) worden toegelaten tot het volgende examengedeelte. 

 Akkoord wordt gegaan dat de selectieprocedure, conform artikel 24 §3 van de vigerende 

rechtspositieregeling niet vergelijkend is. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van 

een volledige vergelijking van titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke 

motivering in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 

De raad beslist dat het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden, conform artikel 18 

§4 van de vigerende rechtspositieregeling 60% per gedeelte bedraagt. Voor het assessment dienen de 

kandidaten geschikt of geschikt onder voorbehoud te bekomen. Alleen de kandidaten die geslaagd 

zijn, worden voor het volgende selectiegedeelte opgeroepen. 

De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 

1. voorzitter: de heer Steven De Vos, bestuurder A&S Solutions 

2. deskundigen: 

o Jolien Elegheer, selectiedeskundige Poolstok 

o Leo Mares, korpschef politiezone Waasland-Noord 

o Marie Herman, algemeen directeur Diksmuide  

o Philippe Harinck, Vice president Europe Hansgrohe Group 



o Katleen Moons, externe selectiedeskundige (hoofdassessor) 

3. secretaris: een personeelslid van A&S Solutions 

  

De geslaagde kandidaten uit de selectieprocedure zoals voorzien in artikel 4 van dit besluit en de 

kandidaten zoals vermeld in artikel 3 van dit besluit worden onderworpen aan een assessment, dat 

geldt als een element in de vergelijking van titels en verdiensten tussen de kandidaten. Dit assessment 

is niet eliminerend en resulteert in een kwalitatieve beoordeling. Het is enkel adviserend bedoeld voor 

de aanstellende overheid in het kader van de vergelijking van titels en verdiensten. 

Tussen de eerste bekendmaking van de vacature op een medium en de uiterste datum voor de 

indiening van kandidaturen moeten 15 kalenderdagen verlopen. De dag van de bekendmaking van de 

vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. 

De inhoud van het vacaturebericht wordt vastgesteld in bijlage bij dit besluit en maakt onverminderd 

deel uit van dit besluit. 

De vacature wordt bekend  gemaakt via de website van de gemeente, de website van A&S Solutions, de 

website van de VDAB, Jobat Print, Jobat Online, Stepstone en LinkedIn. 

De functiebeschrijving voor algemeen directeur wordt vastgesteld in bijlage bij dit besluit en dat 

onverminderd deel uitmaakt van dit besluit. 

 

 

 

13. De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen werden 

voor de zomer afgerond. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft een vraag over de handelaarsbon van 40 euro. Ze vraagt hoe deze 

wordt uitgegeven en of men daarmee bij iedere lokale handelaar terecht kan, ook in andere 

gemeenten. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dit een goede vraag. Het is de bedoeling dat het bij iedereen in gans 

Beveren uitgegeven kan worden en dus niet alleen in de kern. Men is het nog aan het uitwerken. De 

betrokken schepen en de diensten zijn er volop mee bezig. De vzw Aangenaam Winkelen is erbij 

betrokken. Maar het is dus de bedoeling dat men met de bon overal in gans Beveren bij alle handelaars 

terecht kan. Niet alleen bij de klassieke, maar bij alle handelaars. Dus ook bij een landbouwer die 

landbouwproducten verkoopt, bij alle handelaren in Beveren is de bedoeling. 



 

Raadslid Schelfhout vraagt of het niet complex is om te gebruiken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het allemaal wordt uitgewerkt. Hij vraagt nog een beetje geduld. 

Raadslid Schelfhout kan zich er zeker in vinden als alle handelaren betrokken worden. 

 

De kern van het sectoraal akkoord is een recurrente koopkrachtverhoging van 1.1% vanaf 1 januari 

2020 voor alle personeelsleden. 

a/ koopkrachtverhoging van maximum 100 euro/vte 

Alle personeelsleden van besturen die op datum van het afsluiten van het sectoraal akkoord nog niet 

aan de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques zitten, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een 

koopkrachtverhoging in de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum met 

een maximum van 100 euro per vte.  

In zitting van het college van 13 juli 2020 werd akkoord gegaan met het voorstel om, met ingang van 1 

januari 2020, de waarde van de maaltijdcheques te verhogen van 7 euro naar 7.5 euro. Deze verhoging 

staat gelijk aan een koopkrachtverhoging van maximaal 100 euro/vte. 

Aangezien de waarde van de maaltijdcheques niet verhoogd kan worden met terugwerkende kracht, 

zal voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 ter compensatie een cadeaucheque 

gegeven worden. Deze cheque zal voor elke medewerker een andere zichtwaarde hebben. 

b/ koopkrachtverhoging van maximum 200 euro/vte 

Alle personeelsleden ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 

euro per vte door een verhoging in de werkgeversbijdrage maaltijdcheques of invoering 

ecocheques/cultuur- of sportcheques/lokale handelaarsbonnen of een combinatie. 

In zitting van het college van 13 juli 2020 werd akkoord gegaan met het voorstel om de resterende 

recurrente koopkrachtverhoging te geven in de vorm van een bijkomende verhoging van de 

maaltijdcheques van 7.5 naar 8 euro (fiscaal maximum) en in lokale handelaarsbonnen ter 

ondersteuning van de plaatselijke economie. Het systeem van de lokale handelaarsbonnen moest nog 

uitgewerkt worden. De totale bruto meerkost werd geraamd op 97.000 euro.  

Na onderzoek blijkt echter dat een lokale handelaarsbon slechts fiscaal vrijgesteld is tot een maximale 

waarde van 40 euro. Aangezien onze medewerkers recht hebben op cheques met een hogere 

zichtwaarde kunnen wij het totale bedrag niet in lokale handelaarsbonnen geven. 

Het nieuwe voorstel is daarom om een lokale handelaarsbon te geven ter waarde van 40 euro en het 

resterende bedrag te geven in de vorm van ecocheques (50 euro + bedrag terugwerkende kracht 



maaltijdcheques). Ecocheques zijn fiscaal vrijgesteld tot een bedrag van 250 euro per jaar en kunnen 

wij aanbieden via de huidige leverancier van onze maaltijdcheques Edenred. 

We realiseren de koopkrachtverhoging van 300 euro ruimschoots voor 2020 als volgt: 

1/ * verhoging MC:                 100 euro 

2/ * verhoging MC:                 110 euro 

    * lokale handelaarsbon:      40 euro 

    * ecocheque:                        50 euro (+ resterend bedrag MC referteperiode 1/1/2020-30/9/2020) 

Voor 2021 voorzien wij een recurrente koopkrachtverhoging door: 

* behoud maximale fiscale zichtwaarde MC     210 euro 

* lokale handelaarsbon:      40 euro 

* ecocheque:                        50 euro 

c/ verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler 

Vanaf 1 januari 2020 wordt sectoraal afgesproken dat de minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler 

van het contractueel VIA-personeel opgetrokken wordt naar 2.5%. 

Gezien de gemeente Beveren reeds een tweede pensioenpijler met een bijdragevoet van 4% heeft, 

voldoet men dus al aan deze voorwaarde. 

De rechtspositieregeling dient ook aangepast te worden om de koopkrachtverhoging juridisch te 

verankeren. 

Volgende wijzigingen worden voorgesteld: 

1/ aanpassing van artikel 155 (artikel 164 in RPR specifiek): 

§1 Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 

bedraagt vanaf 01/01/2020 8,00 euro. 

De werknemersbijdrage voor één maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro. De bijdrage van de werknemer 

wordt maandelijks van het nettoloon afgehouden.  

§2 Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief prestaties werden geleverd. 

Hiertoe worden per personeelslid de effectieve maandprestaties (in uren) gedeeld door 7,36 en zo 

wordt het aantal cheques op maandbasis bepaald. 

Indien deze  berekening een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Het 

aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal kan nooit hoger zijn dan het maximum aantal 

arbeidsdagen dat tijdens dat kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid. 

§3 De maaltijdcheques worden op electronische wijze afgeleverd. 

2/ toevoeging van nieuw artikel betreffende de toekenning van de lokale handelaarsbon en 

ecocheques: 



§1 Het personeelslid heeft recht op een lokale handelaarscheque voor een totaalbedrag van 40 euro 

per kalenderjaar per VTE en op elektronische ecocheques voor een totaalbedrag van 50 euro per 

kalenderjaar per VTE. Bij deeltijdse prestaties wordt het bedrag pro rata toegekend.  

§ 2 Voor de berekening van het bedrag van de cheques komen de periodes in aanmerking gedurende 

welke het personeelslid tijdens het referentiejaar: 

1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 

2° afwezig was wegens ouderschapsverlof; 

3° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschapsbescherming, zoals bepaald 

in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971. 

 § 3 Als het personeelslid niet gedurende het hele kalenderjaar volledige prestaties heeft verricht, 

wordt, onder voorbehoud van de toepassing van § 2, het bedrag van de cheques vastgesteld als volgt: 

1. Per onvolledige maand : aantal kalenderdagen in actieve dienst/aantal kalenderdagen van de 

desbetreffende maand x (100/12) 

2. Per volledige maand : volledige maanden in actieve dienst x 100/12  

De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegens het uitoefenen van verminderde prestaties heeft 

een overeenkomstige vermindering van het bedrag van de cheques tot gevolg. 

 § 4 De cheques worden uitgereikt tijdens de maand december van het kalenderjaar en worden op 

electronische wijze afgeleverd. 

De raad beslist algemeen akkoord te gaan met voorgelegd  voorstel om de zichtwaarde van 

de maaltijdcheques te verhogen naar 8 euro en dit met ingang van 1 januari 2020. Op die manier 

realiseert de gemeente de verplichte verhoging van de maaltijdcheques via de werkgeversbijdrage van 

100 euro/vte en realiseert de gemeente tevens een gedeelte van de recurrente koopkrachtverhoging 

van 200 euro/vte. 

Artikel 155 van de rechtspositieregeling zal ook in deze zin aangepast worden. 

§1 Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 

bedraagt vanaf 01/01/2020 8,00 euro. 

De werknemersbijdrage voor één maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro. De bijdrage van de werknemer 

wordt maandelijks van het nettoloon afgehouden.  

§2 Maaltijdcheques worden toegekend voor elke dag waarop effectief prestaties werden geleverd. 

Hiertoe worden per personeelslid de effectieve maandprestaties (in uren) gedeeld door 7,36 en zo 

wordt het aantal cheques op maandbasis bepaald. 

Indien deze  berekening een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Het 

aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal kan nooit hoger zijn dan het maximum aantal 



arbeidsdagen dat tijdens dat kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid. 

§3 De maaltijdcheques worden op electronische wijze afgeleverd. 

Vervolgens gaat de raad akkoord met het voorstel om vanaf 1 januari 2020 jaarlijks aan elk 

personeelslid een lokale handelaarsbon met een maximale waarde van 40 euro/vte en ecocheques 

met een maximale waarde van 50 euro/vte uit te reiken. De raad gaat ook akkoord om de electronische 

ecocheques uit te reiken via de huidige leverancier van de maaltijdcheques, namelijk Edenred. 

Dit voorstel zal opgenomen worden in een bijkomend artikel in de rechtspositieregeling: 

§1 Het personeelslid heeft recht op een lokale handelaarscheque voor een totaalbedrag van 40 euro 

per kalenderjaar per VTE en op elektronische ecocheques voor een totaalbedrag van 50 euro per 

kalenderjaar per VTE. Bij deeltijdse prestaties wordt het bedrag pro rata toegekend.  

§ 2 Voor de berekening van het bedrag van de cheques komen de periodes in aanmerking gedurende 

welke het personeelslid tijdens het referentiejaar: 

1° het jaarsalaris geheel of gedeeltelijk heeft genoten; 

2° afwezig was wegens ouderschapsverlof; 

3° afwezig was wegens verlof, toegekend met het oog op de moederschapsbescherming, zoals bepaald 

in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971. 

 § 3 Als het personeelslid niet gedurende het hele kalenderjaar volledige prestaties heeft verricht, 

wordt, onder voorbehoud van de toepassing van § 2, het bedrag van de cheques vastgesteld als volgt: 

1. Per onvolledige maand : aantal kalenderdagen in actieve dienst/aantal kalenderdagen van de 

desbetreffende maand x (100/12) 

2. Per volledige maand : volledige maanden in actieve dienst x 100/12  

De toekenning van een gedeeltelijk salaris wegens het uitoefenen van verminderde prestaties heeft 

een overeenkomstige vermindering van het bedrag van de cheques tot gevolg. 

 § 4 De cheques worden uitgereikt tijdens de maand december van het kalenderjaar en worden op 

electronische wijze afgeleverd. 

Vervolgens gaat de raad akkoord om de waarde van de maaltijdcheques voor de periode van 1 januari 

2020 tot en met 30 september 2020 eenmalig te compenseren via ecocheques aangezien 

maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kunnen uitgereikt worden. 

 

14. Ten verzoeke van Beveren 2020 werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft een vraag met betrekking tot het erfgoeddecreet van 2013 en het 



erfgoedbesluit van 2014, meer bepaald met betrekking tot een vastgestelde inventaris van het 

bouwkundig erfgoed. Normaal gezien wordt deze geactualiseerd voor het jaar 2020-2021 voor de 

ganse provincie Oost-Vlaanderen. Hij vraagt wat de gemeente Beveren hierin reeds heeft ondernomen. 

Hij verneemt ook graag op welke manier de gemeente Beveren een eigen lokaal erfgoedbeleid wil 

uitstippelen met betrekking tot dit beschermde bouwkundig erfgoed zoals het op de inventaris staat 

en op welke manier men denkt hierbij het publiek en bestaande erfgoedverenigingen te betrekken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat erfgoed inventariseren op geografische basis inderdaad gebeurt door de 

lokale overheden en erkende erfgoedgemeenten, wat de gemeente Beveren nog niet is, en 

intergemeentelijke onroerende diensten daar rond. Per gemeente moet men dat doen. Op het einde 

van het eerste deel kunnen maximaal 10 nieuwe relicten op de inventaris bouwkundig erfgoed worden 

toegelaten. Maar dat is een zaak die nog uitgediscussieerd moet worden. De inventaris is ondertussen 

klaar. De huidige inventaris dateert van 1981, dus dat is al heel lang geleden. De gemeente is op kleine 

details na klaar met het opkuisen van deze inventaris. Deze moet nog goedgekeurd worden en nog op 

het college komen. Maar op een paar foto’s na die niet goed genomen waren en nog bijgevoegd 

moeten worden is de inventaris klaar. Het voorstel tot de werkwijze van het bouwkundig erfgoed is 

onder andere vastgesteld door stedenbouw, door het gemeentearchief en door de erfgoeddiensten. Er 

wordt overigens vanuit het departement erfgoed een nieuw groenboek verwacht. Hij denkt dat 

daarmee nog een aantal zaken kunnen veranderen. Daar wordt nog even op gewacht want dat komt 

binnen twee à drie maanden. Bijvoorbeeld het feit dat de gemeente maar 10 relicten kan aanduiden en 

dat een kleinere gemeente er ook 10 kan aanduiden, dat is niet correct. Hij denkt dat daar nog 

verandering in kan komen. Dan moet men het op een andere manier gaan doen. Als het groenboek er 

is, gaat men vooral met Erfpunt en de hertogelijke kring kijken wat nieuw opgenomen kan worden in 

het boekje van de beschermde gebouwen. Ondertussen heeft de raad een tijd geleden een premie 

goedgekeurd die nu uitgebreid is zodat bij de gevelrenovatie van woningen die op de lijst staan van 

beschermde of belangrijke gebouwen een veel hogere premie wordt gegeven dan bij andere  

woningen.  

 

Men gaat daar tot een tussenkomst van 80% en tot 5000 euro in de onkosten, zodanig dat een 

stimulans wordt gegeven als een huis van een particulier dat op de erfgoedlijst staat. Zo wordt door de 

gemeente een steuntje gegeven om die gevels in stand te houden. Vroeger werden er isolatiepremies 

gegeven voor isolaties die langs de buitenkant van de woning gebeurden. Nu wordt dezelfde premie 

gegeven als men binnen gaat isoleren, ook weer om de reden van de erfgoedwaarde. Als men langs 



buiten gaat isoleren dan gaat men natuurlijk de gevel aantasten. Daarom is de premie uitgebreid om 

ook binnen te kunnen isoleren. Dat zijn twee belangrijke zaken die vrij uniek zijn in het Waasland. Hij 

denkt dat Sint-Niklaas een soortgelijke maar niet dezelfde premie heeft. Beveren is voorloper in de 

omgeving om het erfgoed zo veel mogelijk in stand te houden. Op een lijst komen is namelijk iets maar 

een eigenaar van een woning heeft daar weinig voordelen van. Het enige voordeel is dat men mag 

afwijken van de energienormen. Een tweede voordeel is dat men aan 1% kan lenen. Maar dat is in de 

huidige financiële markt ook niet echt meer een voordeel. Verder heeft de gemeente in het verleden 

een aantal zaken gedaan. Hof Ter Welle is gerestaureerd. Men is bezig aan de afwerking van het 

gerestaureerde Hof ter Saksen. Er is bijgedragen aan de financiering van een aantal studies, onder 

andere erfgoedstudie Doel in de polders. Goedkeuring werd gegeven aan de erfgoedstudie 

Prosperpolder. Het ganse project van de Prosperhoeve. Er wordt gewerkt rond het Fort Liefkenshoek 

waar een stuk erfgoed bij zit. Er zijn ook plannen buiten de gemeente waar de nodige steun aan wordt 

gegeven. Er zijn toch een aantal zaken de voorbije jaren gedaan en er komen ongetwijfeld nog een 

aantal op de gemeente af. Na de evaluatie van de erfgoedstudie zal bekeken worden wat in de 

toekomst nog meer gedaan kan worden. Nu is men voorloper in het kader van subsidies in het 

Waasland. Ook op andere vlakken is de voorbije jaren heel wat geld uitgegeven aan het bewaren van 

het belangrijkste erfgoed. 

