
Gemeenteraadszitting van 27 oktober  2020 om 19.30 uur 

Waren aanwezig:  
Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester 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, Karolien Weekers, Stijn De 
Munck, Ann Vermeulen, Koen Maes, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, 
Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur. 
 
De schepenen Katrien Claus en Inge Brocken waren afwezig en werden verontschuldigd. 

De raadsleden Laura Staut, Jeroen Verhulst, Jan Van de Perre,  Lientje De Schepper en Jozef 

Schelfhout  waren afwezig en werden verontschuldigd. 
             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

01. Verslag gemeenteraadszitting 29 september 2020 - Goedkeuring  

02. Bekrachtiging politieverordening burgemeester houdende maatregelen ter afremming van 

      het coronavirus - Goedkeuring  

03. Wijzigingsbesluit betreffende het wijzigen van de inwerkingtreding van specifiek genoemde  

      belasting- en retributiereglementen naar 1 januari 2021 - Goedkeuring  

04. Vrijstelling voor het betalen van huur/concessievergoeding voor de periode van 1 maart 2020  

      tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring  

05. Vrijstelling voor het betalen van huur voor sportaccommodaties met jaarhuurcontract voor  

      de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring  

06. Groepsaankoop elektriciteit - Goedkeuring  

07. Voorlopige vaststelling ontwerp RUP "wijziging BPA Begraafplaats" - Goedkeuring  

08. Vernieuwen telefonie in kader van verhuis naar het nieuwe Administratief Centrum - Goedkeuring  

09. Samenwerkingsovereenkomst met vzw Aangenaam Winkelen Beveren - Goedkeuring  

10. Herplaatsen van de lopende verzekeringspolissen van de gemeente en het OCMW Beveren  

      en de Politiezone Wano - Goedkeuring  

11. Kaderovereenkomst Fluvius duurzame gebouwen - Goedkeuring  

12. Gunning onderhouden van diverse Beverse sporthallen - aanpassen raming - Goedkeuring  

13. Pachtverbreking realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring  

14. Kosteloze grondverwerving Oude Dorpsstraat te Vrasene - Goedkeuring  

15. Verkoop lot 30, Eedverbondlaan te Melsele - Goedkeuring  

16. Verkoop lot 31, Eedverbondlaan te Melsele - Goedkeuring  

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

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

19. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool Beveren -  

      Goedkeuring  



20. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool Haasdonk -  

      Goedkeuring  

21. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool te Kallo/Lindenlaan -  

      Goedkeuring  

22. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool te Melsele -  

      Goedkeuring  

23. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool te Vrasene -  

      Goedkeuring  

24. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 gemeentelijke basisschool te Kieldrecht -  

      Goedkeuring  

25. Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren -  

      Goedkeuring  

26. Aanwending lestijdenpakket 2020-2021 Kunstacademie te Beveren – Goedkeuring 

27. Verlenging Erfpunt, beleidsplan 2021-2026 en uitbreiding werkingsgebied met Lokeren en  

      Zwijndrecht - Goedkeuring  

28. Ten verzoeke van Beveren 2020: omgevingsvergunning dd. 6 juli 2020 verleend aan NV Immove,  

      verbouwen van een bestaande loods tot 9 KMO-units Kieldrechtsebaan 51/2 Verrebroek - Advies  

29. Ten verzoeke van Beveren 2020: activiteiten van derden in Doel - Advies  

30. Ten verzoeke van Beveren 2020: wegbeheer - Advies  

31. Ten verzoeke van sp.a: standpunt gemeente Beveren met betrekking tot nieuwe    

      Vlaamse regiovorming - Advies  

32. Ten verzoeke van sp.a: COVID-19 in Beveren: stand van zaken - Advies  

33. Ten verzoeke van Groen: voormalige klompenschuur/makerij Van Moere Pastoor  

       Steenssensstraat 112 - Advies  

34. Ten verzoeke van Groen: fietsondersteunende voorstellen - Advies  

35. Ten verzoeke van Open Vld: de Lokale Armoedebarometer kleurt ook voor de gemeente  

      Beveren alsmaar roder - Advies  

36. Ten verzoeke van Open Vld: voorstel Kerstactie - Advies  

37. Ten verzoeke van Open Vld: Hé doe een keer lokaal... en koop op de markt ! - Advies  

Hoogdringend punt:  Aanpassing lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht  

                                 'Verbindingsriolering Melselestraat' - 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  

29  september 2020 voor. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van 

de gemeenteraadszitting van 29 september  2020. 

 

 De voorzitter vraagt de goedkeuring om een punt met hoogdringendheid toe te voegen aan 

de agenda van de raad. Het gaat over de verbindingsriolering Melselestraat. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil het niet over de inhoud hebben maar hij wil wel weten waarom 

het punt hoogdringend is. Hij vraagt waarom het dan zo laat aan de agenda toegevoegd 

wordt. Hij ziet dat het op het college op 5 oktober is beslist. Er wordt in de mail uitgelegd 

dat Aquafin zelf de procedure onderbroken heeft. Hij vraagt wanneer dat is gebeurd. 

Daarmee kan hij beter kaderen waarom dit punt nu op de agenda komt. Het is niet de 

eerste keer dat dit op zo’n manier gebeurt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er veertien dagen geleden een vergadering over is 

geweest. Er was wat discussie tussen verschillende partners over of het lastenboek 

voldoende was of dat er eventueel procedurefouten gemaakt waren in de aanbesteding. 

Aquafin heeft een advies gevraagd aan een gerenommeerd advocatenbureau. Die hebben 

geadviseerd het risico niet te lopen en het in te trekken. Er is op het college beslist de 

procedure opnieuw te starten. Afgelopen maandag heeft het college het nieuwe lastenboek 

gekregen. Nu ligt de vraag voor aan de raad om te vermijden dat weer een maand verloren 

gaat. Er is al wat tijd verloren gegaan in het dossier. Daarom wordt het vandaag bij 

hoogdringendheid voorgelegd aan de gemeenteraad. Het kon niet vroeger omdat niet 

zeker was dat men nu de beschikking zou hebben over het lastenboek. Het gaat om een 

procedurefout. Het raadslid moet er niet meer achter zoeken. Het advocatenbureau had 

dus in alle wijsheid de raad gegeven om het dossier terug in te trekken. 

 

Raadslid Benali is niet achterdochtig, maar het is ambetant om te lezen dat het op 5 

oktober al op het college kwam. Het is spijtig dat het dan zo lang duurt voordat het 

lastenboek er is. Hij vraagt of er geen andere manier is om een dergelijke zaak te 



ondervangen. Hij ziet dat er nog een gemeenteraad is die er tussenkomt vooraleer definitief 

op de offerte ingeschreven moet worden door de onderaannemers. In principe kan men 

wat hem betreft ook wachten tot de volgende gemeenteraad. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat kan, maar dan is men een maand kwijt. Hij weet 

niet of het raadslid de toestand van de Melselestraat wel eens bekeken heeft. De 

nutsmaatschappijen zijn er gepasseerd. Als het daar regent dan moet men bij wijze van 

spreken met een bootje in plaats van een auto. Het is geen zuiver gemeentelijk dossier. 

Aquafin is meetrekkende partij. De gemeente heeft het dus niet volledig zelf in de hand. Het 

college heeft het gisteren gekregen en vandaag geagendeerd. Als men het over maand pas 

kan agenderen, dan is er een maand kwijt. Daar wordt niemand beter van. 

 

Raadslid Benali stelt dat er nog drie dagen zijn vooraleer de offertes ingediend moeten 

worden als het op de volgende gemeenteraad wordt geagendeerd. 

 

Burgemeester Van de Vijver ontkent dit. Het kan niet worden opengesteld vooraleer het op 

de gemeenteraad is goedgekeurd. Als het pas over een maand wordt goedgekeurd, dan kan 

het pas volgende maand open geschreven worden. Men kan moeilijk een dossier 

openschrijven dat nog niet goedgekeurd is. 

 

Raadslid Benali vraagt of de onderaannemers een maand nodig hebben om het dossier te 

lezen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dit de procedure is. Er kan pas worden 

gepubliceerd op het moment dat het door beide partijen  is goedgekeurd. Aquafin heeft dat 

al gedaan en nu is het aan de gemeenteraad. Dan kan het open geschreven worden en kan 

de procedure hervat worden. Nu al openschrijven zonder goedkeuring zou totaal onwettig 

zijn. Het kan open geschreven worden op het moment dat de opdrachtgevende overheden, 

in dit geval zijn het er twee, het hebben goedgekeurd. Dan wordt het gepubliceerd en  is er 

de geijkte aanbestedingsprocedure die voorziet hoeveel tijd er gegeven wordt vooraleer het 

dossier moet worden ingediend. 

 

 



Raadslid Benali bekijkt de timing en hij ziet dat er nog drie dagen zitten tussen de volgende 

gemeenteraad en het moment dat de offertes ingediend moeten worden. 

 

De algemeen directeur geeft aan dat er geen offertes ingediend kunnen worden als het niet 

open geschreven is. 

 

Raadslid Benali zegt dat het hier eerst moet passeren drie dagen voordat de offertes 

moeten worden ingediend. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft nogmaals aan dat dat niet klopt. Het lastenboek moet 

vandaag goedgekeurd worden. Als het niet wordt goedgekeurd dan kan de procedure niet 

worden opgestart. Als de raad het vandaag niet goedkeurt, dan moet het over een maand 

worden hernomen en geagendeerd. Als het op de gemeenteraad van eind november wordt 

goedgekeurd dan kan het dan pas open geschreven worden en begint de maand voor 

indiening dan pas te lopen. 

 

Raadslid Benali concludeert dat er een maand moet zitten tussen de goedkeuring op de 

gemeenteraad en het moment dat de onderaannemers kunnen bieden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat er een maand moet zitten tussen het moment van 

publicatie en de deadline voor het indienen van de offertes. Als het vandaag zou worden 

goedgekeurd en men laat het dan nog drie weken liggen, dan is men die drie weken kwijt. 

Vanaf de dag van publicatie begint de maand te tellen. 

 

Raadslid Benali weet het niet en stelt de vraag. Hij ziet in het dossier dat er een datum aan 

het eind van november is vastgesteld waarop de onderaannemers kunnen beginnen te 

bieden. Dat staat in de mail die gestuurd is. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat dat gold voor de vorige procedure die is stilgelegd. Nu 

komt er een nieuwe procedure nadat de fout is rechtgezet. Men wil aannemers die de klus 

niet krijgen, niet de kans geven om een procedure te starten omdat het niet correct was. 

Die toewijzing kan dus niet gebeuren want dan zou men maanden kwijt zijn. Daarom is 

besloten om de procedure stil te leggen en nu te hernemen.  



Dat gebeurt vandaag als de gemeenteraad het goedkeurt. Daarom is het vandaag bij 

hoogdringendheid op de agenda gezet. Het is zeer uitzonderlijk dat er een punt bij 

hoogdringendheid wordt geagendeerd. 

 

Raadslid Benali kan zich een aantal recente voorbeelden herinneren. Hij heeft er niet per se 

een probleem mee dat iets bij hoogdringendheid op de agenda geplaatst wordt, maar het 

gaat wel om een dossier van tweehonderd pagina’s. Er is dus geen enkele manier voor de 

raad om zich er inhoudelijk over uit te spreken. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het dossier inhoudelijk exact hetzelfde is als wat al 

eerder gepasseerd is. Alleen is in het traject dat door Aquafin aangestuurd is, puur 

formalistisch een document te vroeg of te laat gevraagd toe te voegen. De inhoudelijke 

context ligt helemaal vast. Dit wordt alleen gedaan om zeker te zijn dat de procedure goed 

verloopt. Als het vandaag wordt goedgekeurd en het is uitgeschreven, dan begint de 

termijn te lopen en zal iedereen terug op een normale manier kunnen deelnemen aan de 

aanbesteding en wordt het uiteindelijk toegewezen. Inhoudelijk is er aan het dossier niets 

veranderd. Het gaat om een formalistisch detail en waarover een gerenommeerd 

advocatenkantoor heeft aangeraden om voorzichtig te zijn. Daarom is ervoor gekozen om 

het hele verhaal ongewijzigd terug voor te leggen. 

 

Raadslid Benali wil graag geloven dat het over een detail gaat. Hij vraagt waarom, als het 

om een detail gaat waarvan het schepencollege op 5 oktober op de hoogte is gebracht, het 

college nog drie weken nodig heeft gehad om het aan te passen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het een zodanig detail is dat men dacht het gewoon door te 

kunnen laten gaan. Maar er is toch aan een gespecialiseerd advocatenkantoor advies 

gevraagd. Het raadslid kent de rechtspraak van organen van de Raad van State die vaak 

over heel formalistische dingen beslissingen nemen. Men heeft hier elk risico willen 

uitsluiten. Inhoudelijk is aan het dossier geen komma veranderd. 

 

De voorzitter stelt voor dat raadslid Benali tegen de hoogdringendheid stemt en dat de 

raad verder kan met de agenda. 

 



Raadslid Benali stelt dat het niet aan de voorzitter is om te bepalen hoe zijn fractie zal 

stemmen. Hij vraagt wel de stemming hierover. Als een zaak met hoogdringendheid op de 

agenda wordt geplaatst dan moet daarover het debat kunnen worden gevoerd. Hij heeft 

zich er niet op kunnen voorbereiden en daarom is het logisch dat er vragen over gesteld 

worden. Hij vindt dat het de rol van de voorzitter is om dat debat te faciliteren, niet om het 

af te remmen. 

 

De voorzitter wil het debat niet afremmen, maar blijven discuteren over hetzelfde punt 

heeft geen zin. 

 

Raadslid Benali denkt dat hij een pertinente vraag gesteld heeft. 

 

De voorzitter zegt dat dat in het begin zo was en nu niet. 

 

Raadslid Benali vindt dat het niet aan de voorzitter is om daarover te oordelen. 

 

Met 24 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld) tegen 2 neen-stemmen 

(sp.a) bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) wordt akkoord gegaan om volgend punt bij 

hoogdringendheid te behandelen ‘aanpassing lastvoorwaarden en gunningswijze voor de 

opdracht ‘verbindingsriolering Melselestraat’. 

 

 De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartiertje 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft tijdens de vorige vergadering van de gemeenteraad 

een punt op de agenda gezet in verband met de geluidsoverlast door de Antwerp European 

Terminal in de Waaslandhaven. Het is een probleem dat al twee jaar aansleept, waar de 

milieudienst van op de hoogte is en waarvoor zij gedurende langere periodes metingen 

heeft gedaan. Eerst bij mensen thuis in Kieldrecht, vervolgens aan de Antwerp European 

Terminal zelf in de loop van dit jaar. Hij heeft er een aantal specifieke vragen rond gesteld in 

verband met de data die daar verzameld zijn en in verband met wat er daarover vanuit het 

college eventueel is ondernomen. Hij heeft de vorige gemeenteraad geen enkel duidelijk 

antwoord gekregen. Er is wel tegen hem gezegd dat hij hierover een schriftelijke vraag kon 

stellen en dat hij dan de data zou krijgen. Hij heeft de schriftelijke vraag inderdaad gesteld, 



maar hij heeft er tot hier toe nog niets over gekregen.  

Hij vraagt wanneer hij de informatie kan krijgen. 

 

Schepen Kegels weet niet hoeveel punten de schriftelijke vragen inhielden, maar het 

raadslid zegt dat hij geen concrete antwoorden heeft gekregen. Het raadslid heeft die wel 

gekregen. Er is duidelijk gezegd hoe het stond. Er is vanuit de gemeente ook nog een 

perscommuniqué naar buiten gegaan om duidelijk de puntjes daaromtrent op de i te 

zetten. Niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt, maar wel om duidelijkheid te 

scheppen. Hij zal nog eens moeten navragen hoe het zit met de schriftelijke vragen, maar 

hij heeft ze nog niet gekregen. 

 

Raadslid Creve zegt dat de schriftelijke vraag via de directeur is gegaan. Deze komt op 

hetzelfde neer als tijdens de vorige gemeenteraad werd gevraagd. Daaromtrent heeft hij 

van de schepen geen duidelijk antwoord gekregen. Men kan het verslag daarop nalezen. De 

schepen heeft veel gepraat maar geen enkele vraag concreet beantwoord. Hij heeft de data 

gevraagd. Het was uiteindelijk de voorzitter die heeft gezegd dat hij de data schriftelijk kon 

opvragen. De schepen heeft wel een exposé gegeven over wat mensen met cijfers kunnen 

doen, maar hij denkt niet dat het benoemen van deze intenties als een antwoord telt. Hij wil 

heel concreet de data zien die de milieudienst heeft verzameld. Hij denkt dat die mensen 

serieus hun werk doen. Het is de taak van de raadsleden om dat soort zaken eens te 

bekijken en daarover verder te communiceren met de bevoegde schepen. 

 

Schepen Kegels zegt dat dat klopt. Maar ieders interpretatievermogen is anders. Als het 

raadslid zijn antwoorden niet accepteert dan zal hij slimmer zijn. De schepen zal het 

nogmaals opnemen zodat het raadslid de antwoorden krijgt. Die zullen niet afwijken van de 

antwoorden die hij al gekregen heeft. 

 

Raadslid Creve vindt dat hij geen antwoord heeft gekregen. De data zijn er en die heeft hij 

niet gekregen. Hij vraagt de data te bekomen. De schepen is verantwoordelijk voor een 

dienst die zeer goed werk levert in Beveren. De mensen voeren hun werk heel consciëntieus 

uit. Er is een probleem, het gaat niet over een akkefietje want het loopt al twee jaar. Vanuit 

de gemeenteraad wordt nu geïnformeerd naar de gegevens. Hij vraagt of de gegevens 

ingezien kunnen worden en welke actie er rondom is ondernomen. Hij begrijpt niet goed 



waarom de schepen steeds in een kramp schiet als er een vraag naar toelichting komt.  

De schepen voelt zich dan rechtstreeks aangevallen, maar de schepen is niet bevoegd voor 

de haven en niet de man die verantwoordelijk is voor de schepen die daar overlast 

veroorzaken. Hij vraagt zich dus af waarom het zo moeilijk is om, op het moment dat 

vragen gesteld worden, daarop in te gaan, daarover te dialogeren en te kijken wat er 

eventueel wel of niet aan gedaan kan worden. De raad weet ook wel dat de schepen niet 

ineens boten de haven uit kan jagen. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dat er onderzoeken zijn geweest. Die hebben 

fundamenteel uitgewezen dat er geen zwaar probleem is naar het bedrijf toe. Er is overleg 

geweest met het havenbedrijf daarover. Er is gezamenlijk beslist, vandaar dat er vandaag 

een perscommuniqué is verschenen, om daarover te communiceren. Het is zeker niet de 

bedoeling van de meerderheid om alles met de mantel der liefde te bedekken. Men heeft 

niets te verbergen. Er zullen bijkomende studies worden uitgevoerd waarbij gekeken zal 

worden op welke manier er eventueel iets moet gebeuren. Het is inderdaad van vandaag op 

morgen niet mogelijk om te zeggen dat die oude boten de haven niet binnen mogen 

komen. Dan kan men ook zeggen dat de haven moet worden gesloten en dat is niet de 

bedoeling. Daarnaast denkt hij dat havenactiviteit zonder geluidsoverlast onmogelijk is. 

Maar het moet natuurlijk binnen aanvaardbare normen blijven. De burgemeester heeft zelf 

windmolens en een autostrade in de nabije omgeving van zijn huis. Op bepaalde 

momenten zijn daarvan ook pieken die waarschijnlijk boven de norm zitten. In die zin moet 

men de realiteit onder ogen zien. Maar er zullen bijkomende onderzoeken gebeuren. Als de 

resultaten er zijn zal daar verder over gecommuniceerd worden. De binnengekomen 

klachten zijn van enkele mensen en niet van gans de gemeenschap. Hij heeft vernomen dat 

er een petitie is gestart. Die klachten worden weldegelijk au sérieux genomen. De metingen 

geven overwegend het resultaat dat het niet door het bedrijf komt maar eerder van de 

boten. Hetgeen wat op de Schelde gebeurt, is de verantwoordelijkheid van het 

havenbedrijf. Vandaar dat er overleg is geweest. Er zullen dus verdere studies gebeuren.  

 

Raadslid Creve dankt de burgemeester voor dit meer concrete antwoord. Zijn vraag is niet 

bedoeld om een conclusie te trekken over wie er verantwoordelijk is. Hij wil in eerste 

instantie weten hoe en waar hij de gegevens kan inzien. En hij vraagt wat er eventueel al 

rond is gebeurd. Hij denkt dat wat het havenbedrijf nog gaat doen complementair kan zijn 



aan wat de gemeentelijke milieudienst daar al eerder rond gedaan heeft.  

Men hoeft niet overboord te gooien wat de gemeente tot nu toe al heeft gedaan. 

 

Burgemeester zegt dat dat niet gezegd is. Er is in het verleden ook altijd overleg geweest 

met het havenbedrijf over wat de milieudienst heeft gedaan. In die zin is het zeker en vast 

complementair. 

 

Raadslid Creve vindt dat dit een antwoord is dat hij vorige maand ook al had kunnen 

krijgen. Dan had hij nu niet opnieuw de vraag hoeven stellen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat in de tussentijd de gegevens zijn opgevraagd. De 

gegevens zijn pas veertien dagen of drie weken geleden op het college geweest. Dat is een 

interne zaak en dus daar gaat hij hier verder niet over uitweiden. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft gisteren in De Tijd gelezen dat de Vlaamse sociale 

huisvestingsmaatschappij zonnepanelen gaat leggen bij 90.000 gezinnen. Het idee is dat er 

voor een stuk bijgedragen gaat worden door de bewoners. Zij krijgen daarvan de retour 

door een lagere energiefactuur. De overgrote meerderheid van de 

huisvestingsmaatschappijen, 64 van de 76, blijken mee te doen via een coöperatieve Aster . 

Hij vraagt of ook de huisvestingsmaatschappij van Beveren deelneemt aan dit project. Als 

dit geval is dan hoort hij graag op welke manier en wat er van verwacht mag worden. 