 

Raadslid Creve zegt dat het zwakke punt blijft wat niet beschermd is omdat het niet op de inventaris 

staat. Hij is blij om te horen dat men daar werk van aan het maken is en dat men daar buiten het 

college en de raad ook erfgoedverenigingen bij wil betrekken. Hij denkt dat ook nagedacht moet 

worden over hoe het ruimere publiek daarbij betrokken kan worden. Er is recent ook een studie 

gedaan door het Agentschap Onroerend Erfgoed waaruit blijkt dat twee op drie Vlamingen heel graag 

betrokken wil worden bij het nadenken over het erfgoed of bij initiatieven rond erfgoed. Hij vraagt of er 

in de nabije toekomst een commissie rond georganiseerd kan worden. 

Beveren heeft inderdaad een aantal waardevolle gebouwen die op de inventaris staan, maar waar wel 

onzekerheid rond bestaat omdat het geen echte beschermde gebouwen zijn. Bij deze vraagt hij 

expliciet naar de mogelijkheid van een commissie waarop dieper ingegaan kan worden op deze 

kwestie. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hij perfect kan zeggen hoe het allemaal in elkaar zit, maar er zijn soms 

meningsverschillen. Niet alles kan worden gerestaureerd. Daar is ook geen geld voor. Met de subsidie 

houdt men nu de gevel intact. Het gaat dikwijls om de gevel. Het is een serieuze subsidie van 5000 euro 



tot 6000 euro die mensen aan de gevel kunnen spenderen om die in stand te houden. Er kan gerust een 

commissie over worden gegeven. Het grote publiek kan, dat staat ook in het decreet, voorstellen doen 

om bepaalde woningen op de erfgoedlijst te zetten. Maar men is terecht beperkt door Vlaanderen in 

het aantal woningen dat daar opgezet kan worden. Het zijn er 10 en die moeten omstandig 

gemotiveerd worden. Er moet een hele studie gemaakt worden om opgenomen te worden op de lijst. 

 

Raadslid Creve denkt dat dat op zich geen groot probleem is. Er is ook de rurale erfgoedstudie van een 

aantal jaren geleden. Er worden er daarin alleen al een vijftiental vermeld die niet op de inventaris 

staan. Dan spreekt men alleen nog maar over het poldergebied. Dat is dus niet zozeer het probleem. 

Hij denkt dat het voor een gemeente als Beveren wel nuttig en inspirerend kan zijn om te bekijken wat 

er allemaal gedaan kan worden vanuit de gemeente. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook 

een kwestie van bewustwording. Daar wordt ook in de beleidsnota van Matthias Diependaal sterk op 

aangedrongen. Hij vraagt de gemeente daarin het initiatief te nemen. Hij is blij dat de schepen in het 

vooruitzicht stelt er een commissie rond te organiseren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

15. Toestand parochiale kring te Vrasene. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat zijn punt de situatie in het centrum van Vrasene betreft. Het 

gaat om de terreinen van de parochiale kring. Die liggen er momenteel verwaarloosd en verloederd bij. 

Het is nochtans een publieke plaats. Iedereen heeft er vrije toegang toe. Voor een deel is het de plek 

waar de voormalige jeugdlokalen staan. Daar zijn de ruiten uitgegooid. Iedereen kan er binnen via de 

kapotte ruiten. Er ligt overal glas en er is intussen ook afval gestort. Hij weet niet of het 

gemeentebestuur ervan op de hoogte is, of dat men daar rond iets wil ondernemen en wat de 

mogelijke toekomstplannen zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het college op de hoogte is. Er zijn al verschillende stappen 

ondernomen. Het is drie weken terug ook op de gemeenteraad geweest. Op 2 maart van dit jaar is in 

het college de uitbreidingsopdracht  goedgekeurd bij aanstelling van een ontwerper voor de afbraak 

van het KSA en het KLJ-gebouw . Er is op 1 september de goedkeuring geweest van de gemeenteraad 

voor de diverse slopingen. Daar zitten deze gebouwen tussen. Er zijn ook nog andere gebouwen die 



afgebroken moeten worden in het kader van de rooilijn. Het is op 14 september gepubliceerd. 2 

oktober is de uiterste indieningsdatum voor offertes van aannemingsbedrijven om de gebouwen 

effectief af te breken. Het gemeentebestuur hoopt dat de gebouwen in de loop van oktober en ten 

laatste in november worden afgebroken. Het zijn een aantal stappen en men is al geruime tijd met de 

procedure bezig. Hopelijk kan dit zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van het jaar worden 

afgerond. Dan worden de gebouwen afgebroken en wordt de toestand opgeruimd. 

 

Raadslid Creve informeert naar de toekomstvisie van het college. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de ontwerper is aangeduid en dat een masterplan wordt 

voorbereid om de ganse site te bekijken. De ontwerper is zojuist aangeduid. Ook daar is het even 

wachten. Het gemeentebestuur zal een aantal voorstellen doen. Er zijn besprekingen met de dienst. 

Het moet nog naar het college komen. Het college zal de eerste voorstellen in de loop van dit jaar 

krijgen. Het zal zijn verdere beslag krijgen in de loop van volgend jaar. 

 

Raadslid Creve durft wel aan te dringen om te starten met een bevraging van de bevolking in plaats 

van die altijd pas op het einde van de rit er bij te betrekken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit al is gebeurd. Er zijn verschillende gesprekken geweest met het 

middenveld van Vrasene om te bekijken of er nood is om buiten het cultureel centrum nog een zaal te 

behouden. Er zijn gesprekken met de culturele raad van Vrasene. De mensen van Vrasene en de 

schepenen kunnen daarvan getuigen. De conclusies daarvan zullen meegenomen worden in de 

totstandkoming van het masterplan. Maar alles wordt wel bekeken in de totaliteit. Anders komt er 

terecht de kritiek dat een aantal dingen fragmentarisch worden gedaan die eventueel andere dingen 

kunnen belemmeren. Het zal in de totaliteit bekeken worden. Nu zijn er twee gebouwen die terecht 

een steen des aanstoots zijn in Vrasene. Die zullen binnenkort effectief afgebroken worden. 

 

Raadslid Creve wil er tot slot toch nog eens op aandringen dat de publieke bevraging niet beperkt 

wordt tot het middenveld, maar dat men ook de bevolking van Vrasene erbij betrekt. 

Schepen Vlegels zegt dat het een RUP-procedure is. Daarin zijn al twee of drie overlegmomenten 

voorzien. 

 

Raadslid Creve bevestigt dit, maar hij denkt dat het geen kwaad kan om voorafgaand aan de 



procedures een bevraging te organiseren om te weten wat er leeft bij de mensen. Daarna kunnen er 

nog zoveel procedures volgen als men wil. Het een hoeft het ander toch niet in de weg te staan. 

Schepen Vlegels zegt dat het idee al in de RUP-procedure zit. In het begin van de RUP-procedure 

worden mensen uit de omgeving samengebracht om op een blanco blad hun zeg te doen. De 

procedure houdt dit in. Als het raadslid dit weet dan had hij de vraag niet hoeven stellen.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

16. Geluidsoverlast Antwerp European Terminal. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft een vraag met betrekking tot de Antwerp European Terminal. Deze 

terminal is gespecialiseerd in het opladen en afladen van auto’s of autowrakken. Die maken vooral 

gebruik van schepen van Grimaldi. Een aantal van die schepen hebben een zekere ouderdom 

ondertussen. Er zijn er bij die ongeveer twintig jaar oud zijn. Die zorgen toch wel voor veel 

geluidsoverlast als die er blijven liggen. De afgelopen maanden zijn er twee schepen zelfs bijna 

constant blijven liggen. Die liggen altijd met de dieselmotoren aan. De ondertonen geven nogal wat 

overlast. Sedert 2018 zijn er klachten over ingediend bij de milieudienst. Er zijn ook sedert 2018 

metingen uitgevoerd door de milieudienst. Er zijn meettoestellen opgesteld bij bewoners in Kieldrecht. 

Hij informeert naar de resultaten van de metingen die sinds 2018 uitgevoerd zijn en wat het college 

sinds 2018 ondernomen heeft om de hinder proberen te beperken of vermijden. Ook vraagt hij wat er 

in de nabije toekomst nog verwacht mag worden met betrekking tot deze aanhoudende overlast. 

 

Schepen Kegels wil ten eerste aangeven dat alles dat te maken heeft met het havengebied en 

milieutechnische zaken daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het havenbedrijf 

Antwerpen. Niet van de gemeente Beveren. Dat wordt weleens kromgetrokken en de 

verantwoordelijkheid is snel bij de gemeente gelegd. Uiteraard komen de klachten binnen bij de 

gemeente. Het zijn allemaal Klasse I-bedrijven. Dat wil zeggen dat de provincie daar de handhaving 

moet toepassen en niet de gemeente Beveren. De gemeente moet de provincie inschakelen om daar 

de handhaving uit te voeren. Hij wil daar duidelijk over zijn alvorens hij verdergaat met de vragen van 

het raadslid. Bij AET is het raar dat er bepaalde klachten uit Kieldrecht komen en niet uit Verrebroek, 

terwijl AET op 250 à 300 meter ligt van de eerste woningen van Verrebroek. Kieldrecht ligt veel verder 

en toch kwamen de klachten daar vandaan. Er waren ook klachten uit Stekene bij. In elk geval was er 

bij AET een probleem gedurende een kleine week. Dat is opgelost in samenspraak met het 



havenbedrijf. De gemeente Beveren geeft alleen maar de klachten door en probeert die mee op te 

volgen omdat de gemeente metingen uitvoert in het kader van de leefbaarheid van de polderdorpen. 

Op het gebied van geluid en vluchtige stoffen  worden metingen uitgevoerd. Ook op het gebied van 

CO2-uitstoot en zo verder.  

Qua geluid is er in de dorpen nog nooit een echte overtreding geweest, buiten in Kallo toen de 

Kallosluis nog volop actief was. Op jaarbasis is er nooit een overschrijding van het geluid. Het raadslid 

heeft deze zaken ook opgevraagd dus hij weet het perfect. De cijfers kunnen overigens ook opgevraagd 

worden bij de VMM. Die hebben dat ook allemaal op jaarbasis. Ook het college legt dikwijls de 

verantwoordelijkheid bij zichzelf terwijl die eigenlijk bij het havenbedrijf ligt en terwijl men daar ook 

vooral de verantwoordelijkheid moet leggen door te zeggen dat zij moeten instaan voor het 

garanderen van de leefbaarheid. Dit hoewel de klachten gering zijn, dat weet het raadslid ook. De 

gemeente krijgt de klachten binnen en gaat uiteraard in gesprek met het havenbedrijf. De 

verantwoordelijkheid ligt bij hen en daarop worden ze ook gewezen. In deze kwestie is dat ook 

gebeurd. 

 

Raadslid Creve heeft op geen enkel moment gezegd dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. 

Hij heeft gevraagd wat de resultaten waren van de metingen die sedert 2018 zijn uitgevoerd. Daarop 

heeft hij niet echt een antwoord gekregen. Wat hij daarvan vernomen heeft en ook zelf heeft kunnen 

vaststellen sedert de zomer van dit jaar is dat er wel degelijk sprake is van zware geluidsoverlast. De 

schepen insinueert dat de mensen in Kieldrecht de zaak overdrijven of dat zij een verkeerde 

voorstelling van zaken geven, maar dat klopt niet. Het kan best zijn dat mensen uit Stekene er ook over 

geklaagd hebben. Maar hij spreekt over concrete klachten. Hij heeft zelf de metingen niet gezien, maar 

hij wil ze wel zien als ze gebeurd zijn. Hij weet niet in welke mate deze ter beschikking staan van leden 

van de raad. Hij weet wel dat er door bewoners uit onder meer Kieldrecht sedert 2018 klachten zijn 

ingediend. Er is communicatie over geweest met de milieudienst. Als gevolg daarvan zijn in 2018 

meettoestellen van de milieudienst geplaatst bij mensen thuis in Kieldrecht. Hem interesseren de 

resultaten van deze metingen. Hij vraagt of de raadsleden deze ergens in kunnen zien. Hij vraagt verder 

of op basis van de metingen, zonder dat de gemeente Beveren daar uiteraard zelf verantwoordelijk 

voor is, er contact is geweest met de veroorzaker van de overlast en of het tot iets gaat leiden. 

 

Schepen Kegels vraagt zich af over welke metingen het gaat. Er is benzeen en fijnstof gemeten….. 

Raadslid Creve zegt dat het over geluidsmetingen gaat. 

 



Schepen Kegels zegt dat er veel metingen worden gedaan. 

 

Raadslid Creve wil voor alle duidelijkheid zeggen dat het hier over geluidsoverlast gaat. Het gaat om 

een geluidsmeter van de milieudienst van Beveren die sedert 2018 in gebruik is genomen in Kieldrecht. 

Hij neemt aan dat er resultaten van die geluidsmeter zijn bij de milieudienst. 

 

Schepen Kegels stelt dat het gaat om mobiel meetpunt. 

 

Raadslid Creve geeft aan dat de meter bij bewoners thuis heeft gestaan. Hij heeft achteraf bij AET 

gestaan maar ook bij bewoners. 

 

Schepen Kegels bevestigt dat deze bij bewoners thuis heeft gestaan. Hij heeft ook aan de 

Watermolendijk gestaan. Hij heeft ook in Kallo gestaan. De meter wordt steeds verplaatst. Er wordt 

gedurende een tijd gemeten en dan wordt er een uitrol gedaan. Het is geen momentopname want dan 

zijn er altijd overschrijdingen. Als er een auto voorbij rijdt dan is er een momentum met overschrijding. 

Men moet gedurende een periode meten en dan kan men bepalen of een lijn is overschreden. Hij zegt 

het raadslid dat de lijn niet wordt overschreden. In het verleden zijn er voor de gemeenteraad 

commissies over gegeven. Als het raadslid er een commissie over wil dan moet hij dat vragen en dan 

kan die worden gegeven. Langs de andere kant is het geven van commissies gevaarlijk omdat de cijfers 

moeten worden genuanceerd. Hij zou niet willen dat morgen de cijfers in een lokaal blad verschijnen 

en een eigen leven gaan leiden waarbij mensen zeggen ’kijk eens in welke ongezonde situatie wij hier 

leven’. Dat is het gevaar bij het vrijgeven van dat soort cijfers. Hij is er in de jaren dat hij hier zit 

voorzichtig mee geworden. Langs de andere kant is op de site van de VMM enorm veel informatie te 

vinden. Daar staan ook geluidsmetingen bij. Hier is een havengebied en het zou raar zijn als daar niet 

meer geluid zou zijn. 

 

Raadslid Creve informeert bij de schepen naar een concrete situatie. In het kader van die concrete 

situatie zijn metingen gedaan. Hij vraagt of de cijfers beschikbaar zijn, al of niet op een commissie. Het 

gaat niet om vage cijfers van hier en daar in de haven. Het gaat over concrete klachten, over AET en 

over schepen van Grimaldi. De diensten hebben in die context metingen gedaan bij mensen thuis en 

op de terminal.  Het gaat om die cijfers en over niets anders. Het gaat over geluid, niet over benzeen of 

wat dan ook. 

 



Schepen Kegels geeft aan dat er vier dagen een probleem is geweest. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat niet klopt. Dat heeft hij zelf kunnen vaststellen. Het gaat over weken. 

 

Schepen Kegels zegt dat het over een kleine week gaat. Er is een probleem geweest bij AET dat ze zelf 

aangegeven hebben. Er is overleg geweest met het havenbedrijf van Antwerpen. Zij hebben moeten 

ingrijpen en ze moesten wel degelijk in gesprek gaan met AET. Er zijn metingen uitgevoerd en het 

probleem was de week erna verholpen. Er is dus een tijdelijk probleem geweest en dat is opgelost. De 

cijfers van die week hebben dus geen enkel nut. Er was overlast en die is opgelost. 