 

Raadslid Cools, voorzitter van de GMVH, zegt dat het probleem is dat de 

huisvestingsmaatschappij als eigenaar wel de investeringen moet doen van de 

zonnepanelen maar dat de bewoners daarvan via de energiefactuur de voordelen hebben. 

Aster is een vehikel dat opgemaakt is om voor alle huisvestingsmaatschappijen te proberen 

zonnepanelen te laten installeren. Men heeft gevraagd welke huisvestingsmaatschappijen 

mee intreden. Ook de Sociale Huisvestingsmaatschappij van Beveren neemt deel aan 

ASTER. Wij hebben de gevraagde 1000 EUR gestort, hetgeen gevraagd werd ten teken van 

engagement van de geïnteresseerde sociale huisvestingsmaatschappij. We zijn dus 

aandeelhouder, maar geen stichtend lid. De lokale huisvestingsmaatschappij is geen 

medeoprichter maar wel mede-aandeelhouder. We zullen zien in de toekomst waar we de 

voordelen van ons lidmaatschap zullen aanwenden. Het is niet zo dat op alles wat er 



aangeboden wordt aan appartementsgebouwen zonnepanelen gezet kunnen worden.  

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft twee vragen. Aan het rondpunt van de Polderdreef ter 

hoogte van huisnummer 1, staan steeds moeders met schoolkinderen op de schoolbus te 

wachten. Ze verbruiken daar heel wat snoepgoed en drankjes. In de hal van 

appartementsgebouw Polderdreef 1 wordt het afval achtergelaten. Het is daar soms een 

kleine vuilnisbelt die steeds door de bewoners opgeruimd moet worden. De bewoners 

vragen of het niet mogelijk is om aan de verkeerspaal die daar dichtbij is een klein 

vuilnisbakje te hangen zodat de kinderen en de moeders het afval daarin kunnen 

deponeren. Als tweede vraagt ze om de vuilbakken aan de Vrasenestraat iets vaker te 

ledigen. Dat komt ook steeds terug.  

 

Schepen Kegels wil het wel terug aan de diensten voorleggen, maar in principe wil men in 

Beveren naar minder vuilbakken in plaats van meer. Hoe meer vuilbakken er zijn, hoe meer 

afval er is. De mensen van Ibogem weten dat ook. Meer vuilbakken betekent meer afval 

omdat mensen ook hun huishoudelijk afval droppen in de vuilbakken van de gemeente. Dat 

is een probleem op zich. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet overal wel vuilbakken 

moeten zijn op een normale afstand van elkaar. Hij zal het meegeven want dit is ook 

sluikstort. Normaal was over sluikstorten vorige week een commissie, maar die kon door 

omstandigheden niet doorgaan. Dat is weer een hotspot waar problemen zijn. Hij zal het 

meegeven, maar hij weet wat de dienst daarop zal antwoorden. Zij zijn er geen voorstander 

van om bijkomende vuilbakken te plaatsen. Dat brengt meestal geen soelaas. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, zegt dat het algemeen geweten is dat alle bussen op het 

moment tijdens de spits overvol zitten. Schoolverkeer en mensen die naar het werk gaan, 

hebben het openbaar vervoer nodig. Met COVID is dit niet evident. Ze weet dat mensen 

bussen vroeger nemen om toch niet opgepropt te zitten in de bussen. Er wordt ook 

vastgesteld dat er meer gefietst wordt, maar toch zijn de bussen nodig, bijvoorbeeld met 

slecht weer. Vermits dat de herfstvakantie langer zal duren zou het wellicht een 

aangewezen periode zijn om te bekijken of het mogelijk is om door extra of langere bussen 

de capaciteit te verhogen en het gesprek met De Lijn hierover aan te gaan, zoals dat is 

gedaan voor Kallo. Zo zou het iets veiliger zijn om naar school en het werk te gaan. 

 



Schepen Van Roeyen wil dit met veel plezier opnemen met De Lijn. Men moet eerst 

monitoren en bekijken wat effectief de bezettingsgraden zijn.  

Daarvoor zijn methoden en telsystemen. Er was ook een periode tijdens COVID waarbij heel 

weinig mensen het openbaar vervoer gebruikten. Hij kan het aankaarten, maar hij wil het 

raadslid wel meegeven dat de capaciteit en de mogelijkheden binnen De Lijn niet dermate 

zijn dat dit makkelijk kan worden uitgebreid op alle lijnen. Het is ook een kwestie van 

beslissingen op Vlaams niveau over middelen en mogelijkheden. Hij kan het dus 

aankaarten maar weet uit ervaring dat er niet veel ruimte is om de mogelijkheden en 

werking uit te breiden.  

 

Raadslid De Graef vraagt of het niet zo was dat Beveren voor de werken in Kallo zelf een bus 

heeft ingelegd. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dat de gemeente met eigen middelen voor een beperkte 

periode een bus heeft ingelegd omdat de connectie Beveren-Kallo anders niet meer 

mogelijk was. Dat kost heel veel geld. Als het raadslid verwacht dat het gemeentebestuur 

de taak van het Vlaams Gewest overneemt en op heel het grondgebied 

grensoverschrijdende buslijnen gaat versterken, dan gaat dat de middelen van de 

gemeente te boven. Hij kan de spelers wijzen op hun verantwoordelijkheid en dat zal hij 

met veel plezier doen. Hij weet uit ervaring dat dat niet zo eenvoudig is, vooral door gebrek 

aan middelen. 

 

Raadslid De Graef snapt dit. Maar ze vraagt of de schepen ook aan De Lijn wil meegeven dat 

ze niet moeten tellen in de herfstvakantie. Dan zitten de jongeren niet op de bus. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat De Lijn zijn eigen systemen heeft. De mensen van De Lijn 

tellen regelmatig en zij weten ook wel dat in de vakantie de schoolkinderen niet met de bus 

rijden. Zij monitoren het waar nodig, maar het is niet zomaar evident. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een vraag over het coronaveilig organiseren van een 

gemeenteraad. Er is vandaag een dagrecord aan besmettingen, een noodoproep van het 

ziekenhuis van Antwerpen, gouverneurs die maximaal telewerk verplichten en lokale cijfers 

die meer dan verontrustend zijn. Daarom vraagt haar fractie zich af hoe de komende 



gemeenteraden georganiseerd zullen worden. Ze neemt er het decreet lokaal bestuur bij. 

De keuze om al dan niet fysiek, digitaal of hybride te vergaderen heeft vier criteria. Ten 

eerste of de raadzaal volstaat. Zij denkt van wel. Ten tweede of er raadsleden zijn die tot de 

risicogroep behoren. Ze vreest van wel. Ten derde of er raadsleden zijn met directe 

familieleden die tot de risicogroep behoren. Ze vreest dat dat ook het geval is. Tot slot of er 

raadsleden zijn die zich in een toestand van verplichte quarantaine bevinden. Ook dat is het 

geval. Ze vreest dat er drie criteria om digitaal te vergaderen op groen licht staan. Ze heeft 

hier twee bijkomende vragen bij. Ze vraagt of de mensen die thuis in verplichte quarantaine 

zitten de kans hebben om de gemeenteraad te volgen deze avond en zo ja, op welke 

manier. Een andere vraag: deze week was er een cultuurbijeenkomst waarbij iedereen 

verplicht was om gedurende de hele tijd mondmaskers te dragen. Ze vraagt waarom 

iedereen tijdens de raad zonder mondmasker zit terwijl op heel veel plaatsen in een 

dergelijke ruimte zonder circulatie het absoluut ongehoord is om zonder mondmasker te 

zitten. 

 

Raadslid Vermeulen vraagt ten tweede of ze een toelichting mag verwachten op de 

resultaten van de bevraging van de wijkcirculatieplannen. Ze is benieuwd of en waar deze  

in te zien zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat corona veel dingen niet gemakkelijk maakt, ook 

het organiseren van de gemeenteraad niet. De gemeente heeft goed gevolgd wat de 

federale overheid heeft besloten. De vraag is verschillende keren gesteld aan de bevoegde 

minister en ook aan de gouverneurs. Er is vorige week een duidelijke richtlijn gekomen van 

ABB waarin wordt aangegeven dat de gemeentes zelf mogen beslissen en dat de 

gemeenteraden perfect fysiek kunnen doorgaan. Dat is duidelijk gesteld, in tegenstelling 

tot de eerste periode van corona waar men het afraadde om fysiek bijeen te komen. Op alle 

vergaderingen waar voldoende afstand bewaard kan worden, is het niet verplicht en niet 

noodzakelijk om een mondmasker te dragen. Als er mensen bij zijn die zich veiliger voelen 

met een mondmasker, dan is er niemand die die persoon zal verbieden om dat te doen. 

Maar over het algemeen moet men een mondmasker opzetten als men een afstand van 1,5 

meter niet kan respecteren. Tijdens de gemeenteraad wordt het niet opgelegd en ook niet 

verboden. Wat betreft de volgende gemeenteraden: er is een investering gedaan in de 

nieuwe raadszaal. Het is de bedoeling om die de volgende keer te gebruiken. Daar zijn plexi 



schermen voorzien tussen alle raadsleden. De fractievoorzitters zullen dat waarschijnlijk op 

voorhand een keer kunnen bekijken.  

Als de fractievoorzitters vinden dat dat op dit moment niet veilig is, dan kan ook een stuk 

van de aula erbij genomen worden. In elk geval is het de bedoeling om voor de 

gemeenteraad van eind november de nieuwe raadszaal te gebruiken. Er zijn dus 

investeringen voor gedaan. Er worden ook fysiek colleges gehouden zonder mondmasker. 

Gisteren is dat voor de eerste keer gedaan in de nieuwe collegezaal omdat daar de afstand 

van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Op dat vlak houdt men zich dus pertinent aan de 

regels. 

 

Schepen Van Roeyen beantwoordt de tweede vraag. Hij zegt dat er voor de bevraging op 

het circulatieplan een goede respons is geweest. Er hebben zo’n duizend mensen 

gereageerd. De dienst mobiliteit heeft schitterend werk verricht bij het verwerken van alle 

antwoorden en het clusteren naar alle punten van voorstellen die ter evaluatie voorlagen. 

Vanuit de dienst mobiliteit is er een eerste voorstelling gebeurd in het college. Daar is 

afgesproken om nog een aantal zaken verder aan te vullen en toe te voegen. Vandaag heeft 

men volledig coronaproof met mondmasker gefietst met een aantal ambtenaren. Alle 

punten zijn terug bezocht om de besprekingen in het college verder voor te bereiden. Hij 

gaat ervan uit dat die bespreking tijdens de volgende collegezitting plaats zal vinden. Dan 

zal worden teruggekoppeld en kan de raad uitgebreid kennis nemen van wat voorligt aan 

ideeën en maatregelen, net als de respondenten. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft twee vragen. Zijn eerste vraag heeft hij al gesteld op 1 

september in verband met een commissie over Waasland-Beveren. Dat is intussen twee 

maanden geleden. Enerzijds is er het verhaal van de mogelijke overnemer die een structuur 

gaat opstellen. Hij is benieuwd hoe het er uit gaat zien bij de club, de overdracht van hun 

aandelen maar vooral het verhaal van de leningen en hoe de terugbetaling kan gebeuren. 

Anderzijds, binnen in de structuur waar Waasland-Beveren gebruik van maakt, zitten ook 

andere voetbalclubs. Misschien dat daar overeenkomsten dienen herbekeken te worden. 

Hij denkt daarom dat er genoeg content is om een commissie te vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zou niet weten waarom alles herbekeken moet worden. Er is 

een overnemer. De aandelen zijn overigens een privékwestie. De overnemer heeft de 



aandelen overgenomen. Dat wil ook zeggen dat hij alle engagementen die Waasland-

Beveren heeft genomen moet verderzetten, ook wat betreft de leningen.  

Als hij de leningen morgen niet zou afkorten, dan is het zoals vroeger. De licentiecommissie 

stuurt twee keer per jaar een brief naar de gemeente Beveren. Dat is zo in de procedure 

opgenomen. Indien hij de leningen niet terugbetaalt, dan zal de gemeente Beveren dat 

melden aan de licentiecommissie. Dan zal er geen licentie gegeven worden. Het gaat om 

engagementen die met de gemeente Beveren zijn genomen.  

Wat het andere deel van de vraag betreft: het is niet een engagement tussen Waasland-

Beveren en de andere clubs. De verdeling is ook niet gemakkelijk aangezien er steeds meer 

jeugd is die er komt spelen. Vandaar ook de investering om aan het kerkhof een 

bijkomende sportzone te creëren. Er zijn ook een aantal dingen gebeurd. Op een gegeven 

moment was er een sportief directeur. In de tussentijd is er ook een ceo aangesteld door de 

overnemer. De gemeente zal trouwens de man van het kapitaal nooit zien. Die zal zich ook 

niet bekendmaken. Er is dus in de tussentijd een ceo aangeduid die het beheer van gans de 

club op zich zal nemen. Er is ook afgesproken dat de kern van het bestuur, de voorzitter en 

de ondervoorzitter, zou blijven. Maar het is wel degelijk de bedoeling om eind van dit jaar of 

begin volgend jaar, onder andere afhankelijk van corona, de gemeenteraad voor te lichten 

tijdens een commissie. Het raadslid zal dus iets langer moeten wachten. Het heeft geen zin, 

zolang een aantal vragen nog niet beantwoord zijn, dat zij hier dingen komen uitleggen om 

dan te zeggen dat ze veel antwoorden nog schuldig moeten blijven. Er is een zekere 

evolutie, maar de overname is volgens  zijn beperkte informatie rond. Hij is er niet bij 

betrokken geweest en hij moet er ook niet bij betrokken worden. Het gaat om aandelen die 

overgenomen worden en over engagementen die ermee verbonden zijn. De structuur is 

dezelfde gebleven. 

 

Raadslid De Munck zegt dat deze vragen gesteld kunnen worden op een commissie. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat hij al een stuk antwoord geeft. Hij wil nu al nuanceren 

door te zeggen dat een aantal dingen niet opnieuw onderhandeld moeten worden. Als het 

raadslid hem niet gelooft dan hoeft hij geen antwoorden te geven. 

 

Raadslid De Munck stelt dat hij dat niet gezegd heeft. Hij vindt het vreemd dat de toon zo 

gezet wordt. De gemeenteraad is nog maar net begonnen en er wordt al volle bak gekapt. 



Hij vraagt alleen naar een datum voor de commissie.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat die er zal komen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat hij het twee maand geleden voor het laatst heeft gevraagd. De 

laatste commissie die is doorgegaan is van 2019. Maar hij heeft het vorige maand ook 

gehoord, de raad moet geduld hebben. 

 

Raadslid De Munck stelt een tweede vraag. Hij wil graag een korte stand van zaken in 

verband met de afvalproblematiek en de eventuele afvalophaling voor verschillende 

jeugdverenigingen. Het heeft lang voor de zomer een keer opgespeeld. Intussen zijn er 

misschien al gesprekken geweest tussen verenigingen, de jeugddienst en Ibogem. Het zou 

niet slecht zijn als er iets over gezegd kan worden. Het werkjaar is intussen al gestart. 

Schepen Kegels denkt dat collega De Wael ook kan aanvullen. De moeilijkheid is dat 

sommige jeugdverenigingen intussen zelf al een oplossing hebben gevonden. Hij verwijst 

bijvoorbeeld naar de scouts van Kieldrecht die zelf met Lammertyn een contract hebben 

afgesloten. Zo zijn er nog anderen. Op een bepaald moment, toen hij nog schepen van 

jeugd was, is er een bevraging geweest met de vraag of het niet samen gedaan kon worden. 

Er is met Ibogem gesproken en met de jeugddienst. Er is ook een bevraging geweest bij de 

jeugdverenigingen. Er was toen heel weinig reactie. Er is wel geprobeerd om het op te 

starten. Schepen Claus heeft dat nog eens opnieuw geprobeerd. Het was makkelijker 

geweest om alle achttien jeugdverenigingen plus de twee jeugdhuizen in één contract bij 

Ibogem te steken. 

 

Raadslid De Wael (voorzitter Ibogem) geeft aan dat er een gesprek is geweest met de 

jeugddienst. Er komt ook met de jeugdraad nog een gesprek hierover. Maar men is wel 

gebonden aan de wetgeving. De wetgeving spreekt over een beperkt volume, maximaal 

drie zakken als capaciteit en gelijkaardig afval. Een aantal verenigingen hebben inderdaad 

al een overeenkomst met Lammertyn of een andere organisatie. Dat zijn meestal de 

verenigingen die ook zelf de lokalen verhuren en dus veel meer afval hebben dan de 

normaal gezien toegelaten hoeveelheid van drie zakken. Ibogem heeft alleszins beloofd 

aan de jeugdverenigingen dat men samen wil kijken naar oplossingen. Er zijn twee 

oplossingen. Ofwel vallen zij onder de toegelaten hoeveelheid en het soortgelijk afval, 



ofwel vallen ze er niet onder en dan zal worden gekeken of kan worden gefaciliteerd bij het 

afsluiten van contracten met Lammertyn en Vanheede.  

Hij noemt nu twee namen maar het is vrij aan iedereen om te kiezen. Maar het is goed om 

op de markt te kijken wat het meest voordelige is. Ibogem faciliteert daarbij en is dus niet 

de trekkende partij. Als Ibogem toch meer zou afhalen of een extra inspanning zou doen, 

wordt deze als intercommunale zelf gesanctioneerd. Het is op Vlaams niveau bepaald dat 

dit meegenomen wordt onder bedrijfsafval. Dus daar is Ibogem aan gebonden, wat niet wil 

zeggen dat Ibogem niet wil meedenken met de verenigingen. Op 12 november zit men 

samen met de jeugdraad om het te bekijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de 

jeugdverenigingen. Er is aan een jeugdvereniging een brief gestuurd in verband met 

veiligheid. Het ging om gasflessen. Het heeft een tijdje geduurd voordat er een reactie op 

kwam. De eerste reactie was niet zo positief. Het is dus dubbel en iedereen heeft een beetje 

verantwoordelijkheid. Het is goed dat er een initiatief genomen is, maar anderzijds hebben 

jeugdverenigingen ook zelf verantwoordelijkheid. Daarop heeft men een aantal malen 

mensen opmerkzaam moeten maken. De laatste keer waren er vanuit de milieudienst wel 

wat bedenkingen over de veiligheid. 

 

Raadslid De Wael vindt dit een juiste tussenkomst van de burgemeester. Ibogem gaat ook 

met de jeugdraad spreken om een stuk te sensibiliseren. De hoeveelheid restafval kan nog 

een stuk naar beneden. Hij weet dat de kwestie heel hard leeft bij verenigingen en de jeugd, 

dus Ibogem wil zijn sensibiliserende rol opnemen om te zorgen dat er minder restafval 

wordt geproduceerd. De vergadering is op of rond 12 november. 

 

Raadslid De Munck concludeert dat er een vervolg is. 

 

02. 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. 

 

Bij Ministerieel Besluit d.d. 8 oktober werd bepaald dat restaurants en drankgelegenheden 

mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de 

restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke 

overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. 

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 13 oktober 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.  

Door middel van deze verordening werd bepaald dat restaurants op het grondgebied van 

de gemeente Beveren mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 

uur, en dit vanaf woensdag 14 oktober 2020. 

Bijkomend nam de burgemeester op 19/10/2020 bij politieverordening de preventieve 

maatregel die bepaalt dat elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar op de begraafplaatsen 

ten allen tijde een masker moet dragen dat de mond en de neus bedekt, vanaf heden tot 

herevaluatie. 

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moeten deze politieverordeningen, op 

straffe van verval, in eerstkomende gemeenteraadszitting worden bekrachtigd. 

Met algemeenheid van stemmen worden volgende, door de burgemeester in toepassing 

van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordeningen bekrachtigd: 

 politieverordening d.d. 13 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus - restaurants op het grondgebied van de gemeente Beveren mogen 

geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur, en dit vanaf 

woensdag 14 oktober 2020. 

 politieverordening d.d. 19 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus - elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar moet op de 

begraafplaatsen ten allen tijde een masker dragen dat de mond en de neus bedekt, 

vanaf heden tot herevaluatie. 

 



03. Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad, 

steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. 

Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten of zien 

in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft voor dit punt en de twee volgende punten dezelfde opmerking. 

Op een van de vorige gemeenteraden heeft hij gevraagd of het niet interessant is om een 

commissie te organiseren in verband met corona, niet alleen over de sanitaire maatregelen 

die genomen zijn maar bijvoorbeeld ook over de economische impact die het heeft op de 

gemeente. Hij ziet nu dat er verschillende maatregelen genomen worden en dat er 

argumenten zijn die hij graag gelooft. Hij gelooft dat er bepaalde groepen zijn die getroffen 

worden, bijvoorbeeld omdat ze moeten sluiten. Hij heeft wel de indruk dat er een aantal 

groepen worden gekozen en hij vraagt zich af of er tegelijkertijd niet een aantal groepen zijn 

die worden vergeten. Hier gaat het bijvoorbeeld over handelaars en over uitbaters van 

sportinfrastructuur. Maar er zijn nog mensen die getroffen worden door deze crisis. Hij 

denkt bijvoorbeeld aan freelancers in de cultuursector. Er zijn ongetwijfeld heel wat tijdelijk 

werklozen en werklozen bij gekomen. Hij vraagt waarom er nu specifieke groepen uit 

worden gehaald en of het niet ontbreekt aan een algemenere visie. Hij vraagt verder of dit is 

gestoeld op een economische analyse en of de genoemde groepen ook echt omzetverlies 

lijden. Dat ontbreekt in dit verhaal, ook al gelooft hij heel graag dat de maatregelen terecht 

gaan komen bij de juiste mensen. Maar het algemene plaatje ontbreekt bij alle drie de 

agendapunten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat vandaag de groeperingen  voorliggen die een retributie 

of een belasting betalen aan de gemeente. De maatregelen zijn genomen aan de hand van 

de eerste coronagolf rond de zomerperiode. Toen is gezegd dat het in september 

geëvalueerd zou worden. Intussen is er sprake van een nieuwe coronagolf. Vandaar dat nu 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om voor dit jaar de retributies en de belastingen 

niet meer te heffen. Er zijn natuurlijk enorm veel groepen die getroffen zijn en die in de 

toekomst nog zwaarder getroffen zullen worden. Er zijn zelfs groeperingen of mensen die 

het economisch niet zullen overleven. Het lokale niveau kan niet alles doen. In het verleden 

zijn er door de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen genomen.  

Ook nu liggen er een aantal op tafel. De gemeente heeft al op andere vlakken 



ondersteuning gegeven. Er zal een commissie komen om het op te sommen. De financiële 

dienst probeert ook nu in het kader van de begroting die opgesteld moet worden, voor 2021 

in kaart te brengen wat de gevolgen zijn, niet alleen voor 2020 maar ook structureel naar 

2021 toe. Er zijn een aantal structurele maatregelen. Men heeft gekeken welke belastingen 

er binnengekomen zijn in 2020. Op basis daarvan zal 2021 berekend worden. Men is dus 

bezig om het in kaart te brengen. Men kan alleen roeien met de riemen die men heeft en de 

gemeente kan niet iedereen die is getroffen financiële steun geven. Ook de ongeveer 

600.000 euro die over de verenigingen moet worden verdeeld zal zeer binnenkort op het 

college komen. Naast de retributies en de belastingen en de dotaties voor verenigingen die 

van de Vlaamse overheid komen, heeft de gemeente ook een aantal andere dingen gedaan. 

Daar zal tekst en uitleg over worden gegeven. Men is ook nog bezig om een aantal 

bijkomende gemeentelijke maatregelen te nemen. Het is nu afwachten wat de Vlaamse 

overheid vandaag of morgen beslist en ook afwachten wat de gouverneur gaat doen. Die 

heeft ook aangekondigd dat er een aantal bijkomende strengere maatregelen genomen 

zullen worden indien de Vlaamse overheid dat niet zou doen. 

 

Raadslid Benali begrijpt dat eerst gekeken wordt naar de organisaties of bedrijven die hun 

retributies of huur moeten betalen aan de gemeente. Daarmee kan men het makkelijkste 

werken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat op vraag van de gemeenteraad is. 

 

Raadslid Benali zegt dat dat klopt. Dat is ook de groep die het makkelijkste te bereiken is. 

Hij is ook blij om te horen dat er ruimer gekeken zal worden en al voor een stuk is gekeken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat armoede ook meegenomen moet worden. Het aantal 

steuntrekkers zal de afgelopen maanden ook wel gestegen zijn. Hopelijk kan daar in de 

loop van het jaar ook meer duidelijkheid over worden gegeven met de begroting die in 

december besproken zal worden.  

Dan kan bekeken worden wat de gevolgen zijn structureel en ook welke maatregelen er 

genomen zijn. Beveren heeft het zeker niet slecht gedaan ten opzichte van andere steden 

en gemeenten. 

 



Raadslid Benali constateert dat er mensen tussen de mazen van het net gaan vallen. Tussen 

de leefloners waarnaar door het OCMW gekeken wordt en degenen die hier vermeld 

worden als organisaties en ondernemingen zitten nog heel veel mensen die nu 

inkomensverlies lijden. Die behoren vaak tot de middenklasse maar zullen toch heel sterk 

lijden onder deze crisis. Men zal later op de commissie kijken waar deze mensen zich 

bevinden en wat eraan gedaan kan worden. 

 

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de 

belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten 

waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.  

De gemeenteraad kan daartoe de belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te 

reduceren en kan hiertoe: 

 belastingreglementen opheffen of intrekken;  

 de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan 

wijzigen naar een latere datum; 

 vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte 

duur.  

De gemeenteraad kan deze maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen, bepaalde 

groepen van belastingplichtigen en begrenzen in de tijd. 

Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen met zware omzetverliezen als gevolg 

van de corona-crisis en de opgelegde maatregelen.  

Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken of 

werkzaamheden zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, …  werden 

daarentegen niet of in veel mindere mate geïmpacteerd door de quarantaine maatregelen 

in vergelijking met de lokale handelaars en de horeca. 

De niet-geconsigneerde marktkramers op de week- en maandmarkten per markt moeten 

de beslissing nemen om al dan niet aanwezig te zijn. 

 

Met  dit besluit komt de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de Vlaamse Regering 

om de lokale belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het 

grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis 

financieel al zwaar inleveren. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 5 oktober 2020 om aan 



de gemeenteraad voor te stellen om de inwerkingtreding van enkele specifiek genoemde 

belastingreglementen te wijzigen naar 1 januari 2021. 

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten, geraamd op 

213.000 euro, door deze tegemoetkomingen opvangen.  

Telkens met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord met 

 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op het openen van 

drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur (hernieuwing 2020-

2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar  1 

januari 2021 

 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op nachtwinkels 

(2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt 

naar 1 januari 2021 

 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de voor het 

publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken (2020-2025) zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 

2021 

 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op standplaatsen 

tijdens marktdagen feest- en avondmarkten of jaarmarkten (2020-2025) zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 

2021 op voorwaarde dat de marktkramer op de week- en maandmarkten gebruik 

maakt van het consignatiesysteem 

 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de privatisering 

van het openbaar domein (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 

17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021 met uitzondering van de onder art. 2, 

§3 genoemde “containers” en “werfinstallaties” en onder art. 2, §5 genoemde 

“private leidingen” 

 conform art. 2, 1° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen 

voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de 

coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de retributie die de 

vergunninghouder moet betalen voor 2020 met uitzondering van de retributie voor 

de bestuurderspas 

 conform art. 2, 2° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen 

voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de 



coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de belasting die de 

vergunninghouder moet betalen voor 2020 

 de wijzigingen worden verwerkt in een geactualiseerde en gecoördineerde versie 

van de betrokken reglementen 

 dit reglement wordt bekend gemaakt conform art. 286, §1, 1° en 287 van het 

Decreet Lokaal Bestuur 

 conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de 

toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit reglement.  

 

04. Sinds 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen in de 

bestrijding van het corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en 

meer specifiek op het handels-,shopping en horecagebeuren als gevolg. 

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat winkels en horecazaken verplicht werden de 

deuren te sluiten. Respectievelijk sinds midden mei en begin juni mogen winkels en horeca-

zaken opnieuw de deuren openen mits het naleven van strikte corona-richtlijnen.  

Diverse gemeentelijke accommodaties worden in het handels-, shopping-, en 

horecagebeuren verhuurd of in concessie gegeven. 

Het is daarbij belangrijk dat deze vrijstelling terechtkomt bij de effectieve uitbater.  

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 132 580,30 EUR. 

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze 

steunmaatregel opvangen.  

Het gaat over volgende contracten: 

- De Ben Martine (Kegelbaan) 

- Dranken Van Eetvelde nv (cultuurcafé Ter Vesten) 

- Joco (Koetshuis Cortewalle) 

- Molen van Doel (Molen van Doel) 

- Halykarnas (gebouw Grote Markt) 

- Aangenaam Winkelen Beveren vzw (bureel Grote Markt) 

- Antonissen Bart (feestzaal parochiecentrum Vrasene) 

- BAB (Cafetaria sporthal Melsele) 

- Asterix Dames (cafetaria sporthal Beveren) 

Burgemeester Van de Vijver wil bij dit punt duidelijk vermelden dat het ook wordt 

doorgetrokken naar de uitbater van het cultuurcafé.  



 

De raad gaat algemeen akkoord met het voorstel om als steunmaatregel de huurders en 

concessionarissen die een gemeentelijke accommodatie in het handels-, shopping-, en 

horecagebeuren voor de periode van maart 2020 tot en met december 2020 vrij te stellen 

van het betalen van huur of concessievergoeding op voorwaarde dat deze vrijstelling 

terechtkomt bij de effectieve uitbater. 

 

05. Sinds 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen in de 

bestrijding van het corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en 

meer specifiek op het sportgebeuren tot gevolg. 

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het gebruik van sportaccommodaties voor een 

bepaalde periode, zowel in- als outdoor, volledig verboden werd. De maatregelen werden 

bijgesteld toen het aantal coronabesmettingen in een neerwaartse lijn zat. De huidige 

trends geven echter aan dat verstrenging en bijgevolg minder tot geen gebruik van de 

accommodaties weer aan de orde is.  

Diverse gemeentelijke sportaccommodaties worden op basis van een jaarhuurcontract 

verhuurd aan sportclubs.  

De raad gaat algemeen akkoord om als steunmaatregel de sportclubs die op jaarbasis 

gemeentelijke sportaccommodatie huren voor de periode van april 2020 tem december 

2020 vrij te stellen van het betalen van huur. 

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 36 542,25 EUR. 

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijk minderontvangsten door deze 

tegemoetkoming opvangen.  

Het gaat over volgende huurcontracten: 

- Asterix Dames (zaal sporhal De Meerminnen en sporthal Kieldrecht) 

- Atletiek Volharding (atletiekhal, atletiekterrein, cafetaria en kleedkamers) 

- Baseball Beveren (terreinen, cafetaria en kleedkamers) 

- Basics Melsele (Syneyzaal sporthal Melsele) 

- Beverse Honden Vereniging (terrein) 

-Bosdam voetbal (J-terrein, K-terrein en nieuwbouw) 

- Red Star Haasdonk voetbal (A-terrein, B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

- KSK Kieldrecht voetbal (A-terrein, B-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

- Pegasus vliegclub Kieldrecht (terrein en clublokaal) 



- Svelta Melsele voetbal (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

- Schuttersvereniging Sint-Barbara Melsele (schutterslokaal) 

- Eendracht Verrebroek (A-terrein,B-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

-HvArts Vrasene (hondentraining) (terrein) 

- Van de Ven Bert (Frema voetbalkantine) 

- Vergauwen Brigitte (cafetaria sporthal Haasdonk) 

-Voetbal KFC Vrasene (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

 

06. Eandis organiseerde vroeger de groepsaankopen elektriciteit voor de gemeenten. Sinds de 

fusie met Infrax heeft Fluvius beslist dit niet meer te doen. Een aantal Wase gemeenten 

stapten eerder in op de groepsaankoop waaronder de gemeente Beveren.  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een informatieve vraag. Hij ziet dat nu de groepsaankoop voor 

gas en elektriciteit gesplitst wordt voor het eerst. Hij vraagt zich af of deze splitsing geen 

invloed heeft op de prijs. Men heeft dan toch minder volume. Hij vraagt ook of de gemeente 

Beveren al ervaring heeft met groepsaankopen voor gas apart. Een groepsaankoop 

elektriciteit is in het verleden al gebeurd.  

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dit wordt gedaan omdat de leveranciers van gas 

en elektriciteit niet altijd dezelfde zijn en ook omdat men groene energie wil aankopen. In 

het verleden was het ook gesplitst. Hij denkt dat Wase Wind toen een offerte heeft 

binnengehaald. Nu is, ook omdat Interwaas ermee bezig is en om de administratieve last 

een stuk minder te maken voor de gemeente, beslist om met tal van andere gemeenten aan 

te sluiten binnen Interwaas om deze aankoop te doen. Interwaas heeft het zorgvuldig 

bekeken en is tot de conclusie gekomen dat het beter is om het op te splitsen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is er heel blij mee dat ervoor is gekozen om het in de vorm van 

een aanbesteding te doen. Ze vindt het een goede keuze waarvoor ze proficiat wil zeggen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het de vorige keer ook al zo was. Dat heeft men 

toen in Moerbeke getekend met een aantal Wase burgemeesters. Nu gaat het via Interwaas 

en de vorige keer ging het via een groep van gemeenten. 

 



Raadslid Vermeulen zegt dat er een omgekeerde tendens is bij een aantal steden en 

gemeenten. Daarom wil ze toch expliciet zeggen dat ze er zeer blij mee is. 

 

Op 1 januari 2021 loopt ons huidig contract af. Het Vlaams Energiebedrijf nv (VEB) werd in 

2012 opgericht door de Vlaamse regering op basis van het decreet van 15 juli 2011. Het VEB 

is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van privaat recht (nv) en heeft 

rechtspersoonlijkheid. Eén van de haar toegewezen taken volgens het decreet van 15 juli 

2011 is het leveren van gas en elektriciteit en het faciliteren, het aanbieden en het 

coördineren van energiediensten om energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke 

energieproductie in gebouwen te verwezenlijken. 

Er werden verschillende pistes onderzocht: 

1) eigen aanbesteding te complex dossier en gebrek aan voldoende kennis om dit  

     lastenboek op te maken omdat in het verleden Eandis die contracten altijd opmaakte 

2) Vlaams Energiebedrijf: het Vlaams energiebedrijf (VEB) levert als aankoopcentrale  

     groene elektriciteit en aardgas aan alle publieke diensten die er gebruik van willen  

     maken maar kan geen groene stroom leveren van de Wase Wind. Zowel VEB als Wase  

     Wind hebben laten weten dat ze niet met elkaar tot een overeenkomst zijn gekomen 

3) Interwaas 

Er wordt voorgesteld om voor elektriciteit te werken met Interwaas. Voor aardgas kan met 

het VEB als aankoopcentrale gewerkt worden. Interwaas voorziet  in de timing een 

toewijzing op de raad van bestuur van 17 november. Het betreft een contract voor 3 jaar.  

 

Verdere specificaties omtrent het lastenboek zijn opgesomd in de begeleidende brief van 

Interwaas. Belangrijk element is wel dat de groene stroom echt is via een garantie van 

oorsprong. De groene stroom met geleverd worden van Wase installaties. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad in te stappen in de 

groepsaankoop voor elektriciteit georganiseerd door Interwaas. 

Voor aardgas zal via het VEB als aankoopcentrale gewerkt worden en een voorstel zal 

gevraagd worden aan het VEB. 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt “ Voorlopige vaststelling ontwerp RUP 

"wijziging BPA Begraafplaats". 

 



Raadslid Benali, sp.a, denkt dat het ontwerp redelijk goed in elkaar zit. Hij heeft nog wel 

een aantal vragen. Goede elementen zijn onder andere dat er meer volkstuinen 

geïntegreerd zijn en dat verschillende functies geïntegreerd zijn in één project. Hij vraagt 

zich af of in dit ontwerp al ruimte voorzien is naar de toekomst toe voor de sterretjesweide 

die een aantal jaren geleden gevraagd is. Het voordeel is inderdaad dat er in dit plan 

verschillende activiteiten zijn opgenomen, maar hij mist nog altijd voldoende aandacht 

voor het feit dat er ook een stiltegebied moet zijn en dat er dus geen verstoring van de rust 

mag zijn door de andere activiteiten. Hij ziet in het advies van de GECORO dat er vragen 

waren over de fietsstalplaatsen of die wel voldoende zouden zijn. Hij vraagt of dit al is 

ondervangen in dit ontwerp. Ook over de parkeerplaatsen voor de auto’s was er een 

opmerking. Die volstaan voorlopig niet dus daar dringt zich een uitbreiding op. Hij vraagt of 

met deze opmerkingen voldoende rekening is gehouden in dit ontwerp.  

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat collega Benali al een aantal zaken heeft aangehaald. 

Het RUP is een dikke bundel van 115 bladzijden. De versie september 2020 heeft een hele 

evolutie gekend. Het is begonnen in 2018 met een startnota. Men heeft informatie 

verzameld in 2019 en 2020 om nu dit voorontwerp te kunnen voorleggen. In de toelichting 

is dit niet direct terug te vinden, wel beperkt in de motivatie met een tweetal zinnetjes. Het 

gaat om de bevindingen van GECORO. Hij vraagt of het niet een onderwerp van een 

commissie kon zijn waarbij de raadsleden enigszins meegenomen konden worden in de 

grote en kleine lijnen van het RUP. Ten tweede wordt er nu wel heel veel geclusterd.  

Er zat al heel veel in dit RUP zoals bewoning, bedrijven en de begraafplaatsen zelf alsook de 

oude recreatie, de boogschuttersvereniging, de hondenclub alsook de nieuwe recreatie die 

gecreëerd kan worden richting de nieuwe voetbalvelden. Men zit heel dicht bij een 

woonwijk. Aan de andere kant is er een openruimtegebied. Het is dus zeker geen 

gemakkelijk RUP geweest en men heeft keuzes moeten maken. De keuzes zijn wat hem 

betreft niet altijd even duidelijk. Alles wordt een vergroend park genoemd. In het RUP staan 

ook een aantal heel interessante punten. Men verhoogt de toegankelijkheid. Men gaat hele 

grote inspanningen leveren om het gebied langs verschillende kanten open te stellen, 

alsook rechtzetting naar exacte locaties die eerder vaag of zelfs niet werden ingevuld. Er is 

nu de mogelijkheid voor aanleg van de volkstuintjes en de pluktuin. Dat zijn een aantal 

ideeën die zo geplukt zijn uit het verkiezingsprogramma van Groen-sp.a 2012 en 2018. Dat 

is dus heel interessant. Ook geeft het mogelijk een plaats aan Yellow Blue. Het RUP geeft 



ook brede krijtlijnen en laat krijtlijnen open. Het gaat over een heel groot stuk groen. Het is 

mogelijk voor het overig groen naar bedrijvigheid  of naar wonen te laten overgaan. In het 

plan staat ergens een klein zinnetje dat zegt dat meergezinswoningen mogelijk zijn. 

Daardoor is Groen een beetje bezorgd, eerst en vooral om de fysieke grens die aanwezig 

zou moeten zijn tussen de begraafplaats, de plaats van rust en bezinning, en anderzijds de 

duidelijk aanwezige recreatie. Daarnaast komen er een aantal parkings bij. Dat is tot op de 

laatste parking geteld, 75 plus 30. Maar in het initiële plan, GECORO komt daarop tussen, is 

niet duidelijk voorzien waar fietsenstallingen zullen komen en in welke vorm, dus voor 

welke soort fietsen. Voor het uitdoofscenario voor het agrarisch stuk aan de noordkant van 

het park heeft het college niet gekozen. Het vergroenen van de begraafplaats is uiteraard 

een goede zaak al blijft de begraafplaats beperkt in haar ruimte. Zijn fractie heeft tijdens 

een gemeenteraad in de vorige legislatuur voorgesteld om inderdaad niet alleen in te 

zetten op de vergroening, maar zijn fractie heeft de schepen toen ook gevraagd ruimte te 

creëren voor het ecologisch begraven. Dus niet alleen onderzoeken of het mogelijk is, maar 

het ook wel degelijk inplanten. Hij vraagt waarom er voor het noordelijke stuk hierin niet 

extra voorzien zou kunnen worden. Het is ook een heel ambitieus RUP. Hij vergelijkt het 

met wat de gemeente binnen het plan Molenbeekpark heeft gerealiseerd en wil realiseren. 

Hij vraagt of er voldoende garanties zijn in het voorontwerp om dit te realiseren. Hij vraagt 

of er tegenover het plan en het idee voldoende begroting staat en of er wordt gestreefd 

naar een samenhangende parkstructuur.  

 

Binnen de begraafplaats is er ook nog het cenotaafproject waardoor bepaalde delen van 

het park beschermd zullen worden, niet alleen enkele graven maar misschien ook wel 

zichten op de begraafplaats. Een ander punt dat hij wil uitlichten – hij weet dat het RUP 

daar geen waterdicht antwoord op kan geven –, is de vraag over de toegankelijkheid met 

het openbaar vervoer. Het wordt wel aangehaald dat er een belbus is die daar stopt, maar 

het is niet waterdicht dat De Lijn daar wenst te blijven stoppen. Er wordt wel aangehaald 

dat de hoofdstopplaats op de markt gebruikt kan worden. Maar hij denkt dat voor de 

doorsnee bezoeker op leeftijd van een begraafplaats een afstand van 1,3 kilometer wat 

moeilijker is. Ook daar kunnen genoeg garanties worden gecreëerd dat het openbaar 

vervoer duidelijker wordt ingebed in het project. Het laatste dat hem bezorgd maakt is dat 

men aan de ingang van de begraafplaats mogelijk een appartementsblok zal zien 

verschijnen. Hij vraagt waarom het college zo wenst in te zetten op deze vorm van 



verdichting in dit project. Hij vraagt waarom appartementen worden toegelaten in deze 

zone. 

 

Schepen Vlegels zegt dat veel antwoorden op de vragen in de nota’s zijn terug te vinden. Er 

staan duidelijke schema’s in, maar hij wil de vragen wel beantwoorden. Er zijn ook een 

aantal vragen gesteld waar spijtig genoeg het RUP geen uitspraak over moet doen. Hij 

denkt aan het openbaar vervoer en de kindjesweide die door raadslid Benali wordt 

gevraagd. Ook hoe de fietsenstalling eruitziet, is geen materie voor het RUP. De gemeente 

moet alleen voorzien in het RUP dat die er kan komen. Er moet niet uitgewerkt worden hoe 

het er gaat uitzien. Over het stiltegebied: in het RUP is een duidelijk stuk gewijd aan de 

groenstructuur die vooral als buffer dienst moet doen. De buffer doet vooral dienst om de 

intimiteit van het geheel te waarborgen. De buffer gaat tegelijkertijd ook dienst doen voor 

ontsluitingsvoetwegen en voor fietsontsluiting. De bekommernis van de  GECORO over het 

aantal fietsplaatsen wordt woordelijk weerhouden in het RUP. Ze zullen deels rond de 

parking geplaatst moeten worden en op plaatsen waar dat goed past. De GECORO heeft 

ook gevraagd om het aantal parkeerplaatsen licht op te trekken van 70 naar 105. De 

plaatsing van de accommodatie voor de voetbal is het startsein voor dit RUP geweest. In dit 

RUP worden vooral parkeerplaatsen geclusterd. Met dertig parkeerplaatsen erbij kunnen 

alle activiteiten goed worden gebundeld. De activiteiten vallen ook niet altijd samen. Er 

moest geen parking bij gemaakt worden als de voetbal ergens anders ingepast zou worden.  