 

Raadslid Creve hoort graag dat het opgelost is. Het is wel zo dat er klachten zijn binnengekomen bij de 

diensten vanaf 2018 tot voor kort. Het laatste schip is een week geleden vertrokken en sindsdien is er 

geen klacht meer. Dus spreekt men niet over een week maar over bijna twee jaar. Hij wil alleen nog 

vragen of het mogelijk is om de metingen van de dienst te bekijken. 

 

Schepen Kegels zal bespreken of het de moeite is. Hij kan nu al garanderen dat er geen 

overschrijdingen waren. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat zijn vraag niet is. Hij vraagt of hij de cijfers kan zien. 

 

Schepen Kegels zegt dat men met cijfers alles kan bewijzen, maar het klopt wel. De perceptie 

omdraaien aan de hand van de cijfers is zeer gevaarlijk, zeker met milieutechnische zaken. Hij zou niet 

graag willen dat morgen door een ontstane verkeerde perceptie bedrijven niet mee willen werken. De 

bedrijven doen enorm veel inspanningen. Op termijn zijn deze problemen opgelost met nieuwe 

technieken zoals walstroom. Nu deze zaken omdraaien is naar zijn gevoel totaal verkeerd. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schepen onnodig op zaken vooruitloopt. Hij spreekt al over omdraaien en 

misbruiken. Hij vraagt alleen naar de informatie en de schepen begint al met een intentieproces. 

Schepen Kegels denkt dat hij het volgende week wel zal lezen in de Wase Koerier. 

 

De voorzitter rondt het punt af. Ze stelt raadslid Creve voor dat hij de vraag schriftelijk stelt aan het 

college.  

 



Raadslid Creve vraagt waarom hij er dan een agendapunt van heeft gemaakt. Er is de mogelijkheid om 

een punt op de agenda te zetten. Dan kan erover worden gepraat en gediscussieerd. 

De voorzitter stelt dat de discussie op een bepaald moment moet stoppen. Ze stelt voor dat de cijfers 

aan het raadslid ter beschikking worden gesteld of dat de milieudienst in samenspraak met de 

schepen een commissie organiseert. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

17. Ten verzoeke van Groen werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting. 

 Uren schoolstraat aanpassen aan nieuwe corona-situatie. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de Kallobaan een schoolstraat is waarbij de straat met slagbomen 

wordt afgesloten. Dat is een concept dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het 

verkeer te weren. Een schoolstraat biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. De omgeving rond de 

schoolpoort wordt rustiger, aangenamer en bijgevolg veiliger en gezonder. De slagboom sluit de 

Kallobaan af op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 15.15 uur 

tot 16.00 uur en op woensdag van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 11.45 uur tot 12.15 uur. Door de 

uitzonderlijke coronamaatregelen is er om 16.45 uur nog een grote uitstroom van scholieren. Hierbij 

ontstaat een gemengde verkeersstroom die opnieuw verwarring brengt bij heel wat autobestuurders 

en een onnodig (tijdelijk) gevaarlijke verkeerssituatie teweeg brengt. Groen Beveren vraagt of het via 

overleg met de betrokken scholengemeenschap nodig acht het gemengd verkeer om 16.45 uur te 

weren. Hij vraagt het gemeentebestuur te onderzoeken of de uren van de schoolstraat Kallobaan 

kunnen aangepast worden naar de reële situatie van uitstroom studenten ten gevolge van de corona-

maatregelen. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat hijzelf en het raadslid beiden supporters zijn van schoolstraten. Het 

probleem zou zich vermoedelijk situeren in de Kallobaan waar drie scholen samen in een 

schoolomgeving zitten. Tot nu toe heeft hij nog geen enkel signaal gekregen van een van de betrokken 

scholen dat daar een probleem zou zijn. Maar hij kan zeer duidelijk zeggen dat hij uiteraard bereid is 

om daarover in gesprek te gaan en te zoeken naar praktische oplossingen. De schoolstraten werken bij 

de gratie van onderwijzend personeel, ouders, gemachtigde opzichters die de slagbomen bedienen en 

het geheel bewaken. Als er oplossingen gevonden worden die door de school gedragen zijn en 

waarvoor voldoende menskracht is dan zal hij met veel plezier het gesprek aangaan. 



 

Burgemeester Van de Vijver wil aanvullen. Hij had vorige week een gesprek met de onderdirecteur van 

de Bovenschool. Die hebben zelf een aantal maatregelen genomen. De spreiding van de begin- en de 

einduren zodat de leerlingen, in het kader van corona, niet allemaal tegelijkertijd aankomen en 

weggaan. De school lost dat voor een stuk zelf op. 

 

Raadslid De Munck zegt dat hij al een positief antwoord heeft gekregen van de schepen. 

Schepen Van Roeyen zegt dat het probleem inderdaad is dat je vroeger één moment had van begin en 

einde. Nu wordt het meer verspreid. Er moet worden gekeken of het praktisch ingericht kan worden. 

De schepen gaat het gesprek daar zeker over aan. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

18. Oplijsten en aanpak bomen aangetast door droogte. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat door weerkerende en lange periodes van droogte er meer bomen 

in de problemen komen. Er is niet enkel het watertekort zelf, ze raken ook verzwakt, wat hen 

vatbaarder maakt voor schimmels of bepaalde insecten. Zelfs de mens rekent af met bacteriën en 

bomen worden door insecten constant aangevallen en door pathogenen. Wanneer de weerstand 

voldoende is vormen die aanvallen geen probleem, maar wie verzwakt is wordt vatbaarder voor 

ziektes. Bomen hebben veel verdedigingsmechanismen tegen schimmels en bepaalde insecten. Dat 

werkt heel goed als een boom vitaal en sterk is omdat hij voldoende water en voedingsstoffen heeft. Er 

was een droog voorjaar en ook de zomer ging opnieuw gepaard met lange droge periodes. Als er water 

viel was dat vaak heel kort en op korte tijd waardoor het water onvoldoende in de bodem kon 

doordringen. Inheemse bomen komen daardoor in de problemen. Een van de typische bomen, de 

beuk, komt heel zwaar onder druk te staan. Beuken zijn bomen die vrij oppervlakkig wortelen en 

minder in de diepte waardoor ze sneller dan andere soorten in de problemen kunnen komen bij 

dalende grondwaterniveaus. Bomen gaan met de wortels in contact proberen te blijven met het 

grondwater, maar als dat peil ook te snel zakt zijn sommige niet meer in staat om dat niveau te blijven 

volgen. Bomen gaan dan bladeren laten afvallen om minder water te verdampen. Als het te droog 

wordt, krijgt een boom droogtestress en gaat hij aan een soort zelfregularisatie doen: hij verliest 

bladeren. Maar dat is uiteraard niet goed en niet bevorderlijk voor de groei. Bovendien kan de impact 

groter worden naarmate bomen verder uitgeput raken door verschillende droogteperiodes. Jonge 



bomen, die nog niet zo diep wortelen, zijn nog vatbaarder voor droogtes dan al wat oudere 

exemplaren. Droge lentes en zomers zijn heel problematisch voor jonge bossen, want de wortels zitten 

nog niet diep. Jonge aanplantingen hebben het daardoor moeilijk. De eerste drie jaar moeten die 

jonge bomen regelmatig water krijgen. Dat bevordert hun groei en zorgt er ook voor dat ze op termijn 

zelfvoorzienend worden. Om een goede kijk te krijgen op de vraag of de boom dan te veel of te weinig 

water zou krijgen kan men gebruikmaken van sondes die in de grond onder de boom steken. Op basis 

van vooraf ingevoerde gegevens (boomsoort- samenstelling van de grond) laat de sonde via een app 

weten wanneer de boom het beste water kan krijgen. Groen Beveren vraagt of het gemeentebestuur 

de dode bomen door droogteschade op het openbaar domein, in straten en op pleinen, in kaart kan 

brengen en dat zij herplant worden.  

Groen Beveren vraagt om verschillende opties die de nieuwaanplant beter monitoren en helpen de 

eerste jaren te overleven te onderzoeken en het dan ook toe te passen. Hij vraagt ook aan het 

gemeentebestuur om, met zijn eigen aanwezige expertise, het waardevolle groenpatrimonium van 

private parktuinen in Beveren mee te helpen screenen op droogteschade en 

beschermingsmaatregelen toe te passen. Alle kosten uiteraard verhalend op de eigenaars. Als 

eigenaars verenigd willen worden kan er een ‘offerte in pakket’ bekomen worden. Dit is financieel 

interessanter en zal de eigenaar sneller overgaan tot het daadwerkelijk redden van bomen om zo het 

waardevolle karakter van de parktuinen te behouden. Wat uiteindelijk dan ook alle inwoners ten 

goede komt. Hij stelt daarbij de volgende vragen in een eerste cluster. Wat is de orde van grootte van 

het aantal dode of te vervangen nieuw aangeplante bomen op het openbaar domein in straten en 

pleinen te Beveren? Hoe ziet het gemeentebestuur de uitrol van deze vervanging in tijd en welke 

keuzes maakt zij in nieuwe keuze soorten bomen? Welke alternatieve behandelingen wil de gemeente 

onderzoeken om toe te passen op deze aanplant? Een tweede cluster van vragen. Wat is de orde van 

grootte van het aantal zichtbaar aangetaste parkbomen ten gevolge van droogteschade in de parken 

Hof Ter Saksen en Cortewalle? Hoe wil het gemeentebestuur het privaat groen patrimonium in 

parkvorm mee helpen screenen en beschermen tegen totale afsterving van de bomen ten gevolge van 

droogteschade? 

 

Schepen Kegels zegt dat men te maken heeft met het veranderende klimaat en het feit dat de droogte 

al een paar jaar aanhoudt. Dit jaar is wel een beter jaar geweest. Men heeft veel minder water moeten 

geven dan de voorbije jaren. Er is één periode geweest waarbij men 70 dagen geen regen heeft gezien, 

maar het was toen wel minder heet. Dit had dus wat minder gevolgen. Hij kan op alle vragen 

antwoorden, maar hij kan ook de richting geven waarin de gemeente nu werkt. Uiteraard zijn in de 



parken Hof ter Saksen en Cortewalle maar ook Molenbeekpark minder problemen door de droogte. De 

parkvorm, zeker Molenbeekpark, is een soort vallei. Langs grachten zijn er uiteraard ook veel minder 

problemen met de droogte. Vorig jaar is er als eerste gemeente in Vlaanderen gewerkt met de 

“zakken”. Als men Cortewalle binnenkomt via de Zwarte Dreef hangen er zakken rond de jonge bomen. 

In het verleden zijn er veel problemen geweest met jonge bomen die aangeplant werden. De bomen 

halen het inderdaad niet na een heel droog voorjaar en zomer. De zakken waren geen goedkope 

oplossing. Het is vrij duur maar het is een goede oplossing. Dat is wel gebleken, hoewel de afregeling 

een moeilijkheid is. 

Die zakken lopen vrij vlot en dat wil zeggen dat ze ook opgevuld moeten worden. Dat is nogal 

arbeidsintensief. Daarom is er ook een weekendploeg van de groendienst die die bomen voorzien van 

water. Wat betreft de vraag of het patrimonium bijgehouden kan worden, het totale patrimonium 

bijhouden is bijna onhaalbaar. Er zijn ook heel wat bomen van de Polder Land van Waas bij. Die zijn 

makkelijk te herkennen omdat het bijna allemaal populieren zijn. De bomen die de laatste jaren 

aangeplant zijn, zijn allemaal van inheemse soorten. Het zijn inderdaad moeilijkere soorten maar die 

worden wel opgevolgd door de diensten, zeker als ze in de groeifase zijn, wordt dit van zeer nabij 

opgevolgd. De ambitie van het bestuur is ook om te vergroenen. Er is ook een externe expert die voor 

de gemeente werkt en die alles komt controleren. Als de bomen ziek zijn in de parken of in de 

woonwijken of er zijn problemen met rupsen dan komt die man ter plaatse om te adviseren. En 

uiteraard heeft ook de VVOG, waarvan Beveren prominent lid is, experten die ter plaatse bijsturen of 

raad geven. Over de toekomst zegt hij dat bij verkavelingen er meer geconcentreerd groen zal komen 

en men minder planten zal krijgen langs de weg. Er komt meer geconcentreerd groen omdat het 

anders niet betaalbaar is om in het onderhoud te voorzien. Deze evolutie is al volop bezig. Men zal 

uiteindelijk moeten gaan naar irrigatie door te putten uit de wadi’s en te irrigeren waar nodig en 

mogelijk. België zal steeds meer een zuiders land worden en de technieken zullen steeds meer op die 

manier toegepast moeten worden in parken en alle mogelijke aanplantingen die de gemeente doet. 

Op dit moment zijn er weinig of geen problemen in Beveren omdat er veel arbeidskracht en uren in 

worden gestoken. Op termijn zal men naar een nieuwe techniek moeten gaan om aanhoudende 

droogte te ondervangen.  

 

Raadslid De Munck weet dat er veel inspanningen zijn van de gemeente om het groenpatrimonium te 

onderhouden. Hij heeft zelf een tocht gemaakt met de fiets langs het Viergemeet, daar zijn zeven 

bomen volledig afgestorven, op het Gaverland tien en op Speelplein Bartje vijf. Aan de fietsweg met de 

nieuwe aanplant Grote Heidestraat-Doornpark zijn er dertig. Dat is een kleine tocht die in kaart brengt 



dat veel bomen het niet halen. Het betreft voornamelijk nieuwe aanplant. Hij wil de tip meegeven, 

zoals de stad Brussel die met sondes werkt. Dat zijn daar flinke knapen die in een verstedelijkt weefsel 

staan. Dat zijn hele grote bomen die al wat moeite hebben om aan hun water en voedingsstoffen te 

geraken. Er worden sondes gebruikt waarmee men kan weten dat men ofwel niet te veel gaat geven of 

niet te weinig. Dit kan helpen om op de afgelegen plaatsen waar bomen in een cluster staan in de 

gemeente de bomen te monitoren. Ten tweede wil hij terugkomen op zijn vragencluster rond 

privéparken. Er is in het centrum van Beveren een mooi parkje. Dat is in privéhanden. Het is een grote 

parktuin en die ziet enorm af. De eigenaars zijn al ingelicht maar hij weet niet of zij weten hoe ze het 

moeten aanpakken. Die mensen zijn bang voor grote kosten. Men wil de cluster van bomen in dat park 

over een aantal jaren laten afsterven. Dan is men dat kwijt. Vandaar dat het idee leeft om met expertise 

van de gemeente aan die mensen te vertellen wat de mogelijkheden zijn. Hij weet niet of het bestaat 

binnen de subsidiëring van de provincie en misschien in het plan dat de gemeente zelf aan het 

schrijven is. Als hij het goed heeft gelezen in de pers heeft het college bij monde van de burgemeester 

als antwoord op vragen van zijn collega-raadslid Vermeulen gezegd dat de gemeente ermee bezig is en 

dat men wat geduld moet hebben. De burgemeester heeft gezegd dat eventueel binnen de gemeente 

de subsidiëring wordt herschreven. 

 

Schepen Kegels zegt dat het  Viergemeet inderdaad een zwak punt is. Dat komt doordat de verkaveling 

overgedragen moet worden aan de gemeente. De eerste twee jaar heeft de gemeente het onderhoud 

niet kunnen doen. Het is toen dus niet opgevolgd. Op een bepaald moment kwamen er klachten en 

heeft de gemeente het wel gedaan. Dat was niet gemakkelijk en het is uiteindelijk via de 

intercommunale geregeld. De gemeente is dus laattijdig betrokken en heeft pas laattijdig kunnen 

ingrijpen. Het was dus niet rechtstreeks de fout van de gemeente. Nu wordt bekeken wat er moet 

worden gedaan. Het raadslid heeft er overigens een aantal gemist want hij kan er meer noemen. Het 

gaat er uiteindelijk om hoe het in de toekomst aangepakt gaat worden. Dat komt wel goed. Verder is 

niet te voorkomen dat er her en der een aantal sneuvelen. Beveren is de derde gemeente van 

Vlaanderen qua oppervlakte. Laatst zijn alle bomen gerooid rond het voetbalplein van Verrebroek. Die 

waren al jaren zo goed als versleten. Die zijn lang blijven staan en zijn vanwege de veiligheid nu toch 

verwijderd. Hij wil alleen maar zeggen dat er nog meer aangeduid kunnen worden. Op dat gebied is 

opvolging noodzakelijk. Het tweede punt van het raadslid gaat over de privétuinen. Privé is privé. Er 

zijn in het verleden wel vaker discussies over geweest. De gemeente heeft geen enkele bevoegdheid 

om mensen te vertellen wat ze in hun privétuin moeten doen, buiten als er milieuovertredingen 

plaatsvinden. Men kan morgen een aanbeveling doen, maar hij weet niet wat realistisch is met bijna 



50.000 inwoners. Misschien moet erover worden nagedacht. Het is moeilijk om er nu op te 

antwoorden. 

 

Raadslid De Munck wil afsluitend de suggestie doen om het niet zozeer te zien als een private tuin, 

maar wel als een grote cluster van bomen. Het waardevolle is dat het een grote verzameling is. Het is 

waardevoller dan een boom die naast een voetbalplein staat. Het zijn serieuze knapen van 60 à 80 jaar. 