 

Er is hier duidelijk gekozen voor clustering zodanig dat er voldoende parkeerplaatsen zijn 

en het een minimum aan ruimte inneemt. Bovendien wordt de parkeerplaats die nu 

efficiënter gemaakt wordt ook een groene parkeerplaats met een groene structuur en met 

doorlaatbare materialen. Voor de doorlaatbaarheid zijn inderdaad een aantal zaken 

gebeurd, onder andere de wijk Levergem die tot op heden helemaal rond moet via de 

Glazenleeuw om de voetbalpleinen en in de toekomst het kerkhof te bereiken, die kunnen 

nu met rechtstreekse doorsteken werken. Deze zijn ook voorzien voor fiets- en voetverkeer. 

Er worden een aantal stukken geselecteerd om aan te leggen. Er wordt inderdaad de keuze 

gemaakt voor een parkstructuur. Niet alleen op het kerkhof maar vooral ook rond het 

kerkhof gaat men proberen dat sterker te maken. Men kan daar geen grootschalige 

groenstructuur aanbrengen, maar voornamelijk een lijnstructuur. Er wordt geprobeerd ook 

de bestaande kleine ecologische landschapselementen te versterken en er nog een aantal 



bij te voorzien. Daar zijn de plaatsen voor geselecteerd. Het openbaar vervoer is niet een 

kwestie van het RUP, maar in eerste instantie van De Lijn. Hij neemt aan dat De Lijn 

aandacht zal hebben voor een begraafplaats in de belangrijkste gemeente van een 

kleinstedelijk gebied. Het woonhuis dat er zonevreemd staat, staat er uitdovend. Dat was 

een fout van het vorige BPA, want als het huis bijvoorbeeld zou afbranden dan kan het niet 

meer herbouwd worden. Het blijft een zonevreemde woning. Het uitdoofscenario wordt 

daar weggenomen. Dat is een daad van goed bestuur richting de mensen die het in 

eigendom hebben en die niet op de hoogte waren van de situatie in het vroegere BPA. In de 

scopingsnota moeten de twee voetbalvelden tijdelijk in wat moeilijkere omstandigheden in 

het Doornpark ergens worden ondergebracht. Men heeft een uitgebreide studie moeten 

doen. Het moet ook in de nieuwe procedure van het RUP gebeuren. Ook de provincie stond 

erop. Er zijn een aantal zaken in de scopingsnota en de startnota uitgetest en gekeken of dit 

een betere locatie is. Deze is als de beste locatie en de minst ruimte-innemende locatie 

eruit gekomen. Het raadslid spreekt van een appartementsgebouw. Aan de ingang wordt 

een mogelijke invulling voorzien omdat men de ingang van de begraafplaats de 

mogelijkheid wil geven voor uitbreiding. Dat betekent dat aan de ingang een aantal zaken 

moeilijk te realiseren zijn die nu nog in woongebied liggen. Men tracht een oplossing te 

vinden voor de eigenaars die dan iets dieper kunnen bouwen en niet iets breder, zodanig 

dat de ingang van de begraafplaats in de toekomst nog smaller zal worden. Want dat is 

eigenlijk woongebied.  

 

Op die manier wordt geprobeerd om een goede ingang te krijgen van de begraafplaats waar 

fietsers en voetgangers in de toekomst gescheiden kunnen worden van het autoverkeer. De 

bedrijfsruimten die er zijn, zijn twee hangars. Die gaat men inderdaad bevestigen. Die zijn 

wel zonevreemd maar ze zijn vergund. Langs deze bedrijfsgebouwen komt ook de toegang 

voor de parkeerplaatsen naar de voetbalaccommodatie. Er zal dan in de Kromstraat geen 

parkeren worden toegelaten. Wat de aanwezigheid van woningen betreft, de meeste 

woningen zitten aan de kant van het Levergem. Daar is de ontsluiting gemaakt. Voor de rest 

zal er weinig tot geen last zijn van de nieuwe zaken die er komen. Het enige dat er nieuw 

komt, is eigenlijk de voetbalaccommodatie. De rest zit al in die zone.   

 

Raadslid Benali kan begrijpen dat de sterretjesweide niet als dusdanig opgenomen wordt in 

het RUP, maar er moet in het RUP natuurlijk wel rekening mee worden gehouden door er 



ruimte voor te voorzien. Als hij zich niet vergist, staat er wel iets over vermeld in de 

toelichting en de verduidelijking van de stedenbouwkundige voorschriften. Hij wil nog eens 

checken hoe reëel het is en of er ruimte voor is voorzien. Hij lijkt hem dat er in het RUP 

rekening mee gehouden moet worden als het er komt. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de begraafplaats blijft zoals ze is. Op de begraafplaats zal er nog 

ruimte zijn om het te realiseren. 

 

Raadslid Benali begrijpt dat nog niet aangegeven kan worden of de fietsstalplaatsen wel of 

niet overdekt worden. Hij begrijpt wel dat er voldoende plaatsen voorzien zullen worden. 

Hij begrijpt ook dat er een groenstructuur zal komen om de sereniteit van de begraafplaats 

te beschermen. Maar hij kreeg toch de indruk dat de GECORO niet volledig overtuigd was 

dat het voldoende gaat zijn om te bufferen tussen de recreatie en de begraafplaats. Hij 

begrijpt dat de schepen er wel van overtuigd is. 

 

Schepen Vlegels zegt dat alles beter zou kunnen als er de ruimte voor zou zijn, maar de 

ruimte is er zeer beperkt. De tribune is met de rug naar de begraafplaats gezet zodanig dat 

daarvan de hinder ook minder zal zijn. Het gebruik van de zaken valt ook niet altijd samen. 

Hij denkt dat er ook afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen 

dat er op 1 november geen voetbal plaatsvindt. Dan zal de parking inderdaad overbezet 

zijn. Het is ook niet de bedoeling dat er parking wordt voorzien zodat alles tegelijk kan 

doorgaan. Dat zou ruimte verslindend zijn en dan zou de verharding ook toenemen. Er is 

alles aan gedaan om het meer een parkstructuur te geven. Op het kerkhof kan dat. Daar is 

men goed bezig. Maar ook rond het kerkhof kan dat met een nieuwe ordening van een 

aantal zaken. Met lichte verschuivingen kan ervoor gezorgd worden dat het een hele 

groenstructuur en rustgebied wordt op de meeste uren en dagen van de week.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft nog twee vragen die niet beantwoord zijn. Het is een groot 

dossier van 115 pagina’s. Er staan goede dingen in, maar hij wil weten waarom zulke zaken 

niet geclusterd kunnen worden in een commissie. Dan is er meer tijd voor en kunnen er 

meer vragen over worden gesteld. Nu wordt het op een hik en een wip besproken.  

 

Schepen Vlegels zegt dat er eerst een startnota is geweest en een scopingsnota. Dat is een 



wit blad op dat moment. Er is gezegd wat het ging worden. Met deze voorlopige vaststelling 

gaat men naar een openbaar onderzoek. Daarna komen er nog gelegenheden om daar 

bijsturing aan te geven. Eventuele bezwaren moeten ook nog terug naar de GECORO. Er zal 

nog commissiewerk gegeven worden om het te detailleren. Maar sommige zaken die het 

raadslid vraagt, zijn zo gedetailleerd dat ze normaal gesproken niet opgenomen worden in 

een RUP. In de teksten zijn ze wel voor een deel verwerkt, onder andere de parkeerplaatsen 

en de fietsenstallingen. 

 

Raadslid De Munck vindt het wel interessant om er eens wat toelichting bij te krijgen. Nu 

wordt de tijd van de gemeenteraad gebruikt. Het is zeker niet oninteressant, maar het kan 

op een andere manier.  

Hij heeft nog een tweede vraag aan schepen Kegels. Hij vraagt of er ruimte is voor 

ecologisch begraven. 

 

Schepen Kegels geeft aan dat dit niet bij dit punt hoort, maar hij zal erop antwoorden. Over 

de sterretjesweide richting raadslid Benali: hij heeft toevallig gisteren ook met raadslid 

Weekers de sterretjesweide besproken. Zij stelde de vraag voor Melsele. Hij heeft toen 

hetzelfde antwoord gegeven als hij vorig jaar en het jaar daarvoor aan het raadslid heeft 

gegeven.  

Er is op een bepaald moment veel ruchtbaarheid aan gegeven omdat het in Kruibeke en 

een aantal andere gemeenten gestart was door een koppel dat een kindje had verloren. In 

Beveren is de ruimte zeer beperkt, maar de collega had de vraag gekregen. In Beveren is de 

plaats overigens aangeduid op de plek waar nu de bloemenweide is. Die kan daarvoor 

gebruikt worden en in Melsele kan ook een plaats gevonden worden binnen de 

begraafplaats zelf. Het heeft dus niets te maken met het RUP. Het kan binnen de corridor 

van de begraafplaats zelf. Hetzelfde geldt voor de vraag van raadslid De Munck. Op dit 

moment is de meest gevraagde manier van begraven het uitstrooien van as. Dat is bijna 

80%. De andere 20% gaat nog naar begravingen. Er is naar zijn weten geen vraag om nog op 

een andere manier te begraven. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het stimulerend kan werken als er iets gerealiseerd wordt. 

 

Schepen Kegels weet dit maar hij vraagt zich af wat er dan moet worden gedaan. Als 



morgen de vraag komt, dan kan er een plaats worden voorzien. Het college kan bespreken 

om er mogelijk een plaats voor te voorzien op de begraafplaats. Maar hij weet nu niet hoe 

groot het moet zijn en op welke manier. Er zijn verschillende manieren. Er zijn bijvoorbeeld 

urnen die vergaan. Op basis van de vraag van het raadslid is wel degelijk onderzoek verricht 

binnen de dienst. Maar er zijn nog heel wat andere manieren om begraven te worden. De 

gemeente kan niet alles aanbieden als er geen rechtstreekse vraag naar is. Hij begrijpt het 

standpunt van het raadslid dat het niet aangeboden hoeft te worden als het niet 

gepromoot wordt. Langs de andere kant is Beveren op dit gebied een conservatieve 

gemeente qua begravingen. Dat vindt hij niet zo erg. Maar als er morgen om wordt 

gevraagd dan zal bekeken worden of het kan. Op dit moment is het alleen niet aan de orde. 

De vraag van collega’s Benali en Weekers zijn eerder terecht. Dat is makkelijker te realiseren 

omdat het gelijk een strooiweide is. Dat kan makkelijk worden ingericht, ook met bepaald 

groen erbij. Het is alleen de vraag waar en wanneer het wordt gedaan. Vanaf dat moment 

kan het uitgevoerd worden. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het plan nog wel wat ruimte toelaat in het noordelijke stuk. 

 

Schepen Kegels zegt dat het perfect kan binnen de huidige contouren van de begraafplaats. 

Het is alleen de vraag, waar vraag naar is. Daarop heeft hij een antwoord gegeven. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, denkt dat er in het plan heel wat positieve zaken zitten maar 

hij heeft ook twee bedenkingen. Die zijn al vermeld. Het gaat om de eventuele bouw van 

meergezinswoningen op die locatie. Daarover moet wat hem betreft nog eens ernstig 

nagedacht worden. Dan is er nog de combinatie van de voetbalvelden en de begraafplaats. 

Er is net gezegd dat er misschien afspraken gemaakt moeten worden voor het weekend van 

1 november. Dan moeten de activiteiten op de voetbalvelden worden beperkt. Maar hij 

denkt dat het probleem zich elke zaterdag stelt. Zaterdag is een populaire dag voor 

begrafenissen en dat is ook de dag dat er veel gevoetbald wordt. Als men dat op deze 

manier wil laten doorgaan dan moet men wat betreft de groenbuffers zeer ernstig kijken 

hoe men dat kan aanpakken. Een begrafenis met op de achtergrond het geluid van 

voetbalwedstrijden is niet echt aangewezen. Bijkomend is er het probleem met de parking. 

Op de zaterdagmiddag kan er een concentratie zijn, zowel op de begraafplaats als op de 

voetbalvelden. Dat lijkt hem een probleem dat nog niet duidelijk uitgeklaard is. 



 

Schepen Vlegels zegt dat het om een meergezinswoning gaat. De eigenaars die nu kunnen 

uitbreiden richting de doorgang naar het kerkhof hebben nog plaats om te bouwen. Men 

heeft liever dat daar iets dieper gebouwd wordt. Dat gaat om maximaal een woning van 

misschien maximaal drie bouwlagen langs de dreef. Dat is de structuur die de gemeente wil 

verbreden. Het is de enige manier om te verbreden zonder tot onteigening te moeten 

overgaan. Het is dus een praktische oplossing om een betere ontsluiting te krijgen. In 

Beveren is er een zeer mooi kerkhof, maar de opening naar de Glazenleeuwstraat kan 

mooier. Dat kan alleen als die breder wordt. Dan kunnen de fietsers en de auto’s apart de 

begraafplaats bereiken. Hij heeft gezegd dat er een hele studie is gemaakt. Er moet worden 

bewezen dat er nood is aan bijkomende sportaccommodatie. Er moet gekeken worden 

waar het in de gemeente ingepland kan worden. Vroeger kon men een plaats kiezen en het 

dan verder uitwerken, maar nu moeten eerst alle alternatieven worden bekeken. Dit kwam 

er als beste uit omdat de minste ruimte wordt ingenomen en omdat er parkings geclusterd 

kunnen worden. Hij is zich ervan bewust dat het deels een stiltegebied is. Daarom gaat heel 

veel aandacht besteed worden aan de buffering. Hij heeft daar geen onzekerheid over dat 

het kan. Daarvoor is de structuur opgezet binnen het RUP. Over de parkings zegt hij dat 105 

er heel wat zijn.  

Er wordt door de nieuwe ontsluiting ook sterk ingezet op fietsverkeer naar de sport of de 

begraafplaats. Hij denkt dat met de minimale stijging van het aantal parkeerplaatsen daar 

voldoende ruimte is om het op te vangen. Het is ook niet de bedoeling om er een grote 

parking van te maken want dat zou ten koste gaan van de groenbuffering. 

 

 

Het college besliste in zitting van 20 april 2020 om over te gaan op een schriftelijke 

adviesvraag in plaats van de organisatie van een fysieke plenaire vergadering, dit gezien de 

huidige coronacrisis en conform VCRO art. 2.2.20.  

Op 3 juni 2020 werd het RUP geadviseerd door de Gecoro. Het advies is voorwaardelijk 

gunstig, waarbij:  

1) het minimaal aantal fietsstalplaatsen moest worden opgetrokken,  

2) aandacht moest komen voor voldoende overdekte fietsstalplaatsen,  

3) aandacht moest komen voor de combinatie tussen recreatie en de sereniteit van  

    de begraafplaats,  



4) aandacht moet komen voor voldoende buffering tussen recreatie en de begraafplaats. . 

Op basis van de adviezen van de instanties  werd het voorontwerp herwerkt tot ontwerp 

RUP. 

Op 12 oktober 2020 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te 

leggen voor voorlopige vaststelling. 

Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende 

van de VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 

dagen. De resultaten daarvan worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan 

de gemeenteraad voorgelegd. 

Het oude plan was zeer gedetailleerd ingetekend en liet geen flexibiliteit toe.  Als het ware 

wordt één grote parkzone gecreëerd met daarin publieke en recreatieve functies.  

Uitbreiding recreatiezone  (voetbal) aan de westelijke zijde van het plan. Hierbij wordt één 

volwaardig plein gecreëerd aan de zuidelijke zijde van de insteekweg, één oefenplein aan 

de noordelijke zijde van de insteekweg. Tussen het hoofdplein en de begraafplaats kan de 

noodzakelijke bebouwing (tribune, kleedkamers, cafetaria) terecht.  

Mogelijkheid tot creatie van nieuwe publiek toegankelijke functie aan de oostelijke zijde 

van het plangebied. Deze percelen worden momenteel gebruikt als weiland en zijn volgens 

het oude BPA ingetekend als groenzone.  

Er wordt voorgesteld om een deel van deze zone te gebruiken voor volkstuintjes en een 

deel voor een plukboerderij. Beide functies hebben een rechtstreeks nut voor de 

omliggende wijk. Gezien deze gronden geen eigendom zijn van de gemeente dient een 

voorkooprecht ingetekend te worden. Hiernaast is het aan te raden met de eigenaar in 

overleg te gaan om een mogelijke gebruiksovereenkomst / aankoop mogelijk te maken.  

Het plan voorziet een verdere toegankelijkheid van de begraafplaats en recreatie door een 

verweving van het gebied met omliggende trage wegen. De doorgankelijkheid van het 

plangebied wordt gemaximaliseerd (enkel voor de trage weggebruiker). Aansluiting kan 

gemaakt worden op het Levergem.  

Hiernaast worden de bestaande sterke parkeervoorzieningen efficiënt ingericht en 

uitgebreid. Een belangrijk element was het behoud van de bestaande dreef. Voorstel is om 

de oostelijke gracht tegen de hondenschool in te buizen voor uitbreiding van de parking. 

Hierdoor kan een dubbele parkeerweg met schuine parkeerplaatsen ingericht worden.  

Hierdoor ontstaan 30 bijkomende parkeerplaatsen en drie bijkomende parkeerplaatsen 

voor mensen met een verminderde mobiliteit. Aansluitend op de ingang van de 



begraafplaats en de nieuwe wegel naar de voetbalzone wordt een afzetzone gecreëerd.  

De parkeervoorzieningen voor de nieuwe recreatiezone (voetbal) wordt bijgevolg volledig 

verwerkt in de bestaande (uit te breiden) parking. Hierdoor blijft de Kromstraat 

gevrijwaard. De parking sluit rechtstreeks aan op de nieuwe recreatiezone met een nieuw te 

creëren doorsteekweg tussen de parking en de voetbal. Deze doorsteekweg zal op of langs 

de aanwezige gracht lopen.  

Het oude BPA voorzag een uitdoofscenario voor de woning gelegen in de Kromstraat  en 

voor de loods aan de achterzijde van de Glazenleeuwstraat. Beide uitdoofscenario's zijn 

onwenselijk en worden weggewerkt. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de voorlopige vaststelling van 

het ontwerp gemeentelijk RUP Wijziging BPA Begraafplaats, bestaande uit een 

toelichtingsnota, een plan voorkooprecht, een grafisch plan, een grafisch register met 

betrekking tot planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 

 

08. In het kader van de verhuis naar het nieuwe administratief centrum moet de telefonie 

vernieuwd worden. Dit gebeurt samen met de politiezone WaNo (Waasland Noord). 

Er wordt getracht om zoveel mogelijk telefoontoestellen te recupereren voor de Politie.  

Dit zijn toestellen die vervangen worden door softphones op de gemeente. 

De politiediensten WaNo werken sinds eind oktober 2019 met een tijdelijke oplossing. Voor 

deze oplossing werd een contract afgesloten voor 1 jaar. Na tussentijdse evaluatie blijkt nu 

dat het product niet voldoet aan de verwachtingen. Het uitblijven van de beloofde opname-

apparatuur is één van de redenen waarom de politiezone niet wenst verder te gaan met de 

huidige oplossing. 

Er wordt  voorgesteld een dossier op te starten via de kanselarij van de 1ste minister. 

De raad gaat algemeen principieel akkoord tot het vernieuwen van de telefonie in kader 

van verhuis naar het nieuwe administratief centrum. 

Vervolgens gaat de raad akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de 

vernieuwing van de telefonie.  Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten 

bedrage van 370 000 EUR exclusief btw of 447 700 EUR inclusief btw op 4 jaar. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure (aankoopcentrale) gekozen. 

 

09. De voorzitter geeft toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw 

Aangenaam Winkelen Beveren. 



 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, zegt dat ze de samenwerkingsovereenkomst zeker goed zal 

keuren. Ze heeft de audit ingekeken en blijft nog met een paar vragen zitten. Op 7 januari 

heeft een deel van het bestuur ontslag genomen. Zij vraagt waarom de bestuursleden 

ontslag hebben genomen. Op 6 april 2020 beslist het college om schepen Kegels als 

ondervoorzitter van de vzw te vervangen door schepen Brocken. Ze vraagt waarom 

schepen Kegels ontslag heeft genomen. Op 8 juni 2020 werd aan het bestuur van 

Aangenaam Winkelen een strafklacht neergelegd tegen de centrummanager. Zij vraagt 

waarom de centrummanager werd ontslagen. 

 

De voorzitter stelt voor om het, aangezien het over personen gaat, dit nadien te behandelen 

in een gesloten zitting. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van 

samenwerkingsovereenkomst tussen handelaarsvereniging vzw Aangenaam 

Winkelen Beveren en de gemeente Beveren. 

De overeenkomst vertrekt van een modelovereenkomst van VVSG en heeft een dubbele 

doelstelling: 

 duidelijke afspraken maken over verwachtingen en verplichtingen tussen beide 

partijen. Het betreft vooral het expliciteren van reeds bestaande, informele 

afspraken.  

 weerleggen van het vermoeden van verzelfstandiging. 

Voor afspraken over aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt, in overeenstemming 

met de aanbevelingen van het auditverslag van 10/08/2020, een aparte bijlage toegevoegd 

aan de overeenkomst. 

Op 7 oktober werd de overeenkomst toegelicht tijdens een 5e gemeenteraadscommissie. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het voorstel van 

samenwerkingsovereenkomst met vzw Aangenaam Winkelen Beveren en de bijhorende 

afspraken rond overheidsopdrachten. 

 

10. De verzekeringen van het OCMW, de gemeente Beveren en de Politiezone vervallen op 01 

januari 2021. De verzekeringspolissen dienen dus herplaatst te worden. 



In zitting van 18 mei 2020 heeft het college de firma AON aangesteld om voor de nodige 

begeleiding te zorgen bij de gunningsprocedure en de latere opvolging. 

Inmiddels werd hiervoor een selectiedraad en lastenboek opgesteld. 

De totale uitgave op jaarbasis wordt geraamd op 550 000 EUR (0% btw) (gemeente = 

 390 000 EUR, OCMW = 10 000 EUR en politiezone = 150 000 EUR). 

Het college van burgemeester en schepenen kan in gevallen van dwingende en onvoorziene 

omstandigheden op eigen initiatief de lastvoorwaarden goedkeuren en dit 

overeenkomstig artikel 269 van het decreet lokaal bestuur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van het dossier, het herplaatsen van de 

lopende verzekeringspolissen van de gemeente en het OCMW Beveren en de Politiezone 

Wano, en dit overeenkomstig art.56, § 4 met toepassing van artikel 269, van het decreet 

lokaal bestuur. 

 

De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van 

opeenvolgende periodes van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 

onderhandeling. 

De Politiezone heeft zijn delegatie gegeven tijdens de Politieraad van 27 augustus 2020. 

Het OCMW heeft zijn delegatie gegeven tijdens het Vast Bureau van 3 augustus 2020. 

 

11. In het verleden werd een kaderovereenkomst aangegaan met EANDIS. In dat kader werd 

onder andere het monitoringsysteem E-lyse uitgebouwd en werd een eerste energieaudit 

uitgevoerd die resulteerde in het energiezorgplan (EZP). Via EANDIS werden de 

maatregelen uit het EZP verder geconcretiseerd en gerealiseerd.  

 

Raadslid Benali, sp.a, vraagt of het contract vergelijkbaar is met het contract uit het 

verleden. Als hij zich niet vergist, was er al eens een overeenkomst met Fluvius. Hij vraagt of 

er aanpassingen zijn gebeurd en wat de evaluatie was van het vorige contract met Fluvius. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het vorige contract voor een groot stuk is uitgevoerd. 

De resultaten van de studies zijn gebundeld. Er zijn een aantal gebouwen doorgelicht. Nu is 

het de bedoeling om bijkomend een aantal gebouwen door te lichten en een aantal 

maatregelen te nemen. In het begin zijn die gebouwen aangepakt waar het energieverlies 



het hoogst was. Nu komt er een nieuwe studie en het is de bedoeling om de conclusies op 

termijn effectief uit te voeren. Het was in het verleden positief, anders zou het niet 

verdergezet worden. 

 

Raadslid Benali heeft inderdaad in het verleden tijdens commissies gezien dat er met 

Fluvius werd samengewerkt aan de duurzaamheid van de gebouwen. Het is ondertussen al 

een tijdje geleden en hij wist niet dat er al een definitieve evaluatie is. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat er zonnepanelen zijn geplaatst en branders zijn 

vervangen. Er zijn ook een aantal voertuigen op gas gekocht. Als het raadslid de 

investeringslijst van de afgelopen jaren bekijkt, dan zal hij terugvinden wat er allemaal is 

uitgevoerd. 

 

Raadslid Benali weet dit. Hij herinnert zich de discussie over of het verstandig is om te 

investeren in voertuigen op gas. Toen is ook aangegeven dat het werd gedaan op basis van 

wat Fluvius aangeraden heeft. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het om vrachtwagens ging. Degene op 

elektriciteit verliezen te veel vermogen. 

 

Raadslid Benali constateert dat de evaluatie positief was en dat dit een voortzetting is van 

het verleden. Hij begrijpt daaruit dat de gebouwen die het makkelijkst duurzaam te maken 

waren al gepasseerd zijn en dat het nu wat moeilijker wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in de tussentijd voortschrijdend inzicht is en de 

technieken zijn beter geworden.  

 

Na de fusie van EANDIS en Infrax werd een nieuwe kaderovereenkomst opgemaakt. De 

nieuwe kaderovereenkomst bevat onder andere: 

1. geen verplichting tot exclusief engagement met Intergem; 

2. regeling voor de datatoegang met betrekking tot data van digitale meters van de 

gemeente; 

3. opzetten van een energiezorgsysteem dat bestaat uit: 



1. energiemanagementsoftware (E-lyse) 

2. formuleren van energie-advies (EZP); 

4. onbepaalde duur; 

5. de DNB kan taken uitvoeren in ontwerp, aanbesteding en uitvoering; 

6. vergoedingen voor de geleverde prestaties per project via aparte overeenkomst; 

7. einde overeenkomst mogelijk per 1 januari van het eerstkomende kalenderjaar. 

In het verleden werd reeds beroep gedaan op dergelijk kaderovereenkomst voor de 

realisatie van het eerste energiezorgplan. Om de technische dienst te ontlasten en vooral 

ook omwille van de monitoring en adviezen is het aan te raden de kaderovereenkomst 

goed te keuren.  

Op die manier kan de expertise van Fluvius versterkend werken in het kader van de 

energiedossiers. 

Met algemeenheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan de 

kaderovereenkomst Duurzame gebouwen tussen de gemeente en Intergem, Franz 

Courtensstraat 11, te Dendermonde. 

 

12. De looptijd van het onderhoud voor meerdere sporthallen is reeds enige tijd verlopen. In 

samenwerking met de Technische dienst gebouwen werd een nieuw bestek opgesteld. 

Meerdere gebouwen hebben verschillende (reeds vervallen) einddata, waardoor er bij de 

nieuwe overeenkomst getracht wordt te streven naar uniforme einddata. Er wordt voorzien 

om de nieuwe overeenkomst te laten aanvangen op 1 januari 2021, dit met een initiële 

looptijd van één jaar. Voor alle locaties zou dezelfde einddatum respectievelijk 31 

december 2021, 2022, 2023 of 2024 zijn, afhankelijk of de opdracht wordt verlengd. 

Het bestek werd zodanig opgemaakt dat de basisopdracht uitgaat van een onderhoud 

zonder waarborg. Gezien de installaties eerder gedateerd zijn, is te verwachten dat een 

voorstel inclusief onderhoud merkelijk duur(der) is. Om alsnog voorstel voor onderhoud 

met waarborg te ontvangen, wordt dit als vereiste variante opgenomen in het bestek. 

In zitting van 26 mei 2020 werden de lastvoorwaarden goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Er werden 3 offertes ontvangen. 

Cegelec Building Services (Vinci Facilities) behaalt zowel voor het onderhoud zonder 

waarborg als het onderhoud met waarborg de hoogste score.  In het verslag van nazicht is 

de achterliggende beoordeling opgenomen. 

De Technische dienst gebouwen adviseert gunstig voor de toewijzing aan Cegelec Building 



Services (Vinci Facilities). 

De meest voordelige offerte met waarborg ligt 17,86 % boven de raming. 

De Technische dienst gebouwen verklaart echter dat de gehanteerde prijzen wel 

marktconform zijn.  

Met algemeenheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord met de aanpassing van de 

raming voor het onderhouden van meerdere sporthallen te gemeente Beveren gedurende 

vier jaar naar het inschrijvingsbedrag (onderhoud met waarborg) conform het voorstel 

van  Cegelec Building Services (Vinci Facilities) naar het inschrijvingsbedrag van 456 554,96 

EUR inclusief btw. 

 

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

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

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

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

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A.  

Aangezien er op dit perceel nog een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om voor de gronden, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A met een oppervlakte van 323,95 m² de 

pacht te verbreken voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 

Trepelandstraat) in Melsele. 

De belofte tot pachtverbreking werd ondertekend op 28 september 2020. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

14. Het college verleende in zitting van 4 november 2019 een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een meergezinswoning met 14 appartementen en een halfondergrondse 

parking, Oude Dorpsstraat te Vrasene. 

Voor de realisatie van de rooilijn dient de grond voor de rooilijn nog overgedragen te 

worden in het openbaar domein. 

Deze gronden zijn kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 1675N, 1675P en 

1675N.  

Algemeen gaat de raad akkoord de gronden gelegen voor de rooilijn in de Oude Dorpsstraat 

in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 1675N, 1675P en 1675R met 



een oppervlakte van 65,21 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar 

domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

15. De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 7 april 2020 beslist 3 percelen 

bouwgrond aan de Eedverbondlaan te Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat 

fase 2) te verkopen volgens het reglement bescheiden gronden. Het betreffen 2 gesloten 

kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 

278,73 m². 

De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het 

oog op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten. 

De raad gaat algemeen akkoord om lot 30, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 

9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met een oppervlakte van 189,31 m², te 

verkopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

16. De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 7 april 2020 beslist 3 percelen 

bouwgrond aan de Eedverbondlaan te Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat 

fase 2) te verkopen volgens het reglement bescheiden gronden. Het betreffen 2 gesloten 

kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 

278,73 m². 

De raad gaat algemeen akkoord om lot 31, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 

9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met een oppervlakte van 278,73 m², te 

verkopen. 

Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

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

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

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

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

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A.  

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



afdeling, sectie E deel van nummer 123A met een oppervlakte van 323,95 m² aan te kopen 

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

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

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

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

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

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

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 498A.  

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

afdeling, sectie C deel van nummer 498A met een oppervlakte van 557,31 m² aan te kopen 

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

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

19. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Beveren voor het schooljaar 2020/2021. 

 

 

20. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Haasdonk  voor het schooljaar 

2020/2021. 

 

21. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kallo/Lindenlaan voor het schooljaar 

2020/2021. 

 

22. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Melsele  voor het schooljaar 2020/2021. 

 

23. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Vrasene  voor het schooljaar 2020/2021. 

 



24. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kieldrecht voor het schooljaar 

2020/2021. 

 

25. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor het Gemeentelijk Technisch Instituut  voor het schooljaar 2020/2021. 

 

26. Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de aanwending van het 

lestijdenpakket voor de kunstacademie Beveren voor het schooljaar 2020/2021. 

 

27. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Erfpunt met als onderwerp 'Verlenging 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfpunt, goedkeuren beleidsplan 2021-2026 en 

uitbreiden werkingsgebied met de stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht'. 

Sinds eind 2002 heeft Erfpunt de rechtsvorm van projectvereniging. Het Decreet Lokaal 

bestuur bepaalt dat een projectvereniging wordt opgericht voor een periode van maximum 

zes jaar. Een verlenging voor eenzelfde maximumperiode is mogelijk, mits instemming door 

de participerende gemeenten. 

In artikel 401 van het decreet zijn de volgende modaliteiten aangaande de verlenging terug 

te vinden: 

- de beslissing door de deelnemende gemeenten dient te gebeuren voor het verstrijken van 

de termijn van zes jaar. Gezien de datum van de oprichtingsakte (9 december 2002) zal deze 

termijn verstrijken op 9 december 2020). 

- de beslissing door de gemeenteraden dient genomen binnen een periode van twee 

maanden. 

- bij gebrek aan instemming van alle betrokken partijen of bij het uitblijven van een of meer 

beslissingen, wordt de vereniging ontbonden. 

Erfpunt wil zich de komende zes jaar verder profileren als een steunpunt rond onroerend 

erfgoed in het Waasland. Hoe de organisatie dit wil aanpakken, is terug te vinden in het 

nieuwe beleidsplan 2021-2026. 

Naast Lokeren diende dit jaar ook de gemeente Zwijndrecht een aanvraag in om toe te 

treden tot Erfpunt vanaf 2021. De raad van bestuur keurde de toetreding voorwaardelijk 

goed op 5 mei 2020. 

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het dossier “verlenging 



Erfpunt, goedkeuring beleidsplan 2021/2026 en uitbreiden werkingsgebied met de stad 

Lokeren en de gemeente Zwijndrecht. 

 

28. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting: omgevingsvergunning d.d. 6 juli 2020 verleend aan NV Immove, verbouwen van een 

bestaande loods tot 9 KMO-units Kieldrechtsebaan 51/2 Verrebroek. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, geeft aan dat zijn vraag betrekking heeft op een 

omgevingsvergunning die afgelopen zomer door het college verleend is in verband met het 

verbouwen van een bestaande loods tot 9 KMO-units op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek. 

Er is een KMO-zone waar al heel lang activiteit is, maar waar toch wel sprake is van wat 

overlast. De site wordt blijkbaar vooral gebruikt door transporteurs. Er staan momenteel 

een twintigtal vrachtwagens. Er is weinig duidelijkheid over wat er met de KMO-units gaat 

gebeuren. De bewoners vrezen dat het meer van hetzelfde wordt en dat het bijgevolg voor 

bijkomende overlast gaat zorgen. Hij vraagt of het college bij de milieuaanvraag die er nog 

moet komen voor de units bijkomende voorwaarden gaat opleggen. 

 

Schepen Kegels is nauw betrokken geweest bij het dossier. Hij kent de meeste klagers ook. 

Die zijn langs geweest om hun bezorgdheden kenbaar te maken. Ook met de aanvrager van 

de omgevingsvergunning is in het verleden al gesproken. In het verleden waren er wel 

problemen. Het toenmalige Polymetal stond op de site en dat gaf problemen alom. Nu is 

het allemaal opgekuist en gaat het om de oude loods links op het terrein die verbouwd 

wordt naar units. Er wordt niets vergroot of veranderd. Er komen negen entiteiten die 

verhuurd gaan worden. Het is nog niet bekend wat erin komt.  

 

Vijf of zes jaar geleden zijn nieuwe afspraken gemaakt met de aanvrager rond de 

problematiek met de bewoners die er rechtstreeks aanpalen. Die werden vooral in de 

ochtend en de avond gehinderd door het verkeer van de vrachtwagens die op en af reden, 

vooral vanwege het tijdstip. Daar zijn toen al maatregelen voor genomen. Het is afgestemd. 

Nu zijn er eigenlijk geen klachten meer over op één aanpalende na, maar dat is al lang 

bezig. Als er in dit geval zich KMO’ers komen vestigen met speciale omstandigheden, dan 

moeten er extra maatregelen worden opgelegd. Maar in dit geval is het nog niet nodig. Het 

zal opgevolgd worden. Dat is ook zo afgesproken met de aanvrager die een toelichting heeft 



gegeven over wat hij daar van plan is. Gezien de problematiek van het verleden wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden dat er geen problemen van komen. 

 

Raadslid Creve heeft in verband hiermee ook al eens een schriftelijke vraag gesteld. Hij had 

van de directeur ook al wat meer toelichting gekregen. De materie was hem niet bekend. 

Het blijken vooral transportbedrijven te zijn. De schepen zegt dat hij er met de aanvrager al 

over heeft gepraat. Het raadslid vraagt of de aanvrager al uitsluitsel heeft gegeven over wat 

hij daar gaat doen of enkel nog maar over dat hij de locatie daar gaat opknappen. 

 

Schepen Kegels zegt dat de oude burelen van Polymetal nu volledig worden gerenoveerd. 

Er komen negen kleine units. Dat wil zeggen dat er geen transportbedrijf kan komen. Of 

misschien postbusbedrijven waar er in Beveren al wat van bestaan. Daar is ook opgekuist 

want er waren er een paar. Maar als er een bureel is dan kan een bedrijf wel op het terrein 

zijn vrachtwagen parkeren. De site is groot genoeg. Maar de aanvrager weet van de 

problematiek en de schepen gaat nog altijd af op het woord van de mensen in kwestie. De 

aanvrager is zich er wel degelijk van bewust dat er een probleem was en dat dat onder 

controle gehouden moet worden, maar het blijft een KMO-zone. Het gemeentebestuur kan 

moeilijk iets verbieden in een zone die er wel voor bestemd is. Langs de andere kant moet 

het binnen de perken blijven voor de mensen die er langs wonen. Dit is wel degelijk goed 

besproken. De aanvrager wil van de grote loods negen kleinere ruimtes maken om kleinere 

bedrijven aan te trekken. Daar hebben Verrebroek en Kieldrecht ook nood aan. Het betreft 

kleinere ruimtes dus de kostprijs zal ook lager liggen. Op die manier wil de aanvrager 

mensen de kans geven om te huren bij hem. Uiteindelijk is het de bedoeling om op de 

rechterzijde van de site waar de huidige loodsen zijn die ook te verkleinen. Die zijn te groot 

om op dit moment aan de man te brengen. Dit is een testcase om te kijken of het aanslaat. 

In elk geval is er een tekort aan KMO-ruimte in de regio. Hij is dus blij dat er nog een 

initiatief wordt genomen. Het moet wel binnen het kader van de leefbaarheid blijven. 

 

Raadslid Creve denkt dat er geen enkel probleem zou zijn als het inderdaad gaat over het 

soort activiteiten die de schepen net beschrijft. Maar hij kent ook de problematiek. Men zit 

nu al met een twintigtal vrachtwagens. De omwonenden vrezen dat er nog bij gaan komen. 

De schepen is er goed van op de hoogte. In het verleden zijn inderdaad afspraken gemaakt, 

hij denkt dat dat al teruggaat tot 2012. Hij kan alleen maar voortgaan op wat de mensen 



daar hem zeggen en wat hij er zelf van ziet. Blijkbaar zijn er afspraken gemaakt in verband 

met activiteiten, van wanneer ze in de ochtend begonnen en in de avond weggingen en wat 

de beperkingen in het weekend betreft. Hij verneemt dat er van die afspraken niets meer 

wordt nageleefd. Hij vraagt of het nu niet het moment is om met de milieudienst de puntjes 

op de i te zetten en of de afspraken opnieuw op punt gesteld kunnen worden. Het gaat om 

het centrum van Verrebroek. Zo kan de leefbaarheid terug versterkt worden. 

 

Schepen Kegels weet over welk klachtendossier het gaat. Hij is er ter plaatse geweest en de 

mensen hebben dikwijls contact met hem opgenomen. De mensen wonen bijna op de site. 

Als er een vrachtwagen op en af rijdt dan rijdt die zowel zijdelings als voor de voordeur 

voorbij. Het is natuurlijk de kip of het ei. Hij wil er geen discussie over voeren in de breedte. 

Het moet leefbaar zijn. Maar als men morgen een huis koopt naast de luchthaven van 

Zaventem dan weet men dat er een vliegtuig voorbij zal vliegen. Het dossier moet 

genuanceerd worden bekeken. Hij gaat er voor een deel in mee en de aanvrager gaat er ook 

voor een stuk in mee. De zone is wel bestemd voor KMO, dus de aanvrager gaat verder mee 

in het verhaal dan hij zou moeten doen. Hij heeft een goede band met de gemeente 

Beveren. De site heeft een heel zwarte periode gekend en zit nu in een goede periode. Langs 

de andere kant zijn alle doorgegeven klachten besproken. Op dit moment zijn er geen 

inbreuken.  

 

Als die er wel zijn dan moet er melding van worden gemaakt bij de milieudienst en zal er 

opnieuw controle worden gedaan omtrent die zaken. Maar op dit moment weet hij van 

geen klachten en het is al een hele tijd geleden dat hij die mensen gehoord heeft. Hij heeft 

ze gehoord in verband met dit dossier. Het dossier is rond de zomer goedgekeurd door het 

college en sindsdien heeft hij er niemand meer over gehoord. 

 

Raadslid Creve geeft aan dat zijn informatie niet van een specifieke persoon komt. Het 

komt van verschillende omwonenden en ook niet uit één straat. Het gaat wel degelijk over 

overlast, bijvoorbeeld van vrachtwagens die de hele tijd staan te draaien. Dat begint in de 

ochtend om vijf uur. Die komen er in de avond om tien uur nog toe. Ze staan ook in het 

weekend te draaien. Daar is misschien wel een uitleg voor. Het is door de ligging daar geen 

makkelijke zaak. Hij vraagt of de milieudienst een bemiddelende rol kan spelen zodanig dat 

er afspraken worden gemaakt die effectief worden nagekomen. Dat is nu het probleem. Er 



zijn vanuit het bedrijf naar de bewoners toe wat vrijblijvende beloftes gedaan. Dat is 

intussen jaren geleden. Maar er komt ondertussen niks meer van in huis. Mensen dienen 

eens een klacht in maar dat blijven ze niet week na week doen. Als de schepen dat wil dan 

kan de milieudienst hier een goede rol spelen.  

 

Schepen Kegels zegt dat alles wat wordt meegegeven aan de vergunningskwestie onder 

voorwaarden is. Er wordt dus ook verwezen naar de voorwaarden die opgelegd zijn aan de 

zone destijds in 2013. Hij was daar toen zelf bij op het bureel op de site. De fasering van de 

KMO-zone is toen geschetst. In die periode zijn ook bepaalde maatregelen opgelegd. Als die 

overtreden worden dan moeten de mensen een melding maken. Hij zou op moeten vragen 

wanneer voor het laatst een melding is gemaakt van een overtreding daar. Maar als het in 

Verrebroek is, weet hij het normaal gezien rap genoeg. Hij kan alleen maar zeggen dat er in 

dit geval op voorhand meerdere gesprekken zijn geweest over op welke manier en dat er 

maximaal aandacht moest zijn voor de omwonenden. Dat is ook in het belang van het 

bedrijf en in het belang van iedereen daar. De boodschap is wel duidelijk en het zal verder 

opgevolgd worden. 

 

 

 

 

Raadslid Creve heeft nog een concrete vraag. Hij vraagt of het mogelijk is om de afspraken 

die destijds gemaakt zijn opnieuw te honoreren onder auspiciën van de milieudienst of de 

schepen. Hij vraagt of de schepen dat engagement op wil nemen. 

 

Schepen Kegels zegt dat hij dat uiteraard wil doen. Hij vraagt het raadslid om de bronnen 

die hem over dit dossier geïnformeerd hebben, te checken. Vorig jaar, nog voor de aanvraag 

en voordat er enige kenbaarheid van dit dossier was, is er al een terugkoppeling geweest 

met omwonenden en met de eigenaar zelf om terug te wijzen op de afspraak van 2013. Met 

de mensen die de meeste last ondervonden is toen terug het gesprek aangegaan met de 

eigenaar. Er is toen benadrukt dat de gemaakte afspraken uit 2013 gehonoreerd moeten 

blijven worden. Het engagement is duidelijk. Er mag geen overlast zijn. Er is altijd wel een 

stukje overlast, dat kan men niet 100% vermijden, maar het mag niet ten koste gaan van de 

leefbaarheid van de omwonenden. 



 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

29. Ten verzoeke van Beveren 2020: activiteiten van derden in Doel 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, denkt dat iedereen voldoende vertrouwd is met de 

problematiek van Doel en met allerhande initiatieven om er zaken te doen. Zo is er ook de 

Brusselse eventorganisatie CODDY die in september aankondigde zonder een voorafgaande 

aanvraag of toelating voor het weekend van Allerheiligen een Halloween-escapegame te 

organiseren in Doel. Het gaat om het ganse weekend van vrijdagavond tot zondagavond. In 

het verleden hebben dergelijke activiteiten herhaaldelijk voor een triggereffect gezorgd. 