Het is heel zichtbaar dat die zwaar aan het afzien zijn. De eigenaar kan twee dingen doen. Ofwel stapt 

hij mee in het verhaal en omringt hij zich met expertise om alsnog te redden wat er te redden valt, 

ofwel zegt hij dat het een hopeloze zaak is. Dat ziet hij als een verlies omdat het de moeite waard is om 

voor dat patrimonium, ook al is het in privaat eigendom maar van een grotere orde dan een normale 

tuin, te bekijken wat de gemeente kan doen. 

 

Schepen Kegels zegt dat hij het zal meenemen en met de collega’s bespreken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er nog altijd zoiets is als respect voor privé-eigendom. Het 

raadslid zegt dat dat voor hem niet telt en dat de gemeente moet bekijken op welke manier men bij de 

mensen kan binnenstappen om te zeggen wat ze moeten doen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat dit niet zo is. Het is een kwestie van hoe de burgemeester het wil lezen. Hij 

heeft de indruk dat de schepen het beter kan lezen dan anderen. Voor alle duidelijkheid, het is niet zijn 

voorstel om “in te breken” bij private tuineigenaars. Maar misschien is er iets aan het bewegen in het 

droogteplan waarin mogelijks subsidies worden opgenomen of omdat andere suggesties worden 

voorgelegd. De gemeente kan de diensten van de expert aanbieden. Dan kunnen die mensen worden 

geholpen. Hij constateert dat de neuzen in het college niet in dezelfde richting staan. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

19. Meer inzetten op samenwerking met het middenveld. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat Beveren een sterk middenveld kent waar heel wat expertise en 

engagement aanwezig is. Iedereen heeft het kunnen ervaren en het is een belangrijke hoeksteen van 

de gemeente. Er zijn heel wat verenigingen en ook sterke organisaties die beleidsadviezen kunnen en 

willen formuleren. Het betrekken en consulteren van het middenveld bij lokaal beleid is er al. Er zijn 



een aantal adviesorganen die heel goed werken. Er zijn ook nauwe contacten met het middenveld. Zij 

heeft wel het idee dat er op bepaalde momenten toch nog een versterking of hogere samenwerking 

ingezet kan worden. Zij heeft twee voorstellen. Ten eerste het maximaal betrekken van lokale 

middenveldorganisaties als hun expertise aansluit bij het beleidsdomein waar beslissingen moeten 

genomen worden en bij het opstellen van de beleidsplannen. Op dit moment is het immers zo dat er 

geen zicht is op contacten die standaard of regelmatig gelegd worden. Het kan goed zijn dat die 

contacten er wel zijn maar dat de raadsleden die niet zien of bij toeval horen. De initiatieven moeten 

soms door het middenveld zelf genomen worden en misschien vergeet men dan contacten te leggen 

die relevant zouden kunnen zijn. Er zijn in Beveren een aantal organisaties die bewust een politisering 

functie willen opnemen over partijgrenzen heen en daarbij ook neutraliteit willen behouden. Ze denkt 

aan Natuurpunt, de Fietsersbond, Samenlevingsopbouw, maar evengoed kunnen adviezen komen van 

het Klepeltje, Terrarra , Gastvrij Beveren of anderen. Ten tweede wil ze dat de beleidsadviezen van het 

middenveld publiek en transparant zijn met de motivatie waarom ze al dan niet gevolgd zijn. Uiteraard 

heeft ze er begrip voor dat sommige zaken niet voor publicatie mogelijk zijn, maar ze ziet wel graag dat 

de grote lijn van transparantie gevolgd wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver kan er zich perfect bij aansluiten. Het gebeurt in de tussentijd al. Misschien 

moet het raadslid wat meer inspanningen doen om het te zien. Hij heeft met verbazing de vragen 

gehoord. Het raadslid heeft ook een antwoord gekregen rond het buffergebied in Beveren. 

 

Raadslid Vermeulen stelt dat ze die nog niet heeft gekregen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het dan nog onderweg is. Het raadslid zal een antwoord krijgen. 

Hij heeft zich wel verwonderd over de vragen. 

 

Het raadslid zegt dat er betrokkenheid moet zijn van het middenveld. Er zijn rond dat dossier 

verschillende keren openbare onderzoeken geweest. Er zijn voorlichtingsvergaderingen geweest in het 

kader van de N70. Hij denkt dat het ook unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het raadslid 

was er een tijdje niet toen ze werd vervangen. Maar bij dit dossier krijgt het gemeentebestuur de 

verwijtende vraag waarom dit allemaal niet is gebeurd. Iedereen wist wat er ging gebeuren en dat daar 

een waterbufferingsgebied aangelegd ging worden. Er zijn naast de organisaties die het raadslid heeft 

genoemd ook nog tal van andere middenveldorganisaties. Natuurpunt is in de beheerscommissie over 

gans het noordelijk gebied constant betrokken. Er is geen enkel dossier waarbij de Fietsersbond niet 



betrokken wordt, zelfs vooraleer het naar het college en de raad komt. Ze worden ruimschoots 

geraadpleegd zodat ze van bij het begin een visie mee kunnen geven. Over Samenlevingsopbouw kan 

hij zeggen dat er een overeenkomst loopt van 2020 tot 2025 tussen de gemeente Beveren en 

Samenlevingsopbouw in het kader van de uitbesteding van het buurtwerk. Men wordt ook betrokken 

bij andere buurtgerichte projecten, bijvoorbeeld bij de pro-actieve begeleiding van het 

woonwagenpark. Er zijn tal van samenwerkingsverbanden met of betrokkenheid van het middenveld 

die niet altijd zichtbaar zijn. Hij denkt niet dat de zichtbaarheid zo belangrijk is. Het is belangrijk dat 

het gebeurt. Als het niet zichtbaar is moet het raadslid iets meer moeite doen om het zichtbaar te 

krijgen. Hij wil het beleid op dit vlak dat tot nu toe is gevoerd verderzetten. Er kan altijd een tandje 

bijgestoken worden, maar het middenveld wordt wel degelijk bij de besluitvorming betrokken. 

Uiteindelijk is het altijd de raad die de beslissingen neemt. Daar zijn om de zes jaar verkiezingen voor. 

Er is straks nog een ander punt dat er enigszins betrekking op heeft. Het is duidelijk dat er om de zes 

jaar verkiezingen zijn. Dan moeten alle 35 raadsleden verantwoording afleggen voor de beslissingen 

die genomen zijn. Maar de adviezen van het middenveld zijn zeer welkom en die komen ook binnen. 

Het bestuur zal de huidige werking verderzetten. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat ze eigenlijk twee dingen vroeg. Ze heeft al opgesomd wat er vandaag 

gebeurt. Ze vindt dat de gemeente Beveren een pluim verdient voor alle initiatieven die wel gebeuren. 

Daar is haar fractie tevreden over. Ze vroeg of het meer en structureler kan. Toch het voorbeeld van het 

bufferbekken, het is Natuurpunt zelf die in actie is geschoten op het moment dat ze de nieuwsbrief 

hadden gelezen dat de start van de werken ging komen. Zij zijn dan snel in actie geschoten om een 

telling te doen. Zij hebben zelf laten weten dat ze het jammer vonden dat ze niet pro-actief 

gecontacteerd waren. Ze zouden de biodiversiteit van dat gebied graag in kaart brengen alvorens de 

werken starten. Als het structureel en regelmatig gebeurt, dan zou een dergelijke situatie niet hoeven 

te gebeuren. Misschien is er een reden waarom het niet gebeurd is. Het gebeurt dus niet altijd en zij 

vraagt meer. Ten tweede vraagt ze dat het transparant gebeurt. Ze weet dat er overleg is, maar ze weet 

niet wat de adviezen zijn. Zij vraagt om in de mate van het mogelijke de adviezen bij de dossiers 

zichtbaar te maken zodat de raad kan zien wat de motivatie van het college is. Ze heeft niet beweerd 

dat het college de beslissingen daardoor moet laten leiden. Ze is er wel in geïnteresseerd waarom 

bepaalde adviezen al dan niet gevolgd worden. Dan is er zicht op het traject dat is afgelegd. Dit geldt 

evengoed voor adviezen van de Fietsersbond. Als er een bepaalde heraanleg is vindt ze niet altijd 

duidelijk terug wat de Fietsersbond vroeg en wat is weerhouden en wat niet. Misschien zoekt ze niet 

genoeg, maar tot nu toe heeft ze die niet gevonden. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het enerzijds niet altijd gaat om formele adviezen die op papier 

worden gezet. De Fietsersbond wordt bij zaken betrokken maar ook anderen. Er is een voorstel en zij 

krijgen de mogelijkheid om hun gedacht te zeggen en bij te sturen. Het is niet zo dat zij een aantal 

punten hebben waarbij het college gaat bekijken met welke punten ze rekening houdt. Het is een 

overleg waarbij ze pro-actief worden meegenomen in de besluitvorming. Dat is wat anders dan het 

geven van een schriftelijk advies wat dan wel bij het dossier zit. Bepaalde instanties moeten dat dan 

doen zoals in procedures is voorgeschreven. Dat is iets anders. Hij vindt het belangrijk dat instanties 

mee betrokken worden bij het beleid. Dat is het punt dat hij wil maken. Wat betreft het bufferbekken 

was Natuurpunt geen bevoorrechte partner. Die moesten niet geraadpleegd worden, maar zij hebben 

wel de kans gekregen. Er zijn enorm veel infovergaderingen geweest rond de N70 waar iedere burger 

van Beveren en omstreken betrokken is. Iedereen is gevraagd om de plannen in te zien. Het was niet 

zomaar een vergadering waarin een spreker de plannen snel toelicht. Er is een tentoonstelling geweest 

die mensen konden bekijken. Er zijn ook verschillende onderzoeken geweest. Natuurpunt kan dan nu 

niet meer zeggen dat ze niet wisten wat er gebeurt. 

 

 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat ze dit niet zo had geformuleerd. Natuurpunt wilde in kaart brengen wat 

de biodiversiteit van het gebied is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men niet kan zeggen dat het allemaal niet was geweten. Het water 

loopt omlaag en niet omhoog. Het is dus niet zo eenvoudig om van organisaties de adviezen er bij te 

steken. Het middenveld wordt betrokken bij de totstandkoming van het voorstel tot besluitvorming. 

Dat is hetgeen het raadslid vraagt en dat gebeurt. Hij gaat niet aan de organisaties vragen om alsnog 

alle punten op te schrijven waarin ze hun gelijk niet hebben gekregen zodat dat bij het dossier 

gestoken kan worden en de oppositie kan zeggen dat het niet goed is. Hij denkt dus dat men op een 

goede manier probeert om het middenveld erbij te betrekken. Beveren heeft die traditie. Er zijn 

trouwens nog andere organisaties. De Boerenbond is ook onderdeel van het middenveld en ook de 

vakbondsorganisaties. Die worden ook bij een aantal zaken betrokken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 



20. Het nieuwe academiejaar. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat het nieuwe academiejaar is gestart en door de coronamaatregelen 

worden studenten geconfronteerd met een combinatie van fysieke en online lessen. Voor studenten is 

het een hele uitdaging om tijdig een rustige en stimulerende leeromgeving te vinden om de online 

lessen te kunnen volgen. Niet iedereen kan daarvoor terecht op de campus of vindt thuis een geschikte 

leeromgeving. Bovendien worden studenten nu ook geconfronteerd met het feit dat ze vaak op 

dezelfde dag zowel online als fysiek les moeten volgen. Dit betekent een hele organisatie voor 

studenten die er bijvoorbeeld niet voor kozen om op kot te gaan. De gemeente Beveren zou voor onze 

studenten een extra dienst kunnen bewijzen door extra leeromgevingen aan te bieden. Een aantal 

praktijkvoorbeelden vanuit onze gemeente leren ons dat studenten maar zelden beroep kunnen doen 

op de bibliotheek om deze online lessen te volgen.  

Niet alle studenten hebben de middelen of de rust om thuis online les te volgen. Sommige studenten 

geven ook aan dat het hen zou helpen om tijdens de online lessen al dicht bij het station te zijn om hun 

volgende les te halen. Net zoals tijdens examens willen studenten graag een beroep kunnen doen op 

de bibliotheek of een andere rustige omgeving om zich zo goed mogelijk te kunnen focussen. Groen 

Beveren stelt daarom de volgende vragen. Hij vraagt of de bibliotheek op zo veel mogelijk momenten 

de mogelijkheid kan bieden aan studenten om online lessen te volgen. Hij vraagt of er andere 

mogelijkheden zijn uit te werken. Zo kan er mogelijk in Togenblik het aanbod van lunchen worden 

uitgebreid met de mogelijkheid online les volgen als er in materiaal kan worden voorzien. 

 

Schepen De Meulemeester  zegt dat ze heeft samengezeten met het team van de bibliotheek om deze 

vraag te bekijken. Het zal zeker verder worden onderzocht. De gemeente heeft de vraag nog niet 

rechtstreeks gekregen van studenten. Voor de examenperiode  wel en door corona hebben ze het 

zaaltje niet kunnen gebruiken. Daarvoor is een oplossing gezocht met de collega van jeugd waardoor 

ze in Togenblik terecht konden. Sowieso wil ze overwegen en bekijken of de bibliotheek in de ochtend 

open kan gaan. Maar daarbij is het belangrijk dat de zaken die normaal plaatsvinden in de bibliotheek 

gewoon door kunnen gaan. Collega’s zijn bezig met de boeken terug te steken, er worden al eens 

rondleidingen gegeven, er zijn klassenbezoeken, vormingen, voorlezingen, auteurslezingen. Het 

onderhoudspersoneel poetst dan ook. Ze weet dat de studenten, als zij online les volgen, meestal met 

een laptop en een koptelefoon zitten. Zij veronderstelt dus dat het niet echt een probleem zal zijn. Echt 

praten moeten ze niet doen want ze volgen een les waarbij ze af en toe eens een vraag moeten stellen. 

Het is uiteraard belangrijk om zo veel mogelijk mensen naar de bibliotheek te krijgen. In het begin om 



te studeren en misschien later om boeken uit te lenen. Als de bibliotheek open is dan zit men in 

coronatijd met een maximum van maar 30 personen die de bibliotheek tegelijk binnen mogen. Er zijn 

de mensen die eindelijk terug dagelijks de krant kunnen komen lezen. Dus er moet voor worden 

gezorgd dat niet alle tafels vol zitten met studenten waardoor de andere bezoekers niet meer 

terechtkunnen om een krant of tijdschrift te lezen. Daarin moet een evenwicht worden gezocht. Als de 

bibliotheek hiervoor wordt opengesteld dan zal er sowieso online ingeschreven moeten worden. 

Togenblik heeft mee ondersteund in de proefperiode. Het online inschrijven was een goed systeem 

waardoor vooraf bekend was hoeveel studenten er waren. Er wordt ook gevraagd of er niet wat 

materialen ter beschikking gesteld kunnen worden. Er kunnen geen materialen beschikbaar worden 

gesteld. Op het moment dat de bibliotheek nog gesloten is, kunnen ze wel aan de computers van de 

bibliotheek zelf. Daaraan kunnen ze wel lessen volgen of iets opzoeken. In ieder geval gaat ze de vraag 

zeker meenemen. Ze kijkt naar haar college van sociale zaken. Het Sociaal Huis heeft in de voorbije 

periode geprobeerd om heel veel laptops ter beschikking te stellen van minderbedeelde kinderen. Ook 

in het sociaal huis zijn plekken waar de leerlingen terechtkunnen. Ze gaat dit meenemen en proberen 

verder uit te werken. Het is niet direct voor morgen, maar ze staat er voor open om het te 

onderzoeken. 

 

Raadslid Maes vindt het fijn dat de schepen actief aan de slag wil gaan. Het is wel nog niet concreet 

want het moet ook niet te lang duren. Hij snapt wel dat de schepen wat tijd nodig heeft om het te 

onderzoeken. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat het belangrijk is om af te stemmen met de collega’s hoe het 

aangepakt kan worden. Zij lopen de hele tijd door de bibliotheek om alles terug te zetten. Dan gaan ze 

de studenten er wel bij pakken. Tijdens de openingsuren gaat vooral het maximum van 30 personen 

een probleem zijn. Als ze online inschrijven zien ze ook wanneer het volzet is. 