Dat betekent dat alleen al door de aankondiging ook andere groepen naar Doel afzakken de 

dagen of weken nadien met extra overlast tot gevolg. De gemeente is over de activiteit 

gealarmeerd en toch heeft de organisatie van de gemeente een principiële toestemming 

gekregen nadat ze uiteindelijk contact opnamen. Hij vraagt naar de motivatie om voor dit 

soort activiteiten toch toestemming te verlenen. 

 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid Creve niet volledig is. Hij heeft het raadslid 

gemaild over het feit dat in de tussentijd de activiteit geweigerd is. 

 

Raadslid Creve zegt dat dat op basis van COVID-maatregelen is.  

 

Burgemeester Van de Vijver was nog niet klaar met zijn antwoord. Aanvragen voor Doel 

liggen heel gevoelig. Er wordt advies gevraagd aan de politie. De politie heeft een tijd terug 

een kritisch positief advies gegeven. Op basis daarvan heeft het college besloten om het toe 

te laten op voorwaarde dat het kerkhof geschrapt wordt van het parcours. Vorige week, een 

aantal dagen voordat de beslissing is genomen om het niet toe te staan, heeft hij vernomen 

dat het kerkhof nog altijd niet geschrapt was op de website. Op 6 oktober had de 

burgemeester de betrokkene een mail gestuurd. De organisatie gaf aan dat ze het direct 

gingen aanpassen en dat is niet gebeurd. Maar in de tussentijd zijn de coronamaatregelen 

verstrengd. Er is nu ook de avondklok. En er deed zich nog een andere vraag voor, een 

voorstel om op 7 november te gaan wandelen in Doel met tweehonderd mensen. Ook 



daarvoor is een advies gevraagd aan de politie. Dat zal ook kritisch bekeken worden, al kan 

het waarschijnlijk al niet meer in het kader van de verstrengde maatregelen. Maar over alle 

aanvragen wordt dus een advies gegeven door de politie en op basis daarvan wordt er een 

beslissing genomen door het college. In het verleden waren die beslissingen bijna altijd 

negatief. In deze was vooropgesteld dat het zou gaan om teams van maximaal vijf 

personen. Die hadden allemaal een inschrijving en een precieze vertrektijd. Daarom vond 

men dat het kon. Maar het heeft hem wel verontwaardigd dat men ook over het kerkhof 

wilde gaan, ook omdat men per mail verzekerde dat het aangepast zou worden en dat 

nadien niet gebeurd bleek te zijn. Toen was het vertrouwen zoek. Maar het zal in het vervolg 

ook zo gaan. Het college vraagt een advies aan de politie en op basis daarvan wordt een 

beslissing genomen. Maar in dit geval is het zonder voorwerp omdat de beslissing is 

genomen dat deze activiteit niet toegelaten wordt. Dat is ook medegedeeld aan de 

betrokkene. 

 

Raadslid Creve merkt dat de burgemeester ook bezorgd is over wat daar eventueel kan 

mislopen. Hij neemt genoegen met het antwoord van de burgemeester. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

30. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd ook volgend punt toegevoegd aan de agenda: 

“wegbeheer”. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft eerder een schriftelijke vraag gesteld over wegbeheer. 

Op het grondgebied van Beveren, in het bijzonder in de polderdorpen, bestaat er soms veel 

onduidelijkheid over welke overheid voor wat bevoegd is. Sommige instanties zijn nalatig 

wat tot gevolg heeft dat sluikafval, nadat het gemeld is bij het meldpunt van Beveren, soms 

maandenlang blijft liggen. Dat is niet de schuld van het meldpunt of de diensten in Beveren. 

Maar het is een feit dat het wordt doorgegeven en er niet snel gevolg aan wordt gegeven. Hij 

vraagt of Beveren het niet meer op kan volgen en kan kijken of er effectief iets mee gedaan 

wordt. Ten tweede vraagt hij of het niet aangewezen is om meer verantwoordelijkheid in 

gemeentelijke handen te nemen. Er zijn nogal wat overdrachten van wegen aan andere 

diensten geweest met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het noordelijke gebied. 

Dit had alles te maken met het toenmalige RUP, maar dat is intussen vernietigd. Een deel 



van de overdrachten is wel gebleven wat maakt dat in een aantal deelgemeenten van 

Beveren straten onder de bevoegdheid vallen van Maritieme Toegang en nog andere 

diensten. Dat lijkt hem niet altijd logisch en consistent. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dat in heel Beveren en in het bijzonder in de polder er nogal 

wat overheden en administraties bevoegdheden hebben zoals AWV, District Antwerpen, 

provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg, het havenbedrijf, AMT, Polderland van 

Waas en uiteraard de gemeente. Het gemeentebestuur, wanneer er meldingen zijn van 

problemen op wegen met een andere beheerder, geeft deze direct door. Het gaat niet 

alleen over sluikstorten maar bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van een fietspad. Er zijn 

een aantal afspraken rond de winterdienst die door de gemeente worden opgenomen. 

Maar hij is wel van oordeel dat elke administratie haar verantwoordelijkheid moet 

opnemen en dat het niet noodzakelijk aan het gemeentebestuur van Beveren is om het 

wegbeheer van gewestwegen en dergelijke over te nemen. De gemeente speelt haar rol 

voor wat een zeer groot grondgebied betreft. Dat gebeurt met zeer veel inzet en de mensen 

zijn er op een knappe manier mee bezig. Wanneer andere wegbeheerders in gebreke blijven 

dan doet de gemeente wat zij moet doen. Het wordt meteen gesignaleerd en vrij kort 

opgevolgd.  

Het loopt niet overal perfect. In het polderbestuur is men bijvoorbeeld in een 

overgangsperiode. Maar hij denkt dat er geen enkele reden is waarom de gemeente 

bepaalde verplichtingen zou overnemen. De gemeente doet wat ze moet doen en geeft 

door aan de andere spelers wat zij moeten doen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het gemeentebestuur eigenlijk wel blij is dat het de enorme 

kosten die de linkeroever teweegbrengt niet hoeft te dragen. Er worden daar veel wegen 

kapotgereden en er zijn haast wel dagelijks werken. De gemeente heeft daar noch de 

financiën noch de middelen voor. De wegen daar worden ook voornamelijk kapotgereden 

door havenactiviteiten, verder komt er niet veel verkeer. Het lijkt hem daarom logisch dat 

de haveninstanties die wegen onderhouden en herstellen. Er is nu ook een discussie over 

het logistiek park waar het havenbestuur zich wel bewust is van de kosten die het met zich 

meebrengt om het te onderhouden.  

 

Raadslid Creve heeft het niet zozeer over de gewestwegen. De nieuwe Arenberg valt 



bijvoorbeeld momenteel  wat betreft het wegbeheer onder Maritieme Toegang. Dat geldt 

voor nog een aantal polderwegen. Die in Doel zijn weer de bevoegdheid van de gemeente. 

Hier en daar is er nog wat van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Daarom krijgt men 

soms absurde situaties als er dingen opgeruimd moeten worden. Dan blijft het soms twee à 

drie maanden liggen. Het wordt dan door mensen bij het meldpunt gemeld. Het klopt dat 

de gemeente dan de verantwoordelijkheid opneemt door deze door te geven en dat andere 

overheden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Maar de realiteit is dat er bewuste 

burgers zijn die het melden bij het meldpunt. Die constateren dat het er veertien dagen 

nadien nog ligt. Die geven het weer door aan het meldpunt. In het verleden waren het 

toevallig eens stukken waarbij de Maatschappij Linkerscheldeoever betrokken was. Drie 

maanden nadien lag op dezelfde plaats nog steeds dat afval. Hij houdt geen pleidooi om 

gewestwegen over te nemen, maar hij vindt het anderzijds niet onlogisch dat de wegen die 

oorspronkelijk onder de controle van de gemeente zaten en die omwille van de plannen 

werden overgedragen aan diensten van de Vlaamse administratie, opnieuw onder controle 

van de gemeente komen. Dat kan het goede bestuur alleen maar ten goede komen. 

 

 

Schepen Vlegels wil alleen nog zeggen dat de Maatschappij Linkerscheldeoever geen 

wegbeheerder is in de gemeente Beveren. 

 

Raadslid Creve zegt dat het niet gaat over wegbeheer maar over zakken aan de kant van de 

weg, 

 

Schepen Vlegels zegt dat de wegbeheerder daarvoor moet zorgen. Dat is het wegbeheer 

langs de kant en de straten zelf. 

 

Raadslid Creve vraagt wat er gebeurt als het meldpunt aangeeft het doorgegeven te 

hebben aan de Maatschappij Linkerscheldeoever en het er na drie maanden nog ligt. Dan 

zal het toch van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn. Dan gaat het misschien niet over 

de weg maar over de kant van de weg. Hij spreekt over een concreet geval en als de 

schepen het wil dan kan hij hem de mails bezorgen. Het gaat aan de ene kant over 

wegbeheer en daarnaast ook over een aantal braakliggende terreinen die eraan grenzen. 

Dat zijn problematieken die aan elkaar vasthangen. 



 

Schepen Kegels zegt hoe het marcheert. De wegbeheerder moet het onderhouden, ook 

naast de weg. Dan zal er een missing gebeurd zijn. Het raadslid mag hem gerust mededelen 

over wat hij het concreet heeft. Hij zou graag wat concreter spreken. 

 

Raadslid Creve zal het de schepen bezorgen. Hij stelt voor dat punt dan te parkeren. Maar 

hij vraagt nog steeds of de wegen die ooit onder controle van de gemeente waren opnieuw 

onder het beheer van de gemeente gebracht kunnen worden. Dan weet men tenminste 

voor die wegenis dat het allemaal onder eigen controle is. Wat de gemeente zelf doet, doet 

zij beter. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dat wat de gemeente zelf doet, beter is. Dat is een 

slogan die ook voor andere zaken is gebruikt. Maar het raadslid moet wel weten wat de 

financiële consequenties zijn. Als de wegen terug worden overgenomen moet de gemeente 

het onderhoud en eventueel ook de vernieuwing weer opnemen. Het gaat dan over 

honderdduizenden euro’s per jaar. Dat heeft enorme gevolgen voor de begroting. Instanties 

als AMT zullen de gemeente graag zien komen.  

 

Raadslid Creve vindt het raar als de gemeente zegt dat elke overheid wegen over kan 

nemen zodat de gemeente er niet meer naar hoeft te kijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het een specifieke situatie is. Het gaat om een 

havengebied en de wegen daar worden niet gebruikt door particulieren zoals in andere 

gemeenten. Daarom is het niet onlogisch dat de andere overheden die actief zijn in het 

gebied mee een verantwoordelijkheid dragen. Overigens worden er ook waterlopen 

overgedragen aan de provincie. 

 

Raadslid Creve spreekt over de nieuwe Arenberg, over de Engelsesteenweg, over de 

Hogendijk. Dat zijn allemaal geen havenwegen. De burgemeester moet het eens bekijken 

op de kaart. Voor een aantal zaken heeft de burgemeester helemaal gelijk, maar sinds de 

vernietiging van het RUP-plan is er wel iets veranderd. Er is opnieuw de situatie als 

voorheen en voorheen waren deze wegen van de gemeente. Normaal gezien ging het 

allemaal havengebied worden, maar dat is niet meer zo. Men kan dat niet tot in de lengte 



van dagen onder de bevoegdheid houden van allerlei administraties die bezig zijn met de 

haven of de uitbaggering van de Schelde. Dat is een absurde situatie. 

 

Schepen Kegels vindt dat de gemeente er beter voor kan passen om het symbolisch in 

eigendom te hebben en het dan voor heel veel geld te moeten onderhouden. De Nieuwe 

Arenberg is aangelegd door AMT net zoals andere banen.  Zij zijn op dit moment dan ook 

verantwoordelijk als daar iets gebeurt doordat het wegdek niet in goede staat is. Binnen de 

haven vindt hij het doodnormaal dat de gemeente dat in die richting kan duwen, ook in het 

logistiek park. Er is nu ineens een hele discussie over het stuk op de provinciale baan tussen 

de brug in de Vrasenepolder en ’t Wit Huis dat kapotgereden wordt door de haven. De 

gemeente probeert nu om dat te laten financieren door het havenbedrijf en de 

maatschappij. 

 

Raadslid Creve vindt dat evident. Dat heeft hij zelf gezegd een aantal maanden geleden in 

de raad. 

 

Schepen Kegels zegt dat wordt gekozen voor de beste en goedkoopste oplossing voor de 

gemeente. Als het raadslid de begroting nog een aantal miljoen euro wil laten groeien voor 

de aanleg en het onderhoud van de wegen, dan moet hij daar voor gaan. Het college denkt 

daar anders over en besteedt de miljoenen liever op een andere manier. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

31. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting:  

“standpunt gemeente Beveren met betrekking tot nieuwe Vlaamse regiovorming”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat Bart Somers recent de conceptnota heeft neergelegd in 

uitvoering van het regeerakkoord waarbij de Vlaamse regering aangeeft in te willen zetten 

op regiovorming. Reeds lang zetten gemeenten in op intergemeentelijke samenwerking. Dit 

leidde tot een wildgroei aan kleinere en grotere samenwerkingsverbanden. Om de 

verrommeling tegen te gaan schuift men een conceptnota naar voren die Vlaanderen 

opdeelt in dertien concrete regio’s. Dat betekent dat de gemeenten zullen moeten 

uittreden uit bestaande samenwerkingsverbanden buiten de regio en terug zullen moeten 



instappen in nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de eigen regio. In het voorstel hoort 

Beveren tot regio Waasland met Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis Waas, Sint-

Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Het is een dringend dossier. Het tijdpad is van 

belang aangezien de provinciegouverneur en de Vlaamse beleidsdomeinen tegen eind 2020 

een advies moeten geven over de regioafbakening. Hierover heeft ze twee vragen. Enerzijds 

vraagt ze, als uitgegaan wordt van de voorgestelde regiovorming, welke Beverse 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hierdoor wel en niet worden geïmpacteerd. 

Ten tweede vraagt ze in welke samenwerkingsverbanden Zwijndrecht een partner is. 

Zwijndrecht maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, maar de 

conceptnota verhindert niet dat er over provinciegrenzen heen regio’s gemaakt worden. Zij 

stelt voor dat de gemeente in overleg gaat met de andere gemeenten die deel uitmaken van 

de voorgestelde regio om samen met Interwaas en de gouverneur Zwijndrecht te vragen in 

overweging te nemen om deel uit te maken van de regio Waasland. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt het een zeer boeiende discussie die nog vervolgd zal 

worden. Er is een nota van de Vlaamse regering en een nota van de VVSG die veel intenties 

bevatten maar nog niet heel concreet zijn. De enige concrete beslissing die is genomen is 

dat de regio’s wel degelijk zullen samengesteld worden. Interwaas bestaat uit tien 

gemeenten. In de nieuwe regio waartoe Beveren behoort zijn er negen gemeenten 

opgenomen. Zwijndrecht is toegevoegd aan de regio Antwerpen. Hij denkt dat het aan 

Zwijndrecht zelf is om te bepalen tot welke regio zij wil behoren en daar eventueel steun 

voor zoekt indien zij niet akkoord is met wat nu voorligt. Er is ook bepaald dat de 

burgemeesters in de regiovorming een actieve rol moeten spelen. In alle provincies hebben 

de burgemeesters van een regio regelmatig structureel of in los verband overleg om over 

een aantal zaken van gedachten te wisselen. Voor de rest zijn de gouverneurs belast om 

tegen eind 2020 met de burgemeesters een aantal voorstellen te bekijken en uit te werken, 

zodanig dat in de loop van 2021 de Vlaamse regering over een subsidiebesluit en de 

definitieve regioafbakening kan beslissen. Als Zwijndrecht vindt dat zij bij de regio 

Waasland hoort dan zal er vooral vanuit Zwijndrecht een initiatief genomen moeten 

worden en zal Beveren dat mee ondersteunen. In de nota staat ook dat een gemeente niet 

mag toetreden tot een intercommunale die buiten de huidige regio, zoals beslist is door de 

Vlaamse regeringsomschrijving, zou vallen. Er is niet beslist dat de gemeente uit een aantal 

samenwerkingsverbanden die momenteel buiten de regio een omschrijving hebben moet 



stappen. Er mag alleen niet toegetreden worden tot samenwerkingsverbanden die 

eventueel gemeenten zouden betrekken die niet tot de afgebakende regio behoren. Dan 

valt het er buiten. Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden die er al buiten vallen en de 

rest zal in de toekomst bekeken moeten worden. Het is juist de oefening van de 

regiovorming om alle samenwerkingsverbanden die er momenteel zijn te bekijken en om 

de verrommeling voor een stuk tegen te gaan. Iedereen vraagt zich af of alle verbanden die 

er zijn wel een nut hebben. Het is een eerste stap. De afslanking van de provincies moest 

ook dienen om de verrommeling tegen te gaan. Het gaat dus ook om de rol van de 

provincies en daar wordt nu niet over gesproken. In het regeerakkoord is geen sprake meer 

van verdere afbouw van de provincies, in tegenstelling tot vroeger. Ook daar is dus nog 

enorm veel onduidelijkheid. De enige duidelijkheid is dat de regio’s zijn afgebakend. Maar 

dat moet nog bevestigd worden in 2021 door middel van een voorstel. De rest zal een zeer 

boeiende discussie worden. Hij kijkt ernaar uit. Er is een nieuwe gouverneur die zich aan het 

inwerken is maar vooral bezig is met corona. Het zou dus wel eens kunnen dat de deadline 

van eind 2020 verlengd wordt naar het voorjaar 2021. Hij denkt niet dat ze hiermee al bezig 

geweest is. Ze heeft ook een bezoek gepland aan de verschillende gemeenten, maar dat zal 

de komende maanden waarschijnlijk niet kunnen doorgaan omwille van corona. Maar het 

is dus een belangrijk punt en een boeiende discussie. Er is ook al eens discussie gevoerd. Hij 

is in de vorige legislatuur eens in de raad geïnterpelleerd omdat Beveren toen tot de 

Antwerpse regio zou gaan behoren. Bij deze is er geen sprake meer van dat Beveren 

overgeheveld zal worden naar de Antwerpse regio of een stadsregio waar in het verleden 

een aantal mensen van gedroomd hebben. Maar bijvoorbeeld qua vervoersregio zit 

Beveren bij Antwerpen. Hij weet nog niet welke gevolgen dat heeft in verband met deze 

regio-indeling. Het zal een boeiende discussie zijn voor de komende maanden of misschien 

zelfs jaren. 

 

Raadslid Rovillard noteert dat er tot op heden nog niets gebeurd is en dat de 

burgemeesters nog niet zijn geraadpleegd. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit. Hij heeft nu de nota van de Vlaamse regering die 

van nog niet zo lang geleden is goedgekeurd. Er is ook een nota van de VVSG die raadgeving 

geeft. Het is boeiend en allemaal stof voor discussie. Maar het zal niet eenvoudig zijn met 

het aantal samenwerkingsverbanden. Het zijn discussies die allemaal op termijn gevoerd 



zullen worden. Die zullen de eerste jaren niet beslecht zijn. Het is wel duidelijk dat er geen 

nieuwe engagementen die afwijken van dit voorstel aangegaan kunnen worden. Anders 

dweilt men met de kraan open. 

 

Raadslid Rovillard vraagt tot slot nogmaals naar de intenties van de gemeenten met 

betrekking tot Zwijndrecht. Het is een goed partnerschap en er zijn 

samenwerkingsverbanden waar men dan niet aan hoeft te komen. Het is voor Beveren ook 

efficiënt en goed bestuur om samen te werken met een buurgemeente. Ze vraagt of het 

standpunt over Zwijndrecht is dat de gemeente een toetreding van Zwijndrecht tot de regio 

Waasland  wil faciliteren.  

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het in eerste instantie aan Zwijndrecht is om daar 

duidelijkheid rond te creëren. De collega-burgemeester zit ook in de raad van bestuur van 

Interwaas.  

 

Als zij de steun vragen van de andere Wase gemeenten om in tegenstelling tot hetgeen dat 

voorligt niet tot de regio Antwerpen te willen behoren maar tot de regio Waasland, dan 

denkt hij dat veel Wase gemeenten Zwijndrecht zullen steunen. Maar het initiatief moet 

uitgaan van Zwijndrecht. Beveren moet niet paternalistisch gaan doen door zelf het 

initiatief te nemen ten opzichte van Zwijndrecht. Dat zou zelfs averechts kunnen werken. 

Als Zwijndrecht te kennen geeft veel liever tot deze regio te behoren, dan zal daarover 

gesproken worden. 

 

Raadslid Rovillard vraagt of de gemeente dat dan gaat steunen. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat er geen reden is om dat niet te doen. Moerbeke is wel 

opgenomen, waarschijnlijk omdat het de provincie Oost-Vlaanderen is, maar bij 

Zwijndrecht is er de moeilijkheid dat het in andere provincie ligt. Maar men zal het steunen 

want Zwijndrecht is een jaar of drie à vier geleden opgenomen in Interwaas. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

32. Ten verzoeke van sp.a werd ook volgend punt toegevoegd:  “COVID-19 in Beveren: stand 



van zaken”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, refereert aan de decentralisatie van de contactopsporing. Steden 

en gemeenten krijgen extra geld voor de versterking van de lokale contactopsporing voor 

elke indexpatiënt. Dus voor elke persoon die de contactopspoorders contacteren, is er 

voortaan een vergoeding van 100 euro voorzien. Ze vraagt of de gemeente dit gaat 

organiseren en of er hiertoe reeds stappen zijn ondernomen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de steden en gemeenten inderdaad extra geld 

krijgen voor de lokale contactopsporing. Het is opmerkelijk dat het initiatief deze zomer 

genomen is. Niet zo lang geleden moesten de lokale overheden nog kiezen tussen drie 

scenario’s wat betreft de eerstelijnszone. Enerzijds was dat centrale contactregistratie 

zonder eigen initiatief, de tweede centrale contact-tracing aangevuld met kleine en eigen 

lokale initiatieven en het derde was volledige overname van de contact-tracing.  