 

Raadslid Maes zegt dat het dan ook logisch is om het bekend te maken. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat de studenten het weten. Er is de Facebookpagina van de 

bibliotheek en Togenblik. Dat heeft in de vakantie en de blokperiode heel goed gewerkt. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 



21. Verbod op vracht- en werfverkeer in schoolomgeving. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen,  zegt dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving naar school 

moeten kunnen gaan. Op dit moment passeren nog steeds werkverkeer, tractoren en vrachtwagens 

tijdens de spitsuren in de schoolomgevingen. Deze week alleen al zag ze in het KA, leveringen van de 

Colruyt om 8 uur als de kleine kinderen naar de lagere school gaan. Maar ook in de Kasteeldreef en de 

De Brownestraat worden de leveringen voor de Warande gedaan. Er wordt achteruit via de 

Kasteeldreef ingereden om zo in de Warande te leveren. Zo zijn er in de gemeente op heel wat 

plaatsen, helaas ook tijdens de schooluren in de buurt van lagere en middelbare scholen, nog steeds 

vrachtwagens, werkverkeer en tractoren. Daarom vraagt zij het volgende. Een verbod op vracht- en 

werkverkeer in de onmiddellijke omgeving van de school tussen kwart voor 8 en half 9 en tussen half 4 

en 4 uur.  

 

Schepen Van Roeyen denkt dat de veiligheid van schoolomgevingen wordt bepaald door een veelheid 

aan factoren in het algemeen en wat zwaar verkeer betreft in het bijzonder. Het is de vraag of een 

absoluut verbod van elke vorm van passage mogelijk is. Als hij ziet wat er binnen de Beverse context 

op dat vlak gebeurt, dan moet hij ten eerste vaststellen dat er de laatste jaren heel wat 

schoolomgevingen zijn ingericht op veilige manieren, ook langs drukke gewestwegen. Waar het 

mogelijk is zijn de toegangen voor de kinderen voor het bereiken van de scholen langs de achterzijde. 

Hij denkt aan de school in Haasdonk waar langs de Ropstraat de hoofdingang is, waar veel minder 

verkeer is en waar op de gewestweg met gemachtigde opzichters wordt gewerkt. Hij denkt ook aan De 

Toren in Melsele die met de hoofdingang aan de N450 ligt, maar die een schoolvoorbeeld is van een 

veilige omgeving. Het is een combinatie van schoolstraat met globale verkeersmaatregelen volledig 

afgesloten van de zone en het centreren van de toegang van een schoolweg van de gewestweg. De 

gemeente heeft een jaar of drie geleden het charter ondertekend waarbij voor alle werven maximaal 

wordt ingezet om elke vorm van werfverkeer in schoolcontext te verbieden in overleg met de 

aannemer. Men zit met alle schoolomgevingen met heel wat maatregelen waarbij de politie 

tussenkomt om de oversteek te beveiligen. Er zijn ook gemachtigde opzichters. Er wordt heel wat aan 

de inrichting gedaan. Er is het algemeen tonnageverbod op doorgaand verkeer. Hij denkt dat met veel 

middelen geprobeerd wordt om maximaal veilige schoolomgevingen te maken. 

Het is een combinatie van deze middelen. Het is niet perfect en het is niet absoluut en totaal uit te 

sluiten. Maar de gemeente maakt er veel werk van om het zo veilig als mogelijk te laten verlopen. 

Perfectie is niet van deze wereld. Er zal op de gewestwegen zo nu en dan toch een vorm van transport 



zijn. Maar dit is zeer beperkt. Over het voorbeeld van de Kasteeldreef, de bereikbaarheid van de De 

Brownestraat verloopt normaliter via de Ciamberlanidreef. De inrichting van de schoolomgeving is 

daar zo dat het zeer sterk versmald is. Er zijn gemachtigde opzichters die de bewegingen sturen. Het is 

dus behoorlijk gecontroleerd. Idem de oversteek op de N70. Er wordt veel gedaan om het zo veilig als 

mogelijk te laten zijn. Uiteraard blijft hij ernaar streven het verder te verbeteren. Maar een absoluut 

verbod is in de praktijk een zeer moeilijk haalbaar verhaal. Men kan trachten alle randvoorwaarden zo 

breed mogelijk in te vullen. 

 

Raadslid Vermeulen weet dat de gemeente veel doet. Ze is in dezen niet origineel. Na het dodelijke 

ongeval in Zevegem zijn er veel gemeentebesturen die initiatieven hebben genomen. Het grondgebied 

van Beveren is groot. Er zijn inderdaad een aantal schoolstraten, maar er zijn ook een aantal scholen 

die in een andere omgeving liggen. Wat haar betreft is het wel nodig om geen leveringen en geen 

gevaarlijk transport te hebben tijdens deze uren. Zelfs op de plaatsen waar hekjes zijn en waar toezicht 

is, kan er nog een ongeluk gebeuren. Daarom wil ze dit punt ter stemming voorleggen. 

 

Schepen Van Roeyen wil zeggen dat het gemeentebestuur van Beveren geen ongevallen nodig heeft 

om al jaren te werken aan de veilige toegangen, vooral weg van het verkeer. Beveren was een pionier 

met de schoolstraten. De samenwerking met politie en gemachtigde opzichters is zeer goed. 

 

Raadslid Benali wil tussenkomen als dit punt ter stemming wordt voorgelegd. De sp.a zal het punt 

steunen. Hij vindt het alleen nog net iets te beperkt. Hij heeft de voorbije jaren gezien, bijvoorbeeld in 

Melsele, dat het ook draait om de routes naar de scholen en niet alleen maar de omgeving van de 

school. Hij geeft twee voorbeelden. In de Spoorweglaan zijn de werken geweest aan het nieuwe 

appartementsgebouw. De schepen heeft besloten om dat stuk, toen er heel veel leveringen waren, af 

te sluiten. Er konden nog wel fietsers en voetgangers door. Het had het voordeel van de duidelijkheid, 

maar ook daar merkte hij dat op de momenten dat er veel schoolgaande kinderen passeerden nog veel 

geleverd werd.  

Er werden zes kranen geplaatst omdat dat het moment is dat de bouwvakkers beginnen. Maar er is te 

weinig aandacht naar gegaan. Ook bij werken aan de IJzerstraat was het een vergelijkbare situatie. 

Daar vindt hij het belangrijk om aan te vullen dat het niet alleen over de directe omgeving van de 

school moet gaan. Het gaat er ook om, om in kaart te brengen welke wegen gebruikt worden op weg 

naar school. Er wordt dan rekening mee gehouden wanneer de wegen worden heraangelegd. Daar 

moet naar worden gekeken en er kan misschien nog pro-actiever contact opgenomen worden met 



aannemers die op dat moment werven hebben. Het is echt niet alleen de schoolomgeving zelf waar 

zich soms problemen voordoen. Hij zal het punt dus steunen maar hij vindt dat het ruimer bekeken 

mag worden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de voorbije jaren sterk is ingezet op het creëren van routes die veilig zijn. 

Er is al gesproken over de N450. Dat is de route van Kallo richting het centrum van Beveren waar heel 

wat clusters van scholen zijn. Men probeert daar routes te maken. Ook voor de verbinding Beveren 

naar Melsele langs de Beverse Beek en de zuidkant van de N70. De afgelopen jaren heeft men continu 

gewerkt aan routes richting scholen en voor woon-werkverkeer. Hij is zich ervan bewust dat er nog 

altijd zwakke plekken zijn. Men probeert nu de oversteek van de Schoolstraat op de connectie 

Beveren-Melsele vervroegd op te nemen met het Vlaams Gewest. Men probeert de aannemers zaken 

op te leggen. Er zitten een aantal cowboys tussen en dan is het een kwestie van handhaving. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, is uiteraard bekommerd met de veiligheid, maar men kan het ook 

omdraaien. Waar er tijdelijk grote werken zijn zoals aan de Torenstraat kan men misschien kijken naar 

de mensen die zich naar de school begeven en die de werken mijden door naar de overkant van de 

straat te gaan. Men kan alles verbieden, maar wanneer men een bouw aan het zetten is en er moet 

beton worden gestort, dan kan men moeilijk zeggen dat ze om 8 uur moeten stoppen. Gewoonlijk 

beginnen die mensen heel vroeg. Er zijn genoeg manieren om problemen te voorkomen. Als aan een 

kant van de straat gewerkt wordt dan moeten de mensen oversteken. Het moet niet altijd van een 

richting komen. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat als er werven zijn in de context van scholen, dat er duidelijke 

instructies zijn om buiten de uren dat er veel beweging is, levering te doen. 

 

De voorzitter vat het punt van Groen samen: een verbod op vracht- en werkverkeer in de onmiddellijke 

omgeving van scholen tussen kwart voor acht en half negen en tussen half vier en vier uur. De 

voorzitter opent de stemming.  

 

Met 27 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 7 ja-stemmen (Groen, sp.a, 

Beveren 2020) wordt het verzoek van Groen om verbod op vracht- en werfverkeer in schoolomgeving 

in te voeren verworpen. 

 



22. Tijdelijke bouwstop in afwachting van het nieuwe beleidsplan wonen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat in het bestuur heeft aangegeven dat het plan in de loop van 2020 

verder uitgewerkt zal worden. Ze vermoedt dat het antwoord straks ‘geduld’ zal zijn, maar ze wil 

aangeven waarom haar fractie niet zoveel geduld heeft. Er zijn elke maand nieuwe aanvragen. Het 

college zal kunnen zien hoeveel dat er zijn. Dat heeft sowieso een impact op het vlak van 

duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik, duurzame en efficiënte mobiliteit en dergelijke meer. Het 

college heeft zelf al verwezen naar de richtlijnen die er zijn vanuit de Vlaamse overheid, dat het kader 

aangepast wordt en dat wat het gemeentebestuur ondertussen al als handelingskader gebruikt 

afgetoetst en verruimd wordt met de nieuwe richtlijnen. Ze denkt dat wat het college aan het maken is 

zeer goed en nodig zal zijn, maar ze vermoedt ook dat als men wacht tot het er ligt dat er op dit 

moment een aantal zaken goedgekeurd worden misschien schade zullen berokkenen aan het 

langetermijnplan. Ook hier heeft ze zich laten inspireren, dit keer door een N-VA-schepen die dit zelf 

heeft voorgesteld en ingestemd heeft gekregen. In afwachting van de afronding van het plan is er een 

tijdelijke bouwstop. Op die manier wordt een duidelijk signaal gegeven dat er eerst nagedacht wordt. 

Uiteraard zijn de stappen en de controle richting de provincie of dit wettelijk kan ook nagevraagd. Ze 

heeft de volgende concrete vragen. Ze vraagt hoever men staat met de uitwerking van dit plan en een 

vernieuwde woonbehoeftestudie en tegen wanneer de raad een voorstel mag verwachten. Ten tweede 

ziet ze graag een tijdelijke bouwpauze voor onderstaande projecten. 

 

Gezien het hoge aantal aanvragen is er nood aan een kantelmoment en een overgangsperiode om 

beslissingen af te stemmen op de nieuwe plannen waar het college mee bezig is. Daaronder vallen dan 

verkavelingen voor het (her-)verdelen van percelen in meer dan twee bebouwbare kavels, al dan niet 

met aanleg van nieuwe wegenis, groepswoningbouwprojecten, het bouwen van meergezinswoningen 

of woonerven met meer dan twee eengezinswoningen, het slopen of verbouwen van bestaande 

woongebouwen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan er reeds vergund 

werden. Er zijn twee uitzonderingen in dit plan: projecten in het kader van het behalen van het 

bindend sociaal objectief en projecten die reeds ingediend werden of al een gunstig advies kregen. 

Daarbij heeft ze de clausule dat indien de weigeringen leiden tot een beroepsprocedure, wat uiteraard 

zal gebeuren, de gemeente bij het verlenen van een omgevingsvergunning door de deputatie een 

verzoek tot schorsing en vernietiging zal indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met het 

oog op de schorsing van de vergunning die werd afgeleverd door de Deputatie. Het zou kunnen dat dit 

op termijn verloren wordt, maar in de tussentijd is het plan van het college wellicht allang klaar en is 



de bouwstop niet meer nodig. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het niet de eerste keer is dat een soortgelijke vraag aan de agenda 

toegevoegd wordt. Vorige debatten heeft hij gevraagd aan de raad hoe zij wonen dan zien. Hij heeft al 

dikwijls gehoord dat men open ruimte wil bewaren. Grote percelen komen er nu nog bij. Geen 

meergezinswoningen en niet meer verder verkavelen. Dat valt niet te rijmen met de taakstelling die 

ook Vlaanderen stelt in zijn beleidsplan. Vlaanderen stelt in zijn beleidsplan dat tegen 2030 220.000 

nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Beveren zal daarvan zijn deel krijgen. Er zitten ook nog 

een aantal andere zaken bij. Het raadslid verwijst naar het plan maar ze moet het eens goed lezen. Hij 

denkt dat de gemeente goed in de richting zit met de werkzaamheden die er in de gemeente zijn. Het 

raadslid suggereert dat er op dit moment niet duurzaam en toekomstgericht wordt vergund, dat er 

geen rekening wordt gehouden met de noden en dat er zelfs geen rekening wordt gehouden met de 

adviezen uit het beleidsplan ruimte Vlaanderen. Hij raadt alle raadsleden aan het eens grondig te lezen 

en te tellen hoeveel maal het woord verdichting in het beleidsplan voorkomt. Hij raadt aan ook de 

prognoses te bekijken van het aantal woningen dat er de komende tien jaar moet bijkomen: 220.000. 

Als men dertig jaar verder rekent komen er nog eens 20% woningen bij volgens de behoefte van dat 

beleidsplan.  

Ze hebben ook veel aandacht voor renovatie. Hij stelt vast dat het college een beleid voert dat juist 

over verdichting in Beveren gaat. De premies die zijn voorzien zijn gericht op renovatie, ook een punt 

van het beleidsplan Vlaanderen. Met het ingevoerde leegstandsreglement probeert men het bestaande 

patrimonium zo veel mogelijk te gebruiken. Dat werpt zijn vruchten af. Er is ook een gemeentelijke 

bouwverordening met kwalititeitsnormen die zelfs hoger liggen dan de Vlaamse normen. Nu wordt 

inderdaad een bijkomende verordening ingevoerd rond de zones waar wel en niet appartementen 

kunnen komen. Hij heeft gezegd dat het in 2020 naar de raad gebracht zou worden. Hij denkt dat het 

college daarin zal slagen. De raad refereert ook steeds aan de woonbehoeftestudie. Hij heeft er al 

dikwijls dezelfde uitleg over gegeven. Hij hoopt dat hij zichzelf geen zes jaar moet herhalen, dat men 

het eens wil begrijpen en dat men wil uitleggen aan de achterban wat de werkelijke reden is van de 

niet-goedkeuring en dat men de insinuaties dat het college er niet toe in staat is, wil weglaten. Op dit 

moment mag in het buitengebied niets worden ontwikkeld. Maar het college wil toch dat de 

deelgemeenten beperkte groeikansen krijgen. Hij wil ervoor zorgen dat de leefbaarheid daar op peil 

blijft en dat de scholen, middenstand en verenigingen daar nog voldoende mensen over de vloer 

krijgen. Daarvoor mag het bevolkingsaantal niet achteruitgaan. Dat betekent in deze tijd met kleinere 

gezinnen dat er woningen bij moeten komen om het aantal inwoners op peil te houden. Maar daar 



stoot de gemeente op een andere regelgeving vanuit de provincie. Dan over de bouwstop. Hij weet niet 

of het raadslid goed nagedacht heeft over wat ze ter stemming legt. Dit betekent dat de mensen die in 

de bouw werken het in Beveren tijdelijk kunnen vergeten. Het zijn er heel wat. Als hij de 

regeringsverklaring ziet, of het nu de Vlaamse of de federale is, dan leest hij daar de verzuchtingen van 

de bouw. Een groot deel van de bedrijven heeft nog voor drie maanden een portefeuille. Dan zou de 

gemeente Beveren hiermee er nog een extra bouwstop aan toevoegen. Dat kan er voor deze firma’s na 

corona nog wel bij. Dit betekent ook dat jonge mensen voorlopig niet moeten denken nog te kunnen 

bouwen, ook al zijn de interesten op de bank daarvoor zeer gunstig. Indien ze dan toch willen bouwen 

zou de gemeente ze moeten zeggen dat ze maar in een andere gemeente moeten gaan wonen waar 

geen bouwstop is. Want het opstellen van een beleidsplan duurt twee tot drie jaar. Hierover wil hij nog 

zeggen dat er nog altijd geen duidelijke regelgeving is in Vlaanderen over hoe de beleidsplannen 

opgesteld moeten worden. Een aantal gemeenten zijn ermee bezig, maar het is nog altijd onduidelijk 

of er eerst een globaal beleidsplan moet zijn en daarna ingezoomd kan worden op wonen of dat men 

direct op wonen kan inzoomen met een beleidsplan. Een gemeente die er nu aan begint is een soort 

pionier. Een paar gemeenten zijn er nu mee bezig. Beveren zal ook wel volgen op termijn als er iets van 

duidelijkheid is. De provincie heeft de gemeente de boodschap gegeven dat er een gemeentelijk 

beleidsplan opgemaakt kan worden, maar als dat in tegenspraak is met het beleidsplan van de 

provincie waar ze nog aan moeten beginnen, dan kan dat in de prullenbak worden gegooid. Tot slot, 

en dat vindt hij er helemaal over, vraagt het raadslid dat alle bouwaanvragen, ook in woongebied en 

ook wanneer ze volledig voldoen aan de gemeentelijke verordening, worden geweigerd. Ze vraagt ook 

dat als de deputatie terecht vergunt dat de gemeente dan hiertegen in beroep gaat bij de Raad van 

Vergunningsbetwistingen en alle juridische mogelijkheden uitput. Hij zit niet in het college om mensen 

te treiteren en mensen hun woondroom te ontnemen. Hij zit er ook niet in om het rechtssysteem te 

misbruiken. Als het raadslid het punt overeind houdt dan zou hij graag de stemming zien in deze raad. 