Beveren heeft gekozen voor het tweede, centrale contact-tracing aangevuld met kleine 

eigen lokale initiatieven. In deze eerstelijnszone werd daar unaniem voor gekozen. Het 

derde werd zelfs afgeraden door de Vlaamse overheid. Onder andere Kortrijk heeft wel 

gekozen voor het derde, maar krijgt het moeilijk rond. Hij denkt dat daarom deze 

financiering er is gekomen, om de centrumsteden te stimuleren de contact-tracing zelf 

volledig over te nemen. In Beveren en het Waasland krijgt men anoniem gemaakte 

informatie via de huisartsen aangereikt via een app. Men krijgt lijsten en een goed overzicht 

van de situatie op het terrein, zelfs vaak sneller dan de Vlaamse zorgatlas. Dokters kunnen 

met een mondeling akkoord van de patiënt ook aangeven of ze de sociale dienstverlening 

nodig hebben. Als die optie aangevinkt is dan neemt de sociale dienst van de 

desbetreffende gemeente contact op met de huisarts en worden de behoeften van de 

patiënt besproken. Dat kan gaan van een boodschappendienst tot inzet van thuiszorg, 

sociale contacten bij geïsoleerde inwoners waarbij vereenzaming dreigt en ook extra uitleg 

van quarantaineregels. Heel wat huisartsen blijven op deze manier een sociale rol 

vervullen. Huisartsen kunnen ook specifieke informatie doorgeven die van belang is voor 

het brononderzoek. Die informatie wordt gecombineerd met informatie uit de zorgatlas. Op 

die manier kunnen clusters van patiënten gedetecteerd en geïsoleerd worden en kan 

verdere verspreiding vermeden worden. Als de referentieartsen, de medische experts, de 

sociale dienst of de andere partners merken dat er extra opvolging of brononderzoek nodig 



is, dan wordt de veldwerker gestuurd. Er is er momenteel een voor de regio, maar er komt 

binnenkort een tweede bij. Als het om een gekend dossier gaat, dan zal de sociale dienst de 

dossierbeheerder inschakelen die de persoon of het gezin al begeleidt. Dat verschilt in feite 

niet van hetgeen ze momenteel al doen. Er kan ook een veldwerker van de centrale contact-

tracing worden ingeschakeld. Dat is onlangs in deze gemeente gebeurd. Dat zijn vaak 

medisch maatschappelijk geschoolde medewerkers met serieus wat ervaring. Sinds 

oktober is deze veldwerker exclusief voor deze eerstelijnszone aan de slag gegaan. De 

tweede wordt nog aangeworven. Het is de bedoeling dat die ook op die manier het veld 

wordt ingestuurd en dat die ondersteuning geeft voor een aantal specifieke situaties. Het 

heeft momenteel weinig nut om de rol van de centrale contact-tracing over te nemen. Het 

heeft voor de gemeente weinig meerwaarde tegenover het huidige systeem. De financiering 

is inderdaad aantrekkelijk maar is onvoldoende om de hele organisatie op te starten en 

draaiende te houden. In Kortrijk worden onder andere gepensioneerde artsen ingezet, iets 

waarvoor tot hier toe bij de gepensioneerde artsen in het Waasland weinig animo bestaat. 

Het lijkt bovendien ook niet verstandig om op lokaal vlak telkenmale van strategie te 

veranderen. Vandaar dat de gemeente de huidige koers aan wil houden, maar dan binnen 

het kader van de eerstelijnszorg waar er overleg is. De gemeente zou ook de ganse 

administratie die nu centraal gebeurt, moeten overnemen. Dus de geboden financiën zullen 

zeker en vast niet voldoende zijn. Er is bewust gekozen voor het tweede scenario en dat 

werkt goed momenteel. 

 

Raadslid Rovillard noteert dat hier niet aan gedecentraliseerde contactopsporing wordt 

gedaan omdat het huidige systeem goed werkt. Ze vraagt of, als in de toekomst mocht 

blijken dat het niet meer voldoende is gelet op de stijgende cijfers, er een kans bestaat dat 

het herzien wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft geen glazen bol. Hij heeft het afgelopen half jaar tijdens 

de coronabestrijding geleerd om voorzichtig te zijn met uitspraken. Hij sluit niets uit. 

Momenteel is er een systeem dat goed werkt. Hij denkt dat de financiën vooral bedoeld zijn 

om een aantal centrumsteden die er al mee bezig zijn, wat extra ondersteuning te geven. 

Voorlopig gaat Beveren met dit systeem verder omdat daarmee goede resultaten worden 

geboekt. De veldwerker is zeer belangrijk. Er was een bepaald geval en de veldwerker kan 

heel veel werk verrichten, ook psychologisch. Dat is een aanvulling op hetgeen de 



gemeente nu zelf doet. Er komt een tweede veldwerker bij dus dat is zeer goed. Dit is 

belangrijker dan deze extra financiële middelen. 

 

Raadslid Rovillard heeft een tweede vraag betreffende de secundaire scholen die nu onder 

code oranje functioneren. Ze heeft gehoord dat er al tekorten aan lokalen zijn of zeker 

zullen zijn naarmate het verder zal vorderen. Zij vraagt of de gemeente dergelijke stemmen 

heeft horen opgaan en in welke mate de gemeente nu al inspeelt op de vraag van scholen 

om gemeentelijke infrastructuur beschikbaar te stellen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een tekort aan lokalen was tijdens de eerste 

lockdown. Nu is dat niet het geval. Nu is het tekort aan personeel het probleem. Er zijn veel 

scholen gesloten voor deze week. Hij hoopt dat er na de 11e weer opgestart kan worden. Er 

is gebrek aan personeel en dat is het grote dilemma.  

 

Er zijn personeelsleden die uitvallen en veel kinderen moeten in quarantaine, niet alleen in 

het secundair onderwijs maar ook in het lager onderwijs. Er is momenteel geen tekort aan 

lokalen. Het tekort aan het personeel is het probleem. Deze week wordt overbrugd. 

Hopelijk zakt de curve zodat de situatie verbetert. Het gaat dus vooral om personeel dat 

zelf positief is of in quarantaine wordt gezet en die zeven tot tien dagen onbeschikbaar zijn. 

Het gaat niet alleen om leerkrachten maar ook om directiepersoneel en anderen. 

 

Raadslid Rovillard vraagt of de gemeente het wel gaat bekijken als de vraag zich toch zal 

voordoen. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dat het dan bekeken zal worden. Maar hij denkt niet 

dat het de komende weken een probleem zal zijn. 

 

Raadslid Rovillard vraagt tot slot opnieuw naar het triagecentrum. Ze heeft het vorige 

maand ook op de raad gevraagd. Nu de cijfers heel ernstig zijn, zijn haar vragen opnieuw 

relevant geworden. Zij vraagt zich allereerst af of er indicaties zijn dat het testcentrum in 

Sint-Niklaas zijn capaciteit heeft bereikt en of er dan niet alsnog nood is om in Beveren een 

testcentrum op te richten. Het testcentrum zou dan kunnen rekenen op verschillende 

vergoedingen van het RIZIV. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een verschil is tussen een afnamecentrum en een 

triagecentrum. In een afnamecentrum worden enkel testen afgenomen van patiënten 

zonder symptomen en in het triagecentrum zijn artsen aanwezig die een diagnose kunnen 

stellen. Patiënten met symptomen moeten daar terecht. In Beveren gebeurt het vooral via 

de huisarts, de diagnose en de afname van een test. De huisarts blijft het eerste 

aanspreekpunt binnen de gemeente. De meeste huisartsen hebben een verpleegkundige 

ingeschakeld voor de afname van de testen. Er zijn enkele dokters die individueel werken, 

die het niet meer aankunnen en soms doorverwijzen. En er zijn een aantal medische centra 

die een aantal testen doen. Het probleem is momenteel niet de testcapaciteit. Er is 

voldoende personeel om de testen af te nemen. Maar de federale overheid heeft 

bijgestuurd en er wordt minder getest dan in het verleden omdat de laboratoria niet 

kunnen volgen.  

 

Dat is de reden dat een partijgenoot van het raadslid de terechte beslissing heeft genomen 

om het aantal testen te verminderen en duidelijker te bepalen wie er nog getest wordt en 

wie niet. Mensen die getest worden, moeten nu soms vijf of meer dagen wachten vooraleer 

de uitslag er is. Hoe langer men moet wachten hoe langer het duurt voordat de nodige 

stappen kunnen worden gezet. In Sint-Niklaas kunnen mensen ook in het weekend terecht. 

Vanaf het moment dat 30% van de lokale huisartsen uitvalt in Beveren dan zullen volop 

voorbereidingen worden getroffen voor de inrichting van een centrale artsenpost. Die zal 

operationeel worden vanaf het moment dat 50% van de huisartsen uitvalt. Er is gekozen 

voor de muziekschool als locatie. Het zal dus tijdig voorbereid worden. Momenteel is er nog 

niet het gevaar dat het die richting uit gaat. Maar het is ook niet denkbeeldig dat het moet 

worden voorbereid om ervoor te zorgen dat de eerstelijnszorg hier in de gemeente niet 

stilvalt. Hij denkt dat daarmee voor een stuk de vrees van het raadslid is ondervangen dat 

iedereen naar Sint-Niklaas of verder moet. Er is momenteel geen nood om een extra 

triagecentrum op te richten in Beveren. Het is overigens een keuze die gemeenschappelijk 

wordt genomen. De vorige keer heeft hij dat ook toegelicht. 

 

Raadslid Rovillard stelt dat de burgemeester de vorige keer niet de indicator van 30% heeft 

genoemd. Dat vindt zij een hoopvol gegeven. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit toen al zo was, maar hij heeft het inderdaad niet 

genoemd de vorige keer. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

33. Ten verzoeke van Groen werd tevens volgend punt toegevoegd aan de agenda:  

“voormalige klompenschuur/makerij Van Moere Pastoor Steenssensstraat 112” 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil terugkomen op het punt van mevrouw Rovillard. De Sint 

Rafaël is niet gesloten. E r zijn vier klassen in verplichte quarantaine maar de school is nog 

open. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet dat het raadslid altijd beter ingelicht is en eigenlijk zijn 

stoel over zou moeten nemen, maar dan moet hij eerst de verkiezingen nog eens winnen. 

De directeur heeft hem er eergisteren over gebeld. 

 

Raadslid De Munck stelt zijn vraag. De woning met klompenmakerij Van Moeren in de 

Pastoor Steenssenstraat 112 is bouwkundig erfgoed. In de vorige legislatuur, in februari 

2018, werd door Groen de vraag gesteld wat er van de site kon bewaard worden.  

Het college gaf aan om de klompenmakerij te erkennen als monument en de nodige 

stappen daarvoor te zetten. Het college heeft daar een positief advies over gegeven. 

Intussen is de woning afgebroken, het woonwagenterrein aangelegd en het ensemble van 

de bokstal, het ruraal gebouw en de voorliggende zone voor houtopslag beschermd als 

monument sinds 12 maart 2019, dit omwille van zijn historische en architecturale waarde. 

Dit ensemble van beschermd erfgoed ligt er nu verwaarloosd bij. De gemeente is eigenaar 

van de site. Hierbij zijn vragen. Welke zijn de verdere stappen van het gemeentebestuur om 

dit beschermd onroerend erfgoed te vrijwaren van verwaarlozing? Welke functie ziet het 

gemeentebestuur als latere invulling en gebruik van deze site voor de gemeenschap? 

 

Schepen Vlegels vervangt schepen Brocken bij het geven van het antwoord. Het klopt dat in 

2019 de definitieve bescherming is goedgekeurd. Het dossier was al voor 2018 vertrokken. 

Het is een lange procedure voordat men komt tot een klassering. Het is de enige 

klompenmakerij in de museale omgeving die beschermd wordt in Vlaanderen. Voor de rest 



vindt men het alleen in Bokrijk of een ander geschiedkundig pretpark. Bescherming als 

monument heeft heel wat gevolgen en consequenties, vooral omdat de klompenmakerij 

niet meer in een goede staat is en de restauratie heel wat kosten met zich meebrengt. Elke 

gemeente heeft nogal wat vragen rond dossiers die in aanmerking komen. Elke gemeente 

heeft een lijst met vragen voor subsidiëring van erkende monumenten, maar de 

budgettaire mogelijkheden vanuit Vlaanderen zijn beperkter dan vroeger. Bij de gemeente 

is dat niet anders. De gemeente heeft nogal wat belangrijke gebouwen en ook zaken die al 

opgeknapt zijn zoals Hof ter Welle en Hof ter Saksen. In die zin heeft de gemeente al heel 

wat verwezenlijkt. Er is nog een lange lijst van gebouwen en sites, bijvoorbeeld de 

Prospersite en gebouwen op linkeroever die in aanmerking komen om te bekijken of er in 

de toekomst iets mee kan worden gedaan.  

Er zijn ook nog de kerken met hun restauratiedossiers. Ook hier zijn de middelen beperkt en 

hangen de restauraties vooral af van subsidies. De gemeente en Vlaanderen zullen keuzes  

moeten maken. In de gemeente staat de Prosperhoeve eraan te komen en ook andere 

gebouwen. Er moet dus een afweging worden gemaakt. Hij hoopt op een herziening van het 

subsidiereglement. Men zegt dat men daaraan werkt. Hij hoopt dat het gaat in de richting 

van oude gebouwen die beschermd zijn in stand te houden. Volledige restauraties kosten  

heel veel geld omdat de regelgeving heel streng is en men het heel authentiek moet 

restaureren. Dat is natuurlijk niet slecht maar dat slokt zo veel geld op dat veel gebouwen 

die beschermd zijn, staan te vervallen omdat er geen geld is om deze goed te renoveren. Hij 

hoopt dus op een subsidiewijziging waardoor men meer geld kan besteden aan in stand 

houding en later, als de middelen er terug zijn, goed te restaureren. Dat zou een goede zaak 

zijn voor het patrimonium van Vlaanderen op het vlak van beschermde gebouwen. Er is nog 

niet nagedacht over de bestemming voor de klompenmakerij. Het is ook voorbarig omdat 

de wijze van bescherming zodanig is dat bijna alles bepaald is. Men zegt in het 

beschermingsdossier dat vooral de buitenschil belangrijk is en een aantal elementen zoals 

de deuren en de vensters. Maar dan zit er toch nog een hoofdstuk bij over het interieur. Er 

mag niets wijzigen qua indeling. Er moet ook rekening worden gehouden met historische 

kenmerken van de binnen-indeling en de constructie moet blijven zoals zij is. Eigenlijk is 

het dus een complete restauratie van binnen en buiten. Hij hoopt dat de nieuwe zienswijze 

die blijkbaar in overweging genomen zou worden er in bestaat dat er toch nog naar de 

essentie van de restauratie gekeken wordt, namelijk de buitenschil en de elementen die het 

bepalen. Dan kan de binnenruimte een goede bestemming gegeven worden. Nu kan er 



eigenlijk niets in de binnenruimte omdat er niets veranderd kan worden. De indeling moet 

blijven zoals ze is. Het college gaat nu kijken hoe het in stand gehouden kan worden en 

bekijken wat er aan subsidie voor verkregen kan worden. Zonder subsidies zal het zeer 

moeilijk worden. Hij hoopt hiervoor de nodige steun van Vlaanderen te krijgen zodat ten 

minste instandhoudingswerken gedaan kunnen worden en op termijn, als de financiën er 

zijn en na afweging ten opzichte van andere dossiers, tot een volledige restauratie 

overgegaan kan worden. 

 

Raadslid De Munck hoort deze geluiden ook via Erfpunt. Die zegt ook dat er vanuit de 

Vlaamse overheid minder werkingstoelagen zijn. Zij zijn op zoek naar externe partners.  

Hij vraagt of dit ook mogelijk is voor de gemeente Beveren als de subsidiëringslijn te klein 

wordt of er helemaal geen subsidies ter beschikking staan. 

 

Schepen Vlegels mag niet voor zijn beurt spreken maar het zal niet zo eenvoudig zijn. 

Subsidies krijgt men ook niet zomaar volgend jaar. Men komt dan op een lijst terecht waar 

men over vijf of tien jaar nog op staat. Als iemand het koopt, moet hij het ook restaureren. 

Dat lijkt hem dan bespreekbaar. 

 

Raadslid De Munck denkt niet meteen aan een verkoop. Hij dankt de schepen voor de 

toelichting. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

34. Ten verzoeke van Groen werd ook volgend punt toegevoegd: “fietsondersteunende 

voorstellen”. 

 

Raadslid Maes, Groen, heeft een vraag over fietsleasing. Vanaf januari 2021 zal het, mede 

door gedeputeerde Riet Gillis, mogelijk zijn om als lokaal bestuur de eigen 

rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt. Op die manier 

wordt wat al langer mogelijk is in de privésector, kiezen voor een fietsleasingcontract als 

onderdeel van het loon, ook mogelijk voor lokale en provinciale personeelsleden. Hij vraagt 

of de gemeente bereid is hierin mee te stappen. 

 



Schepen Van Roeyen heeft een aantal maanden geleden ook al uitvoerig geantwoord op 

deze vraag. Het is inderdaad de bedoeling van het gemeentebestuur. Op het moment dat 

het raadslid de vraag stelde, was het gemeentebestuur al druk bezig om de mogelijkheden 

van een leasingsysteem voor het gemeentepersoneel te onderzoeken en op poten te 

zetten. De rechtspositieregeling van ambtenaren bood de mogelijkheid niet. Dat is een 

probleem waarop het bestuur gebotst is. Principieel vindt hij het een zeer goed idee. Het is 

leerrijk als mensen vragen stellen die elementen bevatten die hij niet kende. Hij wist niet 

dat gedeputeerden beslissingen nemen over de rechtspositieregeling. Het raadslid heeft 

zoiets in die richting gesuggereerd. Hij kan alleen maar blij zijn dat de bevoegde overheid, 

nog altijd niet de provincie, in de rechtspositieregeling een opening heeft gemaakt. Hij 

krijgt inderdaad signalen dat deze opening eraan komt. Vanaf het moment dat het 

juridisch-technisch kan zal de gemeente deze draad onmiddellijk terug opnemen. 

 

Raadslid Maes wil de schepen graag de geschiedenis van de beslissing van de Vlaamse 

regering aan de hand doen. Dan kan hij misschien de rol van Riet Gillis hierin waarnemen. 

Schepen Van Roeyen zal het met veel belangstelling lezen. 

 

Raadslid Maes zegt dat de centrale scope van de Vlaamse regering ligt op de aanleg van 

fietspaden. Het project Kopenhagen voorziet voor elke 2 euro die geïnvesteerd wordt door 

de lokale besturen in fietsinfrastructuur dat de Vlaamse regering 1 euro bijlegt. Dit is dus 

het moment om de fietsinfrastuctuur naar een hoger niveau te brengen. 

 

Schepen Van Roeyen vindt dat de gemeente haar best doet. Hij heeft deze ochtend nog het 

genoegen gehad om met de mobiliteitsdienst en heel wat mensen van de diensten op de 

fiets een heel stuk van het grondgebied te doorkruisen. Hij stelt vast dat de gemeente niet 

stil heeft gezeten en in veel gevallen zonder enige vorm van subsidiëring.  

 

Raadslid Maes stelt een vraag over deelfietsen. De deelfietsen zijn een tijd geleden 

geïntroduceerd in de gemeente ter hoogte van het station. Hij polst graag eens naar de 

bevindingen en de gebruikscijfers. Er was bij aanvang de ambitie om dit ook uit te breiden 

naar andere punten in de gemeente, de Park & Ride in Melsele werd hierbij vernoemd. Hij 

vraagt hoe ver het met deze ambitie staat. 

 



Schepen Van Roeyen zegt dat de deelfietsen worden verzorgd door Blue Bike. Het is een 

systeem dat gekoppeld is aan stations. Op het moment dat de deelfietsen aan het station 

van Beveren zijn uitgerold is er veel ruchtbaarheid aan gegeven. Het is vanaf het begin een 

succes geweest. Vanaf de opstart is er veel gebruik van gemaakt en in de maand september 

waren bijna alle acht de voorziene fietsen permanent in gebruik. Aan het college is 

voorgelegd om het aantal nog met de helft te verhogen naar twaalf. Het college wil het 

succesverhaal verder uitbreiden. Het is prettig dat het college in het systeem is mee gestapt 

om ook de medewerkers van de gemeente mogelijkheden te bieden om de blue bikes te 

gebruiken wanneer ze bepaalde verplaatsingen moeten maken. Er zijn dus beslissingen 

genomen om het verder uit te breiden. Wat het mechanisme van deelfietsen op andere 

plaatsen betreft, heeft hij inderdaad aangekondigd dat het bovenlokaal opgestart zou 

worden. In de vervoerregio Antwerpen loopt op dit moment een prijsvraag om voor de hele 

vervoerregio een deelfietsensysteem op te zetten. Het gaat dan om een veel grotere speler 

waarbij ook andere voorwaarden bedongen kunnen worden. Er wordt onder andere aan de 

Park & Ride in Melsele gedacht om ook daar deelfietsen te voorzien.  

Het college heeft deze zomer ook principieel beslist om hiervoor 40.000 euro uit te trekken 

om effectief in dit verhaal in te stappen. Dus ook door de gemeente wordt het verhaal van 

de deelfietsen sterk ondersteund en steeds verder uitgebreid. 

 

Raadslid Maes doet de suggestie om het ook te delen met de bevolking dat het in de lift zit. 

Veel mensen weten niet dat het zo’n succes is. 

 

Schepen Van Roeyen wil niet altijd pluimen op zijn eigen hoed steken.  

 

Raadslid Maes gaat verder naar de fietsbibliotheek. Hij polst nog eens naar het agendapunt 

fietsbibliotheek dat aan bod kwam op de raad van 3 maart. De schepen gaf toen aan verder 

te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn en hoe dit in andere 

gemeenten loopt. Tot op heden mocht hij daar nog geen reactie omtrent ontvangen. 