 

Raadslid Vermeulen wil inderdaad straks de stemming vragen. Daarvoor wil ze graag reageren. Zij 

insinueert niet dat het college niet doet wat er moet gebeuren. In het bestuursakkoord staat dat er een 

nieuw plan komt waarin de toekomstvisie uitgewerkt zal worden. Die toekomstvisie zoals die ook op 

Vlaams vlak voorligt heeft de uitdagingen die zij heeft opgesomd en die daar letterlijk uitkomen. Dat 

zijn heel veel nieuwe plannen richting de toekomst. Het is veel scherper geformuleerd dan ooit tevoren 

en dat is effectief iets waarmee de meeste beleidsniveaus op dit moment nog niet bezig zijn. Het 

college doet al heel veel. Ze heeft alleen gezegd dat er nieuwe richtlijnen zijn. Die zijn in het 

bestuursakkoord zelf vermeld, onder andere van de Vlaamse bouwmeester. Het college heeft zelf een 



nieuw plan aangekondigd. Ze heeft alleen gevraagd wanneer dat er is. Over het tweede punt, dat het 

een gevolg heeft voor de bouw en mogelijk job- en inkomensverlies, zegt ze het liefste te willen dat de 

periode morgen stopt. Dat wil zeggen dat het nieuwe plan er ligt. Dat wil zeggen dat het nieuwe plan 

afgestemd is op de noden die er vandaag de dag zijn. Er zijn veel verzuchtingen en veel mensen maken 

zich zorgen over de verdichting die er op dit moment plaatsvindt. Idealiter is de bouwstop van zeer 

korte duur. Ze insinueert niet dat het gerecht misbruikt moet worden. Ze vraagt alleen dat het kader 

dat er op dit moment op gemeentelijk niveau is effectief aangepast en verruimd wordt. Dat is alles wat 

ze vraagt. Niemand wenst iemand zijn job af te nemen of wenst dat dit op een bepaald moment voor 

problemen zal zorgen. Op het punt dat mensen niet meer zouden mogen bouwen zegt ze dat veel 

zaken wel door kunnen gaan. Het gaat om een tijdelijke stop om te kijken of de verschillende plannen 

die er liggen wel kaderen in een groter geheel. 

 

Schepen Vlegels zegt dat hetgeen het raadslid voorstelt duidelijk gevolgen heeft. Het opmaken van een 

beleidsplan heeft tijd nodig. Dat duurt twee tot drie jaar. 

 

Raadslid Vermeulen stelt dat het college dit in de loop van 2020 voor zou stellen. 

 

Schepen Vlegels ontkent dit. Het college heeft gezegd dat wat betreft de meergezinswoningen een 

afbakening in het jaar 2020 gedaan zou worden. Niet het beleidsplan. Het staat wel in het 

bestuursakkoord en dat zal ook gebeuren. Er zal een start worden gemaakt, alleen zou hij graag nog 

wat duidelijkheid krijgen van de hogere overheid over hoe de beleidsplannen juist moeten worden 

opgemaakt en dat zij zelf klaar zijn met hun werk. De gemeente moet zich aanpassen aan de hogere 

beleidsplannen. Die zijn er nog niet, dus zo eenvoudig is het ook niet. Maar het raadslid insinueert wel 

dat het gemeentebestuur niet bezig is volgens de richtlijnen van het beleidsplan Vlaanderen. Zij zegt 

wat er in staat en niet dat het college daarmee bezig is. Dus dat men inderdaad aan het verdichten is 

en dat er aandacht is voor renovatie, dat zegt zij niet. Als het raadslid het wil hebben over de 

bouwwoede die er zogezegd heerst, dan heeft hij cijfers. In 2013-2020 in Sint-Niklaas plus 6,14 % 

aangroei van de bevolking, Stekene ook 6,14 %. Lokeren 4,21 %, Beveren 3,86 %, Temse 3,84 %, 

Kruibeke 3,88 % en Sint-Gillis 2,18 %. Het raadslid moet eens bij de buren gaan kijken. Beveren zit wat 

dat betreft juist in het midden. 

 

De voorzitter constateert dat het raadslid stemming vraagt over dit punt. Zij formuleert: een tijdelijke 

bouwstop in afwachting van een nieuw beleidsplan wonen. 



 

Raadslid Benali, sp.a, wil uitleggen hoe zijn fractie gaat stemmen. Zijn fractie zal het punt niet steunen. 

Hij denkt wel dat de punten die collega Vermeulen heeft aangehaald zeer terecht zijn. Het beleidsplan 

mag er inderdaad wel komen. Men is al een hele tijd aan het wachten op de woonbehoeftestudie. Het 

is wel dringend tijd dat daar iets mee gebeurt. Maar hij vindt dat het instrument dat hier wordt 

voorgesteld niet het juiste is. Een tijdelijke bouwstop heeft een aantal gevolgen die verder gaan dan 

wat hier initieel de bedoeling is, namelijk de aandacht vestigen op het plan en anderzijds op de 

woonbehoeftestudie waar werk van gemaakt moet worden. 

 

Schepen Vlegels wil verduidelijken wat betreft de woonbehoeftestudie. De provincie gaat die nu zelf 

opmaken in het kader van het kleinstedelijk gebied. Hij heeft het al in een vorige raadszitting gezegd. 

Ten tweede, in kleinstedelijk gebied Beveren-Melsele wordt noch door de provincie noch door 

Omgeving enige beperking opgelegd, wel integendeel. Zij stimuleren zo veel mogelijk de 

woonbehoefte op te vangen in kleinstedelijk gebied. Er worden een aantal zaken afgewezen en er 

worden een aantal zaken gereserveerd voor de verdere toekomst, maar noch de provincie noch 

Omgeving gaan iets tegenhouden. In het kleinstedelijk gebied is men wat dat betreft “vogelvrij”. Men 

wil daar de behoefte van gans de gemeente opvangen. 

 

Met 29 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, sp.a, Open Vld) tegen 3 ja-stemmen (Groen) bij 2 

onthoudingen (Beveren 2020)  wordt het verzoek van Groen voor een tijdelijke bouwstop in afwachting 

van het nieuwe beleidsplan wonen verworpen. 

 

23. Inspraak voor burger. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft het al een paar keer gevraagd. Ze heeft het deze keer in een 

agendapunt gegoten. Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners 

zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente dient de nodige initiatieven te nemen. Er is 

op dit moment duidelijkheid over wat er moet gebeuren om een verzoekschrift in te dienen of een 

volksraadpleging te doen. Ze heeft hierin een aantal concrete zaken gegoten. Ten eerste een duidelijke 

en brede communicatie over hoe een burger een verzoekschrift of voorstel kan indienen en hoe een 

verzoek tot het houden van een volksraadpleging ingediend kan worden. Op dit moment is het wel te 

lezen op de gemeentelijke website. Burgers kunnen het dus wel vinden als ze zoeken, maar het zijn 

maar een paar regels en het is niet heel duidelijk. Ze vraagt een bredere communicatie. Ten tweede 



staat nog steeds zeer ruim geformuleerd dat het gaat over 1 % van de bevolking ouder dan 16 jaar. Een 

inwoner weet niet over hoeveel mensen dat gaat. Ze vraagt om het concrete cijfer in de formulering op 

te nemen.  

Ten derde het initiatief om een inwonerspanel op te richten om de beleidskeuzes nog meer af te 

stemmen op wat er leeft in de gemeente. Men kan zich kandidaat stellen. Dit is al opgestart in 

buurgemeente Zwijndrecht. Een groep van willekeurig gekozen inwoners kan een paar keer per jaar 

zijn mening en advies over verschillende onderwerpen geven. Men kan zich daarvoor kandidaat 

stellen. Een loting bepaalt dan wie mag deelnemen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er al veel wordt gedaan. Maar het grote participatiemoment zijn 

de verkiezingen om de zes jaar. Hij heeft dat al eerder gezegd. Hij heeft al eens aan den lijve moeten 

ondervinden dat dat niet altijd gerespecteerd wordt door bepaalde partijen. Verkiezingen zijn toch 

altijd nog het moment waarop alle burgers boven de 18 zelfs verplicht worden om hun stem uit te 

brengen en hun mening te geven over het beleid. Hij denkt nog altijd dat dat het beste is, dat dat zeer 

belangrijk is en niet mag worden onderschat. Maar er wordt enorm veel gedaan. Er zijn nieuwsbrieven, 

een app, sociale media, een website, infovergaderingen, gemeentelijke adviesraden, infomarkten en 

digitale bevragingen. Wat er nu gebeurt rond het wijkcirculatieplan is een prachtig voorbeeld van de 

manier waarop mensen inspraak krijgen. Er hebben duizend mensen gebruik van gemaakt. Hij weet 

niet of het wil zeggen dat het een groter maatschappelijk draagvlak zal hebben. Hij weet zeker dat er in 

de raad voorstellen zullen komen om toch af te wijken van hetgeen uit de bevragingen is gekomen. 

Anderzijds zullen er een aantal andere mensen zeggen dat ze het zo niet gezien hadden en dat men 

niet akkoord is. Er is dus zeker en vast geen garantie. De Spoorweglaan waarbij vanaf het begin 

mensen de kans krijgen om te zeggen hoe de weg ingericht moet worden. Er zijn enorm veel 

initiatieven. Het college moet het inderdaad nog eens in een voorstel gieten. Er zal door het college 

worden bekeken op welke manier een soort participatiereglement vormgegeven kan worden. Bij een 

volksraadpleging is duidelijk wettelijk geregeld op welke manier die aangevraagd moet worden. 1 % 

van de bevolking is 400. Hij heeft geen enkel probleem met de eerste twee punten van het raadslid 

over betere communicatie. Hij denkt dat helder moet worden gemaakt op welke wettelijke manier de 

mensen gebruik kunnen maken van deze middelen. Maar met haar derde punt, een burgerpanel via 

loting heeft hij wel problemen. Daar gaat hij niet mee akkoord. Er komt een reglement. Het raadslid 

moet hem niet vastpinnen op een timing, maar het komt er zeker en vast. 

 

Raadslid Vermeulen is er zeer blij mee. Het derde punt is een beleidskeuze. Ze heeft daar alle respect 



voor. De eerste twee punten heeft ze al meer dan een jaar geleden gevraagd. Ze begrijpt dat er corona 

is en dat er de zomervakantie was, maar ze zou het fijn vinden als men niet de helft van de legislatuur 

zonder zo’n reglement moet zitten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de eerste twee punten opgenomen zullen worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Ten verzoeke van sp.a werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting. 

 

24. Covid-19 testcentrum in Beveren. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat de heropflakkering van COVID-19 zich opnieuw heeft ingezet. 

Vandaag is er in Sint-Niklaas een triagepost. Dat is een samenwerking van de Huisartsenkoepel 

Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas. Niettemin moet ze terug vaststellen 

dat de Beverse burger weer genoodzaakt is om zich naar Sint-Niklaas te verplaatsen. Vooral voor 

oudere inwoners en inwoners zonder wagen, die al dan niet besmet zijn, is het niet evident hiervoor 

gebruik te maken van het openbaar vervoer. Er zijn al momenten waarop het centrum nu zijn 

capaciteit bereikt. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst dit nogmaals zal gebeuren. Haar fractie 

heeft drie vragen. Heeft de gemeente plannen om in Beveren een testcentrum op te richten bij de 

heropflakkering van het virus? Is de gemeente betrokken in het bestaand samenwerkingsverband? Zo 

niet, overweegt de gemeente mee te doen in de samenwerking die er nu al is? 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat tijdens de eerste golf het op een gegeven moment de bedoeling 

was om in Beveren zelf een testafnamepost op te richten. Men heeft gezocht naar een locatie. Het zou 

gebeuren in de muziekschool. 

Op een gegeven moment is men er vanaf gestapt omdat er een probleem was om die te bestaffen. Dat 

zou ook een claim leggen op het aantal beschikbare huisartsen. Men is er dus vanaf gestapt om alle 

ruimte te geven aan de huisartsen en de huisartsenwachtposten om de mensen hier te helpen. Sint-

Niklaas heeft het voortouw moeten nemen om een centrale post op te richten. Maar het klopt niet dat 

de mensen allemaal het openbaar vervoer moeten nemen of met de auto naar Sint-Niklaas moeten 

rijden. De mensen moeten in de week bij de huisarts de test laten afnemen. Alleen in het geval dat de 



huisarts niet bereikbaar is, kunnen mensen vooral in het weekend naar de centrale triagepost om zich 

daar te laten testen. In de week moeten de mensen gewoon naar de huisarts die dan samen met een 

eventuele bedrijfsarts bepaalt wat er verder moet gebeuren. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst in 

Beveren eventueel een testpost wordt opgericht, maar momenteel loopt het perfect op deze manier. 

Het zal bekeken worden in samenspraak met de andere gemeenten. Waar Sint-Niklaas vanuit de 

minister de opdracht heeft gekregen om dat te centraliseren, zal Beveren bekijken of er eventueel 

bijkomende zaken moeten worden gedaan.  

 

Raadslid Rovillard kan uit eerste hand bevestigen dat dat niet het geval is en dat men ook in de week 

rechtstreeks naar het triagecentrum wordt verwezen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het wel kan. Maar in Beveren wordt erop aangestuurd dat de 

mensen naar de huisarts gaan. Hij heeft niet gezegd dat mensen niet naar de centrale post in Sint-

Niklaas kunnen. Dat kan wel degelijk, maat het is niet aan te raden. Hij vraagt waarom mensen het 

openbaar vervoer of de auto zouden nemen om naar Sint-Niklaas te rijden. Iedereen heeft een 

huisarts. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat de huisartsen nu aangeven dat ze mensen standaard doorsturen naar het 

centrum om hun praktijk niet te belasten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit niet klopt. Hij heeft het nog eens nagetrokken en hij heeft 

contact opgenomen met de verantwoordelijke arts die de huisartsen begeleidt. De huisartsen zijn wel 

degelijk het eerste aanspreekpunt en die proberen mensen ook te helpen. Die bepalen dan, al of niet in 

samenspraak, wat er verder moet gebeuren en of mensen in quarantaine moeten. Maar het klopt dus 

niet dat de huisartsen in Beveren mensen  automatisch doorsturen naar Sint-Niklaas. 

 

Raadslid Rovillard geeft aan dat zij tegengestelde informatie heeft. 

 

Burgemeester Van de Vijver is er al een tijdje mee bezig. Als het niet klopt dan kan hij net zo goed 

stoppen. Hij is er rechtstreeks bij betrokken en hij heeft het nog eens nagetrokken. Hij zou niet graag 

hebben dat morgen in de pers zou verschijnen dat de huisartsen in Beveren iedereen maar doorsturen. 

Dat is niet het geval. Misschien is er een uitzondering, maar dat weet hij niet. Er is geen testpost in 

Beveren opgericht omdat die bestaft moet worden met huisartsen die dat perfect kunnen doen vanuit 



hun praktijk. In de beginperiode was het moeilijk omdat er te weinig werd getest en er niet voldoende 

capaciteit was in de labo’s. Maar omdat er nu wel voldoende capaciteit is in de labo’s wordt er nu wel 

enorm veel getest. Dat is nu ook te zien aan de cijfers. Die zijn nu gestegen omdat er veel meer mensen 

worden getest. Hij neemt het het raadslid niet kwalijk dat ze dit vernomen heeft, maar hij vraagt haar 

zich eerst goed te informeren voordat ze haar stelling wil handhaven. 

 

Raadslid Rovillard vat het nog eens kort samen. Verschillende huisartsen hebben aangegeven het 

veiliger te vinden om vanuit een testcentrum te testen. Er is een grote bereidheid om dat in Beveren te 

doen. Ze gaat met de burgemeester  duidelijk geen consensus bereiken. De burgemeester heeft gezegd 

dat hij de vinger aan de pols houdt. 

 

Burgemeester Van de Vijver vraagt wie de post dan gaat bestaffen. 

 

Raadslid Rovillard stelt dat de huisartsen zelf hebben aangegeven daartoe bereid te zijn. Zij gaan nu 

ook naar de post in Sint-Niklaas. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat niet zo is. De huisartsen doen de test zelf. Er worden ook al 

verpleegkundigen ingeschakeld die ook testen afnemen. De huisartsen zouden dan de post moeten 

gaan bestaffen. Dat kunnen ze veel beter in de eigen praktijk doen. Er zijn wel locaties gezocht, maar 

inmiddels is dat een maand of vier geleden. Men heeft het niet gedaan omdat de huisartsen dan 

weggetrokken zouden worden uit de eigen praktijk. Het is een bekommernis dat het op een goede 

manier gebeurt. De bekommernis van het raadslid is dat de mensen de afstand moeten afleggen naar 

Sint-Niklaas, wat zeker niet goed is. Dat onderschrijft hij, maar dat gebeurt momenteel niet.  