 

Het verbaast schepen Van Roeyen niet dat er nog geen reactie is gekomen. Er zijn een 

aantal zaken nagekomen en het bestuur denkt dat dit niet onmiddellijk een gemeentelijke 

taak is. Wanneer andere partners of actoren op dit vlak zaken zouden ondernemen dan zal 

de gemeente het met veel plezier faciliteren. Maar op dit moment is dat de visie van het 



college. 

 

Raadslid Maes stelt dat het onderzoek eigenlijk geen onderzoek is geweest. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er over is nagedacht. Dat kan men een onderzoek noemen of 

iets anders. Het college heeft daaromtrent een aantal zaken op een rij gezet en is tot de 

conclusie gekomen dat het op dit moment nog geen taak is van de gemeente. 

 

Raadslid Maes vraagt of is gekeken naar andere gemeenten waar het wel loopt.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de diensten een aantal zaken hebben opgenomen.  

 

Raadslid Maes zal er nog verder op terugkomen eventueel. Hij vervolgt met een vraag over 

het openbare fietsherstelpunt. Tijdens de fietscommissie van 30 november 2019 sprak 

schepen Van Roeyen over de ontwikkeling van openbare fietsherstelpunten in Beveren. 

Punten die je wel meer ziet in andere steden en gemeenten, maar ook sinds kort, op 

initiatief van de uitbater, aan de kantine in Melsele. Hij vraagt of er reeds plannen zijn voor 

de ontwikkeling van deze punten. 

 

Schepen Van Roeyen wil benadrukken dat op het einde van de vorige legislatuur door de 

mobiliteitsdienst een heel fietsparkeerplan is uitgewerkt voor heel de gemeente. Dit na 

inventaris van alles wat er aan fietsenstallingen is en niet is. Het ging ook om het aangeven 

van plaatsen waar initiatieven nodig zijn. Het is een zeer lijvig werk. Zoals hij tijdens de 

commissie ook al heeft gezegd, is het de bedoeling om op de plaatsen waar het ertoe doet 

dat soort systemen te voorzien. Men kan dat natuurlijk niet in elke fietsenstalling doen. Het 

moet op plaatsen waar heel wat beweging is. Een van de plaatsen waaraan wordt gedacht 

is de grote fietsenstalling aan het station. Daar is heel veel beweging. Er zijn in de begroting 

ook middelen voorzien om dit soort zaken te plaatsen. Daarnaast stelt hij vast dat ook 

private spelers dit soort dingen beginnen te doen, niet alleen aan de kantine in Melsele 

maar ook aan het dorpsplein in Kallo is er een dergelijke voorziening. Men probeert effectief 

op de plekken waar voldoende beweging is dit soort voorzieningen op te nemen. Het is een 

van de principes die in het fietsparkeerplan zijn opgenomen. En er zijn middelen in de 

begroting. Dus het verhaal zal een gevolg kennen. 



 

Raadslid Maes wil tot slot opmerken dat het feit dat hij vragen stelt niet betekent dat er 

geen erkenning is voor het fietsbeleid dat wordt gevoerd. Maar het is altijd nog voor 

verbetering vatbaar. Hij zal blijven proberen het college daartoe aan te sturen. 

 

Schepen Van Roeyen vindt het altijd zeer boeiend om van gedachten te wisselen. Hij is op 

een leeftijd gekomen waarop hij beseft dat perfectie niet van deze wereld is.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

35. Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

“de Lokale Armoedebarometer kleurt ook voor de gemeente Beveren alsmaar roder”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, zegt dat de Lokale Armoedebarometer die eind september 

verscheen geen fraai beeld toont voor deze gemeente. De barometer toont de evolutie van 

de armoede in alle Vlaamse gemeenten op basis van zestien indicatoren. De barometer is 

duidelijk: Beveren heeft een eindscore gekregen van -5. Die -5 duidt op een negatieve 

evolutie sinds 2018 en dat betekent dus dat het aantal mensen dat in armoede leeft in de 

gemeente is toegenomen. Men mag er ook zeker van zijn dat nog veel andere mensen door 

de coronacrisis in problemen gaan komen. Als men grondiger naar het rapport kijkt, dan 

ziet men dat Beveren een -2 krijgt voor de indicator ‘langdurige werkloosheid’. Zij heeft 

tijdens de bespreking van het armoedebeleid reeds aangehaald dat de initiatieven die de 

gemeente Beveren neemt, niet voldoende zijn. Er wordt een budget van minder dan 

100.000 euro toegewezen aan activering en begeleiding naar tewerkstelling. Dat is geen 

serieus budget om een echte activering te realiseren. Ook op het vlak van kansarmoede 

scoort de gemeente niet goed: -1. Inzetten op preventie van schuldproblematiek is een 

essentiële stap in het wegstappen van armoede. Het armoedeplan van de gemeente 

vertoont hierin te weinig ambitie: er wordt gewoon, net zoals zes jaar geleden, herhaald dat 

de gemeente de wachtlijsten wil terugdringen naar drie maanden. Dit zonder hierrond extra 

beleid te ontwikkelen. Dat is niet ernstig. Ze hoopt dat het een wake-up call is voor het 

gemeentebestuur. Zij verwacht meer inspanningen van dit gemeentebestuur inzake het 

armoedebeleid. Het college kan ook eens over het muurtje kijken: het 

gezinsondersteuningsproject uit Mechelen tegen kinderarmoede werkt. Uit een studie van 



de Koning Boudewijnstichting kwam dit project als beste uit de bus. Zij vraagt het college 

dan ook niet om het warm water opnieuw uit te vinden maar om eens te kijken bij de 

collega’s van Mechelen. Daar hebben ze, door een samenwerking van het OCMW en de 

politie, mensen uit de armoede getild. Dat project heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Ze 

vraagt hoe het college gaat reageren en of zij een aanpassing van het armoedeplan mag 

verwachten. 

 

Schepen Van Esbroeck wil allereerst opmerken dat aanpassingen aan het armoedeplan 

constant gebeuren. Er worden steeds nieuwe acties opgestart. Het is geen statisch gegeven 

dat in de schuif ligt en waar men over vijf jaar nog eens naar zal kijken. Het is de bedoeling 

om in te spelen op de noden die er zijn en die zeer regelmatig veranderen. De lokale 

armoedebarometer is inderdaad een instrument waaruit een aantal indicaties naar voren 

komen. Maar, zoals hij ook heeft gezegd tijdens het debat rond het armoedebeleid, er staan 

heel wat punten in waar de gemeente niets aan kan veranderen. Er staat bijvoorbeeld dat 

mensen die langer dan een jaar in de invaliditeit gaan in een groep terechtkomen. Daar 

krijgt de gemeente dan min twee punten voor. Hij vraagt zich af hoe de gemeente ervoor 

kan zorgen dat er minder mensen op invaliditeit geplaatst worden. Zo zijn er nog een 

aantal. Er zijn ook een aantal punten die positief zijn en waar de gemeente ook weinig aan 

kan veranderen. Er zijn een aantal indicatoren waar de gemeente totaal geen vat op heeft. 

Het raadslid verwijst naar de langdurige werkloosheid. Dat gaat om mensen die langer dan 

een jaar werkloos zijn. Daar heeft de gemeente geen impact op. De begeleiding van deze 

mensen gebeurt door VDAB. De mensen die leefloon krijgen worden wel door het lokaal 

bestuur naar werk begeleid. Het raadslid zegt dat er maar een budget van 100.000 euro op 

de gemeentelijke begroting staat en dat daarmee geen tewerkstelling, activering en 

begeleiding kan worden gedaan. Hij weet niet waar het raadslid dat cijfer vandaan haalt. 

Als hij alleen al kijkt naar twee projecten, een in samenwerking met Levanto en een met de 

groep Intro rond de werklift, dan kost dat al 125.000 euro. Daarnaast is er nog een heel 

aantal andere projecten die ook geld kosten. Ook zijn er vier personeelsleden die rond dit 

thema werken. Hij veronderstelt dat deze niet voor 100.000 euro worden ingehuurd. Deze 

zijn rechtstreeks bezig met opleiding en tewerkstelling van de doelgroep. Hij vindt het dus 

denigrerend dat er wordt gesuggereerd dat er slechts 100.000 euro voor 

armoedebestrijding wordt uitgetrokken. Het budget is minimaal drie tot vier keer zo hoog.  

Het raadslid verwijst ook naar de schuldproblematiek. Het college wil dit echt terugdringen.  



Bijkomend wil men inzetten op pro-actiever werken. Dat wordt ook nu al gedaan en is 

verder uitgebreid. Er zijn budgetgroepen waarin mensen, die aan het begin van de 

problemen zitten, samengebracht worden om samen met hen aan schuldhulpverlening te 

doen vooraleer het tot een collectieve schuldenbemiddeling moet komen. Armoede is geen 

wake-up call voor dit bestuur. Er wordt elke dag keihard aan gewerkt. Er zal ook iemand 

worden aangeworven om het te stroomlijnen. Die zal vanaf 1 januari het armoedebeleid 

specifiek gaan opvolgen en mee sturen. Er wordt ook constant over het muurtje gekeken. 

Hij probeert inderdaad niet het warm water opnieuw uit te vinden. Het GO-team in 

Mechelen wordt zeker bekeken. De goede dingen zullen eruit worden gehaald. Maar het 

raadslid moet niet vergeten dat er nu al veel dingen worden gedaan naar kinderarmoede, 

naar de onbetaalde schoolrekeningen, naar de toelagen die binnen het OCMW worden 

gegeven voor de kinderen die naar school gaan, naar de laptops die ter beschikking gesteld 

worden. Het raadslid suggereert dat er niets wordt gedaan. Daar is hij  totaalniet mee 

akkoord. Er wordt veel werk verzet en de mensen werken er keihard aan. Er wordt steeds 

opnieuw gekeken hoe de uitdagingen van vandaag aangegaan kunnen worden, om het 

leven van de mensen dragelijk te maken en om hun toestand te verbeteren. 

 

Raadslid Schelfhout dankt de schepen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

36. Ten verzoeke van Open Vld werd ook volgend punt toegevoegd: “ voorstel Kerstactie”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, wil de winkelstraten in de gemeenten extra in de kijker 

zetten door handelaars de mogelijkheid te geven om via de gemeente een gratis kerstboom 

te bestellen. Aanvragen kunnen dan gebeuren via de website van de gemeente of via 

Aangenaam winkelen en de gemeentediensten zouden kunnen instaan om deze in 

november bij de handelaars te leveren. Koppel daaraan een wedstrijd van de mooist 

versierde kerstboom en je hebt een extra motivatie om klanten naar de winkelstraten en -

centra te lokken. Dit initiatief werd reeds met groot succes gelanceerd in onder andere 

Brugge waar men zelfs nog aan een uitbreiding van de actie denkt. 

 

Schepen Kegels denkt dat het raadslid weet hoe de betoelaging van de gemeente werkt. 



Het raadslid is voorzitter geweest van de Verkopers. De Verkopers krijgen jaarlijks een 

toelage van de gemeente om de kerstverlichting en nog andere zaken te financieren. De 

gemeente laat toe dat de Verkopers er autonoom mee werken op basis van facturen. Elk 

initiatief van elke koopkern kan voorgelegd en uitgevoerd worden. In Beveren gebeurt dat 

al jaren en vorig jaar ook in Vrasene. In Beveren gaat het via Aangenaam Winkelen. 

Aangenaam Winkelen koopt de kerstbomen aan. Vorig jaar is dat via de groendienst 

gebeurd omdat dat een pak goedkoper was dan dat ze die zelf zouden aankopen. Die 

werden verspreid in het centrum. In Vrasene heeft de groendienst ze vorig jaar aangeleverd 

en een stuk gefinancierd. Eigenlijk wordt dit al jaren gedaan. In de koopkern Kieldrecht zijn 

ook kerstbomen die zij in de facturen opnemen en in de betoelaging die jaarlijks kan 

worden ontvangen van de gemeente op basis van facturen. Het kan dus al gebeuren en het 

gebeurt ook al op bepaalde plaatsen. Het is niet gekoppeld aan een actie zoals het raadslid 

vraagt, maar het kan dus wel. Een actie kan altijd voorgelegd worden op de raad voor 

lokale economie. Die zal binnenkort plaatsvinden. Hij denkt dat rond de kerstperiode de 

kerstbomen wel geplaatst kunnen worden. Elke handelaarsvereniging in Beveren weet dat 

met de budgetten de nodige keuzes gemaakt kunnen worden. Dit kan perfect uitgevoerd 

worden en het voorstel om er een actie aan te koppelen moet dan maar besproken worden 

op de raad voor de lokale economie. 

 

Raadslid Schelfhout zal het doorgeven. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

37. Ten verzoeke van Open Vld werd ook volgend punt toegevoegd: “Hé doe een keer lokaal... 

en koop op de markt!”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld. ‘Hé doe een keer lokaal en koop op de markt’ is een sterke 

slogan. Maar de gemeente heeft niet deelgenomen aan deze actie, die door de provincie 

Oost Vlaanderen van 5 mei tot en met 11 oktober werd georganiseerd. Nochtans was dit 

een unieke kans om de lokale middenstand en dan vooral de wekelijkse markt van Beveren 

te promoten. En de marktkramers wilden hiervoor zeker hun bijdrage doen. Verschillende 

gemeenten in het Waasland, zoals Temse en Hamme, hebben hier wel en met veel succes 

op ingetekend. Voor deze actie spendeerde de provincie voor ruim 1.000 euro aan lokale 



aankoopbons, er werden weekendjes en streekproducten verloot. En aansluitend werden 

er enkele trolleys gevuld met bijdragen en giften van de marktkramers. Bedoeling was dat 

de marktbezoekers drie kramen bezochten en daar koopwaar aankochten. De klanten 

kregen dan een stempel op hun kaart en deze stempelkaart konden ze binnenbrengen aan 

de foodtruck van de provincie. Ze kregen daarvoor in ruil een goodiebag met 

streekproducten. Een eenvoudige actie, die goed in elkaar zat. Eenvoudig maar 

doeltreffend en klantenwervend. Voor Beveren een gemiste kans in deze toch al moeilijke 

tijden. Alle acties die waren gepland, konden door de Covid-19 niet doorgaan. Ze heeft daar 

alle begrip voor maar vraagt wel wanneer er nieuwe acties komen die rekening houden met 

alle restricties van de coronamaatregelen. Ze vraagt of er geen actie op touw gezet kan 

worden waarbij, zoals in het verleden, vier fietsen per jaar worden verloot. Dit is om de 

klanten te motiveren toch naar de markt te komen op een veilige en aanvaardbare manier. 

Het lijdt geen twijfel dat iedereen, de lokale ondernemers en de marktkramers, een extra 

inspanning zullen moeten doen om te overleven. Er wachten nog heel moeilijke tijden en 

juist op zulke ogenblikken mag men niet opgeven, maar moeten de schouders, sterker nog 

dan voorheen, gezamenlijk onder haalbare projecten worden gezet. 

 

Schepen Kegels is enigszins verbaasd door deze vraag. Het is aan hem voorbijgegaan dat de 

oproep voor de actie er is geweest van 5 tot 10 oktober. Het had misschien een mooi 

initiatief kunnen zijn maar aan de andere kant is het een eenmalige actie. Het gaat over één 

marktactie tijdens één marktdag. 

 

Raadslid Schelfhout verduidelijkt dat het over drie marktdagen ging. 

 

Schepen Kegels zegt dat er voor elke gemeente één moment was waarop het werd gedaan. 

Er is in Beveren een marktcommissie. Die is op de hoogte van deze acties. Hij zou ook via de 

ambtenaar op de hoogte moeten gebracht zijn van deze actie maar dat is niet gebeurd. Dat 

is hem dus gepasseerd en hij biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Het had 

interessant kunnen zijn om aan deze actie mee te doen. Langs de andere kant is er een 

marktcommissie. Het was een kleine inspanning geweest voor de marktleider om het voor 

te leggen aan het college. Maar de schepen heeft het niet gehoord. Hij heeft van de acht à 

negen mensen van de marktcommissie niets gehoord. Hij heeft er ook vandaag en vorige 

week nog een paar gehoord en ook toen heeft hij er niets over gehoord. Niemand heeft hem 



gevraagd waarom de gemeente er niet aan meegedaan heeft. Hij leest in de vragen van het 

raadslid dat het weer een gemiste kans was. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat men nu elke kans wel kan gebruiken. 

 

Schepen Kegels denkt dat er niet veel kansen zijn die niet benut worden. Er zijn financiële 

maatregelen genomen. Er hoeven dit jaar bijvoorbeeld geen standgelden betaald te 

worden. Hij wil wel eens weten in welke Vlaamse gemeenten dit jaar geen standgeld 

betaald hoeft te worden. Er zullen er nog wel zijn maar zeker niet overal. De marktacties die 

in het verleden zijn uitgevoerd, worden beslist samen met de marktcommissie. Ook het 

voorleggen van voorstellen vanuit de marktcommissie kan. 

 

Raadslid Schelfhout stelt dat de laatste marktcommissie serieus lang geleden was. 

 

Schepen Kegels weet dat dit door corona niet eenvoudig is geweest. Maar de leden kunnen 

hem bellen en mailen. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat er vergaderingen van de marktcommissie waren gepland. Die 

zijn blijkbaar allemaal afgeschaft. Er was in het verleden de actie met de fietsen. Deze is ook 

niet doorgegaan. Zij doet een oproep om terug in gang te schieten en voor de feestdagen 

toch nog iets te ondernemen. 

 

Schepen Kegels vindt dit een slecht moment om terug in gang te schieten want dat mag 

niet als hij de correspondentie van de Vlaamse overheid leest. Langs de andere kant mogen 

de voorstellen blijven komen. Men kan bellen en mailen. De marktleider loopt elke week op 

de markt dus er kan met hem gecommuniceerd worden. Daarvoor is er ook een marktleider 

in dienst. De schepen kan ook worden gebeld. De marktcommissie is er om voorstellen te 

krijgen. De gemeente zet daar budget tegenover en die kunnen worden uitgevoerd. De 

verkopers voelen het beste aan wat wel en niet gaat werken. Hij denkt dat de 

vergaderingen inderdaad terug opgepikt moeten worden, maar de gemeente levert veel 

inspanningen dus hij vindt het jammer dat gesproken wordt van weer een gemiste kans. Hij 

zal het in elk geval terug oppikken en met de marktleider bespreken. Het zal wel moeilijk 

zijn om dit jaar nog iets in elkaar te steken. Het raadslid weet zelf ook dat dat lastig is. 



 

Raadslid Schelfhout vraagt of er dan tijdens de feestdagen ook niets gaat komen. 

 

Schepen Kegels heeft geen glazen bol. Maar door de nieuwe coronamaatregelen wordt 

iedereen aan banden gelegd. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan. Het is dus 

afwachten en bekijken wat er volgens de lokale veiligheidscel mogelijk is.  

 

Raadslid Schelfhout stelt voor om kortelings een marktcommissie te organiseren. Schepen 

Kegels zegt dat het eventueel digitaal kan. Hij zal het aan de marktleider doorgeven. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Bij hoogdringendheid, werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

“aanpassing lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht “ 

verbindingsriolering Melselestraat 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een vraag ter verduidelijking. Er staat bij dat het 

bijzonder bestek werd aangepast. Dan staan er een aantal administratieve voorwaarden die 

een afzwakking van de voorwaarden lijken te zijn.  

 

Ze is vooral bezorgd over het laatste punt dat het charter over het werftransport wel nog 

opgevraagd wordt maar dat dat geen uitsluitingscriterium zou zijn. Ze vraagt wat dit 

concreet betekent. Ze vraagt of het gevolgen kan hebben of waarom het er zo staat. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het charter van de werftransporten door de gemeente steeds 

wordt toegepast voor alle werven. Wanneer vergunningen worden aangevraagd, wat de 

aannemer betreft voor transportinnames  enzovoort wordt het steeds toegepast. Hij ziet er 

geen enkel gevolg in voor deze werf. Het herdoen van de aanbesteding is louter een 

formalisme met betrekking tot een document dat op een bepaald moment in het proces 

toegevoegd moest worden. Verder is het een detaillistische discussie. Wat het charter 

betreft kan hij het raadslid gerust stellen. Dat wordt steeds toegepast bij alle werven. 

 



Raadslid Vermeulen vraagt of het er altijd zo in staat. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het in principe steeds zo wordt toegepast. Hij gaat dat niet bij 

alle bestekken als zodanig zoeken. Hij heeft ook wel eens met collega Creve gepraat in de 

raad over grondtransporten. Het moet altijd gevraagd worden en het wordt altijd 

toegepast. 

 

Raadslid Vermeulen gelooft dat de gemeente de intentie heeft. Dan is het een kleinigheid 

om het als voorwaarde mee op te nemen. Dan is er een stok achter de deur. 

 

De directeur geeft aan dat het alleen geen uitsluitingscriterium is. Vroeger was dat het wel. 

Maar het blijft, zoals de schepen zegt, wel degelijk van toepassing. 

 

Raadslid Vermeulen stelt dat het toch door kan gaan als ze het niet tekenen. Er is geen 

voorwaarde meer aan verbonden. 

 

De directeur zegt dat het voor degene die inschrijft geen uitsluitingscriterium meer is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het wel altijd wordt toegepast. 

 

Het lijkt raadslid Vermeulen toch niet slecht als het er wel in zou staan. Ze vindt het raar dat 

het er zo expliciet staat. Nu lijkt het een afzwakking. Het kan puur over woorden gaan, maar 

het lijkt zo niet sterker te worden. Het komt over alsof het een verzwakking is terwijl het 

college het anders bedoelt. 

 

Raadslid Benali vraagt de stemming.  

 

Met 24 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld) bij 4 onthoudingen (sp.a, 

Beveren 2020) wordt goedkeuring gehecht aan de aangepaste lastvoorwaarden en 

gunningswijze voor de opdracht “verbindingsriolering Melselestraat”.  Tevens wordt de 

vernieuwde samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. 

 

 



 Er waren geen agendapunten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2020 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 24 november  2020 om 

19.30 uur. 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