Tenzij in het weekend waarin er geen huisartsen ter beschikking zijn. Hij denkt dat hij op dezelfde 

golflengte zit maar dat het raadslid informatie heeft gekregen die niet volledig klopt. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

25.. Toegankelijkheid bushaltes voor rolstoelgebruikers. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, heeft uit recente cijfers van De Lijn vernomen dat er op Bevers grondgebied in 

totaal 164 bushaltes zijn. Daarvan een 80-tal op gemeentelijke wegen. Slechts 2 haltes daarvan zijn 

toegankelijk voor mensen met een rolstoel, aan die haltes kunnen ze alleen en zonder hulp opstappen. 



Aan slechts 3 haltes kunnen mensen met een rolstoel met assistentie instappen waarbij de 

eerdergenoemde 2 ook inbegrepen zijn. Slechts 2 bushaltes op grondgebied Beveren zijn aangepast 

voor mensen met een visuele beperking. Zij vindt deze cijfers schrijnend. Iedereen is ervan overtuigd 

dat men in Beveren het openbaar vervoer moet promoten om meer mensen op de bus te krijgen, maar 

dan moet deze wel toegankelijk zijn. Daarom heeft ze de volgende vragen. Welke maatregelen zal het 

gemeentebestuur nemen om de toegankelijkheid van de bushaltes te verhogen? Welke streefcijfers 

stelt het gemeentebestuur voorop inzake toegankelijkheid van de bushaltes voor deze legislatuur? Zal 

het gemeentebestuur met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer rond tafel zitten om een 

stappenplan op te maken om de toegankelijkheid van de bushaltes te verbeteren? 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat in de meerjarenplanning heel formeel een actieplanning is 

opgenomen voor wat betreft de toegankelijkheid in het algemeen van het openbaar domein. Er is de 

voorbije periode al heel concreet aan gewerkt, onder andere met het intussen veel besproken 

middenveld. Er zijn nogal wat wandelingen gemaakt door de diverse centra van deelgemeenten met 

diverse doelgroepen gaande van senioren tot rolstoelgebruikers en mensen met een visuele handicap. 

Voor alle deelgemeenten zijn lijsten van knelpunten gemaakt waar de diensten systematisch aan 

werken. Het wordt dus systematisch opgenomen. Er zijn mensen bij de technische dienst wegen die 

heel concreet telkens zaken van de lijst meenemen.  

Het is niet altijd spectaculair maar het is toch een gestage aanpak van die zaken. Ten tweede is het bij 

alle grote nieuwe projecten een aandachtspunt dat heel nauw gevolgd wordt. Oversteekplaatsen in 

het openbaar domein worden verbeterd waar dat kan. Bij tal van vormen van openbaar vervoer is 

zowel de bereikbaarheid van de haltes als de toegankelijkheid nog een schrijnende factor. Hij verschiet 

van de cijfers die het raadslid vermeldt. Op het grondgebied van Beveren langs de N70 richting Sint-

Niklaas zijn alle haltes aangepast en verhoogd. In het nieuwe project N70 zullen tot aan de grens met 

Zwijndrecht alle haltes op die manier ingericht worden. Aan het station Beveren is recent een nieuwe 

halte ingericht, enzovoort.  In alle nieuwe straten waar bushaltes zijn, zal dat op die manier worden 

aangepakt. Hij denkt dat de cijfers van het raadslid ondertussen voor een deel achterhaald zijn. In alle 

laatste projecten die gerealiseerd zijn,  zijn een pak bushaltes op een toegankelijke manier ingericht. 

Maar er is nog werk aan de winkel. Er zijn nog heel wat haltes te gaan, maar het gebeurt systematisch. 

 

Raadslid Rovillard is blij dat de cijfers verouderd zijn.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat De Lijn niet altijd stipt is. 



 

Raadslid Rovillard vindt dit een goede tendens. Ze volgt het zeker op. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

26. Cameranetwerk  park en ride te Melsele. 

 

Raadslid Benali, sp.a, geeft aan dat dit nog een dossier is waar de burgemeester al tientallen keren 

heeft gezegd dat de raad geduld moet hebben. Het is een dossier dat ondertussen al zeker vier jaar 

loopt in de gemeenteraad. Het gaat over het cameranetwerk aan de Park&Ride van Melsele. Onlangs 

zijn daar terug een aantal fietsen gestolen alsook een aantal brommers. Er zijn ook beschadigingen 

aan voertuigen vastgesteld. Het deed hem denken aan wat er in februari van dit jaar gebeurde. Er 

waren toen op korte tijd meerdere auto-inbraken. Twee jaar geleden is gezegd dat er 44 nieuwe 

camera’s zouden komen. Begin van dit jaar was er de vaststelling dat er nog niets was gebeurd. Dat 

werd volgens de burgemeester toen onder andere veroorzaakt door een reorganisatie bij De Lijn en 

personeelsproblemen daar. Het project zou nu vastgepakt worden en de gemeente zou sterk blijven 

aandringen op de snelle realisatie ervan. Naar aanleiding van de nieuwe feiten informeert hij naar de 

stand van zaken van dit project. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid gelijk heeft dat hij het nog eens op de agenda brengt. 

Het verhaal wordt stilaan hallucinant. Iedereen weet dat er zware personeelsproblemen bij De Lijn 

waren. Die zijn er nog steeds. Er is een moeizame reorganisatie. In de tussentijd zijn een viertal 

projectleiders rond dit thema de revue gepasseerd. Het is De Lijn die het cameradossier trekt. Eind 

augustus werd de huidige projectleider aangeduid door De Lijn. Die is terug van nul moeten beginnen. 

Er was over het project amper informatie achtergebleven bij De Lijn. De diensten van de gemeente 

hebben zo veel als mogelijk informatie bezorgd. Maar de cruciale documenten en de plannen die bij De 

Lijn in een eindfase van ontwerp zaten, bleken verloren gegaan te zijn. Deze moeten dus volledig 

opnieuw samengesteld worden. Het is de bedoeling dat de P&R uitgebreid wordt. Lantis neemt dat 

mee in het voorstel dat tot ontwikkeling wordt gebracht. Het cameragedeelte wordt nu opgenomen in 

de gesprekken om de hele tramterminus en de P&R uit te breiden, ook met nieuwe infrastructuur zoals 

een fietsenstalling. Deze zal voldoen aan hoge veiligheidsnormen, vergelijkbaar als wat is gebeurd aan 

het station in Beveren. Op 6 oktober zullen de verschillende betrokken partners opnieuw samenzitten 



om te spreken over het definitieve ontwerp van de uitbreiding. De projectleider van De Lijn en 

hoofdfinancier AWV zullen daarbij aanwezig zijn om af te stemmen, ook over het cameradossier. 

Hopelijk wordt nu een definitieve stap gezet. Hij hoopt dat deze projectleider er niet ook na een paar 

maanden de brui aan geeft, maar het is hallucinant. Hij begrijpt ten zeerste dat het raadslid vol 

ongeloof reageert. De gemeente Beveren kan zelf de camera’s niet plaatsen. De gemeente trekt dit 

dossier niet. Dat zou willen zeggen dat de gemeente het zelf zou moeten financieren. De gemeente 

krijgt ook de machtiging niet aangezien de P&R wordt getrokken door De Lijn en AWV. Hij hoopt dat het 

raadslid over een paar maanden de vraag opnieuw stelt en dat het dan wel degelijk in een eindfase zit. 

Nu wordt het dossier uitgebreid over gans de P&R. Het zou niet verstandig zijn om het nieuwe gedeelte 

er niet bij te betrekken. 

 

Raadslid Benali merkt dat de burgemeester veel geduld heeft. Hij veronderstelt dat dit ook voor het 

college een heel belangrijk dossier is. Ondertussen gaan de jaren voorbij. Er gebeurt ondertussen van 

alles bij De Lijn en de burgemeester blijft op zijn honger zitten. Als hij burgemeester was zou hij niet 

wachten tot een raadslid van sp.a de vraag weer stelt op basis van een aantal feiten die gebeuren om 

te reageren naar De Lijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat raadslid Benali zaken insinueert die niet kloppen. Het college 

wacht niet totdat het raadslid de vraag stelt. Er is al vaker gereageerd en hij heeft aangeboden om zelf 

een keer een bespreking bij te wonen. Er wordt nu weer onderhandeld met de nieuwe projectleider. 

Die kan moeilijk verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen er in het verleden gebeurd is. De 

projectleider begint van nul op het dossier. Maar het is hallucinant en het geeft te kennen hoe het 

momenteel loopt binnen De Lijn. Het is niet alleen deze projectleider maar ook tal van anderen die in 

de tussentijd De Lijn als werkgever hebben verruild voor een andere werkgever. Hij hoopt dat het naar 

de toekomst bijgestuurd wordt want dit komt de werking van De Lijn niet ten goede. Het gaat ook over 

tal van andere dossiers. Maar het college heeft dus al verschillende keren het ongenoegen geuit en in 

de tussentijd gebeuren er voorvallen waarbij de mensen terecht vragen hoe het wordt opgelost. Hij wil 

het oplossen maar staat er zelf ook wat machteloos bij te kijken.  

 

Raadslid Benali kan alleen maar vaststellen dat het een project is waarbij de Lijn, AWV, politiezone 

Waasland-Noord, de gemeente Beveren, de gemeente Zwijndrecht bij betrokken zijn. Het is met veel 

bombarie aangekondigd door Ben Weyts. Het is tot in het VRT Nieuws gekomen. De gemeente heeft 

zelf de bereidheid getoond om mee te financieren. Dan vraagt hij zich toch af of er niet nog een andere 



manier is om dit aan te kaarten. Hij vraagt wat het agentschap en de minister hiervan zeggen. Hij 

vraagt of iemand in gebreke gesteld kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er geen camera’s komen door iemand in gebreke te stellen. 

Raadslid Benali zou het wel een duidelijk signaal vinden. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij al een hele tijd bij de besprekingen zit. Alle partners proberen met alle 

mogelijke middelen de zaak zo rap als mogelijk vooruit te laten gaan. Het is inderdaad hallucinant dat 

er namens De Lijn bijna elke vergadering iemand anders zit. Het is op aandringen van de gemeente dat 

de vergadering van volgende week er is. Met Zwijndrecht en met AWV zit men op een lijn. Iedereen wil 

hier vooruit. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er eens een parlementaire vraag in het Vlaams parlement 

gesteld moet worden. 

 

Raadslid Benali vraagt waarom de burgemeester zelf dat initiatief niet neemt. Hij kan perfect initiatief 

nemen naar de minister. 

 

Burgemeester antwoordt dat hij dit doet, maar die geeft hetzelfde antwoord. Die zit er ook op te kijken. 

Door de personeelsproblemen binnen De Lijn en door het feit dat de structuren duidelijk niet goed 

werken. Het eindontwerp verdwijnt ineens. De minister kan daar ook niet in de kasten gaan rommelen 

dus die zal hetzelfde antwoord geven. Maar er is de bedoeling om het zo snel mogelijk te realiseren. Hij 

denkt dat de vorige minister misschien wel voor zijn beurt heeft gesproken. Maar dat is terecht want de 

gemeente heeft ook voor zijn beurt gesproken. Als er de garantie is dat er aan gewerkt wordt en het 

valt ineens in duigen, dan zit de gemeente erop te kijken. Met een ingebrekestelling wordt niets 

opgelost. Hij hoopt dat met deze projectleider en het feit dat de P&R serieus uitbreidt het nu 

goedkomt. Maar het is inderdaad hallucinant en het raadslid stelt er terecht vragen bij. Hij vraagt niet 

op de pianist te schieten. 

 

Raadslid Benali vindt dat de gemeente wel kan schieten op de voogdijminister. Hij is de enige die zich 

niet kan verbergen. Hij is politiek verantwoordelijk, zelfs voor een zelfstandig agentschap zoals De Lijn.  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij hem zal bellen. 

 



Raadslid Benali hoopt dat het in orde komt met het dossier. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

27. Deelname Beveren aan bosuitbreidingsplan. 

 

Raadslid Benali, sp.a, spreekt over nog iets dat met veel bombarie is aangekondigd. De ambitie van de 

Vlaamse regering om 4000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. 2000 hectare door de lokale 

besturen en de Vlaamse overheid en 2000 hectare door privéorganisaties en privépersonen, maar wel 

allemaal met de financiële steun van Vlaanderen. De gemeente Beveren zal een dubbele rol moeten 

spelen. Enerzijds door zelf bossen aan te planten. Het gaat erom dat Beveren een aandeel neemt in de 

2000 hectare. Anderzijds kan de gemeente als lokaal bestuur ook een digitaal bosaanspreekpunt en 

fysieke infopunten in de gemeente huisvesten om organisaties en individuen te ondersteunen om de 

andere 2000 hectare te proberen realiseren. Als men kijkt op bosteller.be dan ziet men dat in de 

gemeente Beveren er sinds vorig jaar nog niet veel bos is bijgekomen, om niet te zeggen niets. De 

bosteller is nog niet volledig up-to-date dus het kan zijn dat er nog iets bijkomt, maar het is toch wel 

iets waar meer en meer naar gekeken zal worden. Ook voor het imago van de gemeente is het maar 

best om te investeren in het bos, naast nog alle ecologische voordelen uiteraard. Ten eerste vraagt hij 

of de gemeente Beveren haar deel gaat doen voor de realisatie van de 2000 hectare bos en hoe ze dat 

concreet ziet. Ten tweede vraagt hij of de gemeente een infopunt zal creëren voor inwoners en 

organisaties die zelf die bossen willen realiseren. 

 

Schepen Kegels heeft de oproep van de minister niet nodig om te weten dat de gemeente wil 

vergroenen en bebossen. Het moet alleen bekeken worden waar dit gerealiseerd kan worden. In de 

vraag van het raadslid staat dat een groot deel gerealiseerd gaat worden door de verenigingen. Hij 

heeft het waarschijnlijk over organisaties zoals ANB en Natuurpunt. Dat is nu net het probleem in 

Beveren. De gemeente telt de meeste natuurgebieden in heel Vlaanderen. Dat allemaal samengeteld is 

een gigantische vlakte natuurgebied. Daar mag geen boom staan. Die hoort er niet thuis. Het is 

gevaarlijk. Het lokt roofvogels en dat brengt de doelstellingen in gevaar voor de uitbreiding van de 

haven. Dat is al twintig jaar een gevecht. Het raadslid zegt dat er sinds 1 oktober 2019 niets meer is 

aangeplant. Vorig jaar zijn er nog 7000 bomen aangeplant tussen de Watermolendijk en de Stenengoot 

voor de buffering van de Sluisstraat en Verrebroek. Dat was een lange onderhandeling met ANB en de 

beheerscommissie Natuur, want het zou gevolgen kunnen hebben voor de tegenliggende 



natuurgebieden. Dat is een probleem waar men steeds op stuit. Anders kan men langs de polder heel 

wat zaken bebossen. Maar zij maken het onmogelijk om dat te doen en dat is al jaren bezig. Als men 

dat kon doen dan komt men zeker en vast aan de realisatie en nog meer dan dat. Hij is benieuwd wat 

de organisaties zullen doen als het raadslid erop aanstuurt dat zij het overige deel zullen doen. Hij is 

benieuwd of zij in actie zullen schieten na de oproep van de minister. Langs de andere kant zijn er 

Cortewalle, Hof ter Saksen en het Molenbeekpark. Er komt nu nog een aanplanting als de waterstudie 

van de provincie er is. De gemeente doet haar uiterste best om op de plaatsen waar het kan in het 

stedelijk gebied aan te planten. Langs de andere kant weet het raadslid hoe de gemeente Beveren 

geografisch gesitueerd is. Er is een heel stuk paars, dat is de haven. Er is een heel stuk geel, dat is 

landbouw. Het stuk Melsele-Beveren is volledig verstedelijkt en er zijn vier parken. In het verstedelijkt 

gebied is men goed voorzien en is iedereen dicht bij de natuur. Het is waar dat het altijd beter kan. 

Zuidelijk zou iets meer gedaan kunnen worden, maar daar is landbouw en daar zit men met een 

spoorweg. Het is dus niet eenvoudig om dat te bekijken. In gesprekken met Vlaanderen is gezegd dat 

er een boscoach zal komen die voor elke gemeente iets in kaart kan brengen om dat later te kunnen 

realiseren. Het plan zal langer lopen dan de minister voorspeld heeft. Maar de gemeente is ermee bezig 

en wil uiteraard de burgers stimuleren. Dat wordt al gedaan via de subsidie van de kleine 

landschapselementen. Natuurlijk kan het altijd beter dus daar wordt wel naar gekeken. Op het andere 

vlak denkt hij dat er al veel wordt gedaan. Maar de gemeente wordt beperkt door de zaken die hij heeft 

genoemd. 

 

Raadslid Benali merkt twee elementen in het antwoord. Allereerst verwijst de schepen wat laconiek 

naar de natuurgebieden in Beveren en de compensatiegebieden en de buffergebieden voor de haven. 

Hij denkt dat verschillende natuurgebieden hun waarde hebben. Mevrouw Demir heeft onlangs een 

moedige beslissing genomen door een waardevol nat gebied te vrijwaren. In het noorden van de 

gemeente zijn een aantal belangrijke natte gebieden waarbij je inderdaad de vraag kan stellen of het 

wel interessant is om daar bossen te plaatsen. Maar mevrouw Demir vraagt hoe ervoor gezorgd kan 

worden dat er meer bossen bij komen. Ze wil uiteraard niet andere natuurgebieden gaan aansnijden 

om daar per se bossen te planten. Zij vraagt vooral om fundamentele keuzes te maken. Het tweede 

deel van het antwoord van de schepen is correct. Er moet een keuze gemaakt worden tussen 

landbouwgebieden en bossen of tussen braakliggend gebied dat eventueel bebouwd zou kunnen 

worden en bossen. Dat zijn moeilijke keuzes voor een gemeente. Hij denkt dat de aanzet die door 

minister Demir is gedaan aangegrepen kan worden om te zien waar de moedige keuzes inderdaad 

gemaakt moeten worden. Het gaat niet volstaan om alleen maar buffergebieden rond de haven te 



plaatsen. Het mag ook wel in de nabijheid van de mensen zijn. Hij denkt dat nog veel meer kan worden 

gedaan. Voor een stuk in het zuiden van de gemeente en tussen Hof ter Saksen en Cortewalle. Maar 

dan moet de gemeente keuzes maken. Dat zit bij de eerste 2000 hectare, maar ten tweede kan de 

gemeente er ook voor zorgen dat organisaties en privé-eigenaars beter ondersteund worden. 

Misschien zijn er privé-eigenaren die de krachten kunnen verenigen om mooie bossen te creëren, zoals 

hier en daar in Vlaanderen al gebeurt. De gemeente mag zich er niet te makkelijk vanaf maken. Er zal 

een keuze gemaakt moeten worden. Voor sp.a Beveren is duidelijk dat er in dit geval voor bos gekozen 

moet worden. De gemeente zal waarschijnlijk zelfs gronden moeten aankopen om de bossen te 

kunnen realiseren. Hij denkt dat minister Demir hier ook voor een stuk op aanstuurt. Ze vraagt aan de 

gemeente om daarvoor geld vrij te maken. 

 

Schepen Kegels vindt dat minister Demir er dan bij moet zeggen dat Vlaanderen uiteindelijk het 

kostenplaatje gaat betalen van de aankoop van de gronden. Raadslid Benali heeft het over waterrijke 

gebieden. Volgens hem liggen die in de rode zone en kunnen sommige bebouwd worden. Dan zou de 

gemeente die gaan aankopen om te bebossen of zou de gemeente landbouwgrond aan gaan werven 

om die te bebossen terwijl de gemeente nog maar heel weinig landbouwgebied heeft waar op gewerkt 

kan worden. Dat wordt er niet bij verteld. Dat men morgen in Maarkedal 15.000 of 20.000 bomen kan 

planten dat begrijpt hij. Daar is heel veel bosgebied. Hij begrijpt dat men bij Ronse in de Vlaamse 

Ardennen veel kan bebossen. Het raadslid kent de complexiteit van de gemeente Beveren. Daartussen 

moet dan worden geprobeerd om er bossen tussen te wringen. Er zijn vier parken die op minder dan 

twee kilometer van elkaar liggen, op wandelafstand door de verstedelijkte kern. Er zijn dus al heel veel 

inspanningen gedaan in het verleden. Die realisaties zijn niet van de afgelopen tien jaar maar zijn al 

langer bezig. De aankoop van Hof ter Saksen was er destijds een heel goed voorbeeld van, alsook de 

uitbreiding van Cortewalle. Daar zijn mogelijkheden maar die zullen fragmentair moeten uitgewerkt 

worden. Men kan nergens een vlak aanduiden waar er een grote bosuitbreiding kan gerealiseerd 

worden. Als dat wel zou kunnen dan zou dat worden gedaan. Als niemand daaronder zou leiden en het 

geen gigantische kosten met zich mee zou brengen, dan zou men het doen. Maar het is wel makkelijk 

om vanuit Vlaanderen te zeggen dat er meer bos moet komen als de gemeenten de kosten moeten 

dragen. Als er meer financieel gecompenseerd zou worden dan kunnen er keuzes worden gemaakt, 

maar dan nog moet men naar privé-eigenaren stappen om gronden over te nemen. Het is kort door de 

bocht om te zeggen dat we dat gaan bebossen. Er moet ruimte zijn en die is er wel degelijk niet. Die is 

er in kleine stukjes, maar niet om een groot bos te gaan aanplanten. Privé-eigenaren activeren is geen 

enkel probleem. Hij is het daar volledig mee eens. Maar gezien de aanvragen voor kapvergunningen 



heeft hij een tegengesteld gevoel. Iedereen wil bomen maar niet voor de deur. Overal is dat hetzelfde 

probleem. Als morgen privé-eigenaren willen aanplanten, zoals de burgemeester het goede voorbeeld 

heeft gegeven, dan is het goed. Er zijn mogelijkheden om dat te stimuleren. Hij zal zien waar de 

boscoach mee komt. Ook de mensen van de diensten volgen wat er in Vlaanderen gebeurt. Er zullen 

ook mensen vanuit de provincie mee bezig zijn. Hij zal bekijken wat er kan worden gedaan. Hij denk 

dat iedereen meer bomen en bossen in Beveren wil, maar het moet mogelijk en realistisch zijn.  

 

Raadslid Benali vindt dat er een aantal argumenten zijn genoemd die geen hout snijden. De schepen 

gaat hem niet wijs maken dat er in Maarkedal en Ronse geen discussie is over de bestemming van 

gronden. Zelfs in het kleinste boerengat van Vlaanderen zal daar discussie over zijn. Men mag gerust 

bomen voor zijn deur komen plaatsen. Met alle respect voor Cortewalle en Hof ter Saksen, maar het is 

geen vergelijking met sommige bossen die er in Vlaanderen staan. Als die twee worden verbonden dan 

zou er een schoon bos ontstaan. In Beveren zijn er geen echte bossen en hij denkt dat daar wel in 

geïnvesteerd zou kunnen worden. De schepen zegt ook dat Vlaanderen geld moet vrijmaken. Als hij de 

financiële situatie van Beveren en Vlaanderen vergelijkt, dan denkt hij dat als er een gemeente is waar 

ten eerste plek is om het te realiseren en ten tweede geld is om het te realiseren, dat dan wel Beveren 

is. Hij denkt dat de gemeente zich te makkelijk verstopt en op dit vlak meer ambitie mag hebben. Het 

vindt het een hele spijtige boodschap aan minister Demir. Het is een goed initiatief. 

 

Schepen Kegels wil afsluiten met een vraag aan raadslid Benali. Hij vraagt waar het bos aangeplant zou 

moeten worden. 

 

Raadslid Benali heeft het al verschillende keren gezegd. Bijvoorbeeld tussen Cortewalle en Hof ter 

Saksen. Het is natuurlijk een meerjarenplan. 

 

Schepen Kegels verwijst naar de procedures die dan gevoerd moeten worden en de vele kosten. 

Schepen Vlegels wil nog zeggen dat er een studie is rond Hof ter Saksen om daar uitbreiding te doen 

van bos. In het grote heidegebied wordt zeven hectare gepland aan natuurgebied en bosgebied. Hij wil 

vermelden dat men dus wel met een aantal zaken bezig is. In Meersen-Noord zal er een vrijwaring zijn 

van bouwen. 

 

Raadslid Benali stelt voor dat hij schepen Kegels daarover informeert. 

 



Schepen Kegels stelt dat hij dat op verschillende plaatsen heeft gezegd. 

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 Ten verzoeke van Vlaams Belang werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting. 

28. Afval langs de parkeerstrook voor vrachtwagens langs de Keetberglaan. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dat ter hoogte van de Keetberglaan aan de brandweerkazerne 

en nog verder richting Zwijndrecht stroken zijn ingericht waar vrachtwagens staan om te overnachten. 

Hier zijn op regelmatige afstand vuilnisbakken en chemische toiletten geplaatst, maar deze worden 

waarschijnlijk te weinig leeggemaakt zodat er altijd afval naast de vuilnisbakken staat. Dit nodigt uit 

tot nog meer afval. In de zomer pikken de vogels de plastieken zakken kapot.  

Alles vliegt eruit en dat is geen schoon zicht. Hij heeft het enkele jaren geleden al eens op de raad 

gebracht. Hij vraagt of er afspraken gemaakt kunnen worden met de bevoegde instanties om ervoor te 

zorgen dat die het regelmatig leeg maken zodat er geen slordige bermen meer zijn. 

 

Schepen Vlegels vraagt aan het raadslid of hij dit van horen zeggen heeft of het zelf heeft gezien. 

 

Raadslid Buyl heeft het begin september zelf gezien. 

 

Schepen Vlegels zegt dat moeilijk is te traceren wie dat daar gooit omdat het open gebied is. Mensen 

zijn niet goed opgevoed want er wordt van alles weggegooid. Er liggen ook blikjes of lege flessen. Hij 

kan zeggen dat er alles aan gedaan wordt. Er wordt daar driemaal per week vuil opgehaald. Het vuil 

mag daar dus niet langer dan twee tot drie dagen liggen. Het havenbedrijf zorgt daarvoor. Hij heeft het 

nog eens nagevraagd. Ze proberen altijd op maandag te komen. Er overnachten nogal wat chauffeurs. 

Die stroken zijn daarvoor niet ingericht. Eigenlijk mogen ze daar niet overnachten maar dat wordt op 



dit moment nog getolereerd. Anders gaan de mensen ergens in de dorpen staan. De havenpolitie 

tolereert het dus nog, maar eigenlijk mag het niet meer. Er zijn ook Europese richtlijnen rond 

overnachten in een cabine. De fietspaden die er altijd vlak tegen liggen zijn in de haven perfect 

verzorgd. Hij rijdt daar regelmatig over en die zijn in zeer goede staat. Om de drie dagen wordt het 

opgeruimd, maar de perfectie bestaat ook daar niet. Dan zou men bij elk van die punten iemand 

moeten bijzetten. Maar er wordt alles aan gedaan en het is een dure affaire om het proper te houden. 

Er wordt ook nagedacht hoe het nog verder verbeterd kan worden. Er zijn al zeer veel inspanningen 

gedaan.  

 

Raadslid Buyl zegt dat hij er deze morgen langs is geweest toen hij van de brandweer kwam. Hij moet 

zeggen dat het nu vrij proper was, maar begin september stonden er overal vuilzakken. Deze morgen 

was er maar één plaats waar vuilzakken naast de bakken stonden. 

 

Schepen Kegels zegt dat mensen die sluikstorten uiteraard fout zijn. Maar hij wil niet dat de 

gemeenteraad wordt gebruikt om alles te melden wat er ligt. Er zijn ook problemen met blikken bij 

AET. Maar ook dat wordt zeer snel opgeruimd. Maar het is toch niet een gemeenteraad waarin telkens 

wordt gereclameerd als er ergens een hoopje vuil ligt. Hij raadt aan om het door te geven aan de 

bevoegde diensten. Het havenbedrijf heeft daar een nummer voor. Los van de ophaalbeurten per week 

wordt het nog eens opgehaald. Deze hebben allemaal een kostprijs. Hij weet niet wat er nog meer 

gedaan moet worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

29. Autoloze zondag. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een punt over de autoloze zondag. Op 20 september was het in 

onze gemeente autoloze zondag in bepaalde gebieden. Hierop zijn er klachten binnengekomen van 

onder andere thuisverplegers die niet bij hun patiënten konden geraken. Bij vorige edities werden 

bepaalde straten afgesloten maar was er nog de mogelijkheid om in een straat te parkeren en naar de 

andere straat te voet te gaan. Nu was de afgesloten zone zo groot dat het niet meer kon. De 

verpleegsters deden hun beklag omdat er patiënten zijn waar zij driemaal per dag naartoe moeten. In 

de ochtend was het geen probleem aangezien de autoloze zondag om twaalf uur inging. Maar er zijn 

dus ook mensen die driemaal per dag verzorging nodig hebben. Die mensen vragen om bij volgende 



edities met hun beroep rekening te houden. De seingevers lieten ze nergens door. Ze konden niet bij 

hun patiënten geraken waardoor ze drie kwartier of langer te laat aankwamen. Dat leidt natuurlijk tot 

ongerustheid bij de patiënten. Hij wil vragen of de gebieden de volgende keer wat kleiner kunnen zijn 

zodat de thuisverplegers de mogelijkheid hebben om met de auto aan de rand te parkeren om in de 

straat te voet te gaan tot bij hun cliënt. 

 

Schepen Van Roeyen antwoordt gezien het gevorderde uur zeer kort.  

Ten eerste is de zone nog steeds dezelfde. De zone voor de autovrije zondag was dit jaar exact dezelfde 

als vorig jaar. Ten tweede kunnen zorgverstrekkers net als alle andere jaren een doorgangskaart 

krijgen en kunnen zij zelfs in de zone rijden. Dit jaar heeft een vijftiental zorgverstrekkers dat 

aangevraagd. Er is dus eigenlijk geen probleem. 

 

Raadslid Buyl zegt dat de seingevers ze niet hebben doorgelaten. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat hij ook kan zeggen dat hij een zorgverstrekker is, maar daarom is dat nog 

niet waar. 

 

Raadslid Buyl denkt dat als men aankomt in een witte jas en in een auto met een naam van een 

zorginstelling erop, dat men dan wel van slechte wil moet zijn om niet te zien dat het mensen zijn die 

er door moeten.  

 

Schepen Van Roeyen kan alleen maar zeggen dat al deze mensen verwittigd zijn over het feit dat ze een 

kaart kunnen aanvragen om in de zone te kunnen rijden. Dat is geen probleem, maar men moet de 

kleine moeite doen om deze aan te vragen. Volgend jaar kunnen zij dan vrolijk met hun auto rijden in 

de zone. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

30. Geluidsoverlast van brommers en auto’s 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een laatste punt. Deze zomer schijnen kleine bromfietsen een rage 

geweest te zijn. Men ziet ze bijna niet maar hoort ze zoveel te beter. Ze maken enorm veel lawaai. Er 

zijn ook een aantal auto’s met volgens hem bewerkte uitlaatsystemen want hij kan zich moeilijk 



 

  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 29 september 

2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op 

voorstellen dat zo’n auto door de schouwing raakt. Het zorgt voor enorm veel overlast. Hij vraagt of er 

door de politie iets aan gedaan kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het allemaal wettelijk is gereglementeerd. Vooral de brommers 

zijn een probleem. Het is ook niet van gisteren. Er wordt al vele jaren controle op gedaan. Die worden 

op een testbank gezet. Er was een firma in het Beverse die zich ermee bezig hield en die de cilinder 

uitboorde. Op een gegeven moment is het bewezen en is er een veroordeling uitgesproken. Daarna is 

het wat stilgevallen maar er wordt soms controle op gedaan. Men is een tijd reactief geweest. Het 

raadslid weet ook dat er een plan is. Iedereen heeft via inspraak en burgerparticipatie de kans 

gekregen om prioriteiten aan te duiden waar de politie zich mee bezig moest houden. Dit was niet een 

van de prioriteiten. Het is het eerste dat hij er terug van hoort. De vorige keer was een aantal jaren 

geleden. Toen was het een rage. Maar de afgelopen jaren heeft hij geen enkel signaal meer gekregen. 

Hij wil weleens bekijken of het terug een probleem is, maar men kan niet met alles bezig zijn. Het is 

niet zo dat omdat er een gepasseerd is dat het een algemeen zwaar probleem is. Er is een testbank 

waarop de brommertjes bekeken kunnen worden getest. Soms wordt er aan scholen of bepaalde 

omgevingen eens een actie opgezet zoals die ook weleens wordt gevoerd rond fietslichten. Ze worden 

dan op een testbank gezet. 

 

Raadslid Buyl gaat het er niet om of ze harder kunnen rijden. Het zijn knalpotten die extreem lawaai 

maken. Ze zijn zo klein dat je zo op een halve meter bijna niet ziet. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het moeilijk is om te bewijzen. De politie kan niet veroordelen op 

het gevoel dat een brommer te veel lawaai maakt. Op wettelijke basis moet een pv vastgesteld kunnen 

worden. Men moet het vaststellen om tot een veroordeling te kunnen komen en tot een inbeslagname 

over te kunnen gaan. Hij heeft er al lang geen indicaties meer over gehad, maar hij zal het natrekken. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

  



dinsdag 27 oktober  2020 om 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                        de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe         Veerle Vincke 


