
Gemeenteraadszitting van 15 december  2020 om 19.30 uur 

Waren aanwezig: 
Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 

Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 
Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, 
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 
Maes, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 

Schelfhout,  Jan Creve,  Jozef Schelfhout en Debbie Vlaeminck,  raadsleden; 
Jan Noppe, algemeen directeur. 
 

De raadsleden Johan Smet en Marijke De Graef waren afwezig en werden  verontschuldigd.  

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

 

01. Verslag gemeenteraadszitting 24 november 2020 - Goedkeuring  

02. Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende diverse maatregelen ter  

      afremming van het coronavirus - Goedkeuring  

03. Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 - Vaststelling  

04. Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 2021 - Vaststelling  

05. Gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland dienstjaar 2021 - Vaststelling  

06. Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 2019 

      (debiteurenrapport) - Kennisneming  

07. Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van  

       de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019 (visumrapport) - Kennisneming  

08. Goedkeuring leningsovereenkomst met vzw Prospersite Onthaalpoort - Goedkeuring  

09. vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarrekening 2019 + begroting 2021 - Goedkeuring  

10. Wijziging criteria voor advies lokaal bestuur inzake uitbreidingsrondes Kind en Gezin -  

      Goedkeuring  

11. Vervolg gezinsondersteuning naar aanleiding van coronaperiode - Goedkeuring  

12. Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Walhof (Immo 2006) te Beveren - 

Goedkeuring  

13. Wijziging tracé Steenlandlaan, Keetberglaan en Vitsweg, afschaffen Keetbergstraat - 

Goedkeuring  

14. Aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te Beveren (Melsele)_Meerwerk  

      op het viaduct van Kallo - Goedkeuring  



15. Aankoop, implementatie en onderhoud van een nieuw tijdsregistratiesysteem (gemeente +  

      OCMW Beveren) - Goedkeuring  

16. Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van een kunstgrasterrein te Svelta Melsele  

       (A-terrein) - Goedkeuring 2/2  

17. Kosteloze grondverwerving Boerenstraat te Beveren - Goedkeuring  

18. Verkoop perceel grond Leeuwerikenlaan te Melsele - Goedkeuring  

19. Aankoop gronden werken waterloop 8.055b en 8.055c ter hoogte van Broekstraat en 

Geestdam 

      te Beveren - Goedkeuring  

20. Ten verzoeke van Open Vld: voorstel van motie toegankelijke speeltuinen - Advies  

21. Ten verzoeke van Open Vld: Open Vld Beveren vraagt een centraal register voor de registratie  

       van verloren voorwerpen - Advies  

22. Ten verzoeke van Beveren 2020: toegankelijkheid natuurgebieden en braakliggende terreinen 

-  

       Advies  

23. Ten verzoeke van Beveren 2020: maximaal behouden van open ruimte - Advies  

24. Ten verzoeke van sp.a: beroep vergunning windturbines - Advies  

25. Ten verzoeke van sp.a: bankautomaten Haasdonk - Advies  

26. Ten verzoeke van sp.a: extra lunchplaatsen in Ter Vesten voor de middelbare studenten – 

Advies 

27. Hoogdringend punt Wijziging samenstelling jury aanstelling algemeen directeur 

 

 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  

24 november 2020 voor. 

 

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

gemeenteraadszitting van 24 november  2020. 

 



 De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

 

 Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft twee vragen in verband met de cadeaubon van personeel 

van de gemeente Beveren. Over deze bon bestaat nog heel wat onduidelijkheid. Ze vraagt of de 

bon al is gegeven of wanneer de bon gegeven zal worden. Ze vraagt of het een aankoopbon of 

een soort kortingsbon is. Daarnaast vraagt ze welke voorwaarden er aan zijn verbonden en in 

welke winkels deze bon ingeruild kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet niet of de bonnen al verdeeld zijn. Hij hoort dat het bezig is. 

De mensen kunnen in alle winkels van Beveren met deze bon terecht. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt of het gaat om Beveren of Groot-Beveren. 

 

Burgemeester Van de Vijver spreekt over Groot-Beveren. Het kan in alle winkels. Achteraf wordt 

er een afrekening gemaakt.  

 

Raadslid Schelfhout vraagt of er al over gecommuniceerd is naar de winkels. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat dat gebeurd is. 

 

Schepen Kegels zegt dat het op factuur gaat. Dat is jaarlijks hetzelfde. De vraag verwondert 

hem omdat dit in Beveren algemeen geweten is. Het loopt al jaren zo. Misschien heeft het 

raadslid de vraag gekregen van een middenstander, maar het loopt altijd op dezelfde manier. 

 

Raadslid Schelfhout zegt dat het gaat om de cadeaubon die extra toegekend is aan het 

gemeentepersoneel. Op de commissie had ze begrepen dat het nog niet allemaal op punt 

stond. 

 

De algemeen directeur zegt dat het inmiddels wel op punt staat. Maar het gaat dus om het 

binnenbrengen van de factuur bij de financiële diensten die het daarna uitbetalen. 

 

Raadslid Schelfhout vraagt of de winkelier dus de factuur binnenbrengt. 

 



De algemeen directeur zegt dat het personeelslid de factuur binnenbrengt. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit een voordeel is dat wordt gegeven in het kader van het 

afgesloten sectoraal akkoord. De gemeente heeft ervoor gekozen om voor een deel de 

maaltijdcheques op te trekken. Maar er is ook gekozen voor deze bon om ook de lokale 

middenstand op deze manier voor een stuk aan zijn trekken te laten komen. Over de concrete 

invulling is men bezig geweest. Het zal perfect verlopen. Maar het is een signaal dat op deze 

manier de ganse middenstand in de gemeente wordt ondersteund. Dat mag wel eens 

benadrukt worden. 

 

 

Raadslid Schelfhout heeft een vraag over een infosessie rond werken aan de N70 voor de 

handelaars. De infosessie voor de handelaars over de heraanleg van de N70 is compleet in het 

water gevallen. Deze zou doorgaan op 14 december om 12.30 uur via Google Meet. Er waren iets 

meer dan dertig deelnemers ingelogd. De sessie wordt later gestart doordat enkele belangrijke 

sprekers niet aanwezig waren. Om 12.30 uur en nog tien à vijftien minuten later werd de 

meeting afgebroken. Een na een vielen alle deelnemers weg en kon de moderator niet meer 

gehoord worden. Er was ook geen beeld meer. Chatten lukte ook niet. De handelaars hebben 

hierdoor maar een gedeelte van de info gekregen en konden geen vragen stellen. Ze vraagt of 

het aangewezen is om de handelaars opnieuw uit te nodigen voor een nieuwe infosessie in 

real-time in het nieuwe en goed uitgeruste gemeentehuis. Ze wil nog opmerken dat alle 

bewoners en ondernemers een goede infofolder in de brievenbus bedeeld kregen. 

 

Schepen Van Roeyen wil iets tegenspreken. Hij was zelf perfect op tijd aanwezig en alle sprekers 

waren ook aanwezig. Hij weet niet waar het verhaal vandaan komt dat sprekers er niet waren. 

Dat is een materiële onjuistheid. Het was een coronaproof infomoment dat op een digitale 

manier is georganiseerd in samenwerking met de mensen van het Vlaams Gewest. Door 

redenen die niets met de organisatie te maken hebben maar met de functionering van het 

internet is op een bepaald moment de organisator weggevallen. Toen is als een soort cascade 

ook de verbinding met diverse deelnemers weggevallen. Het ging dus om een externe oorzaak 

waar niemand iets aan kon doen. Er is een tweede sessie met ondernemers geweest later op de 

avond en die is perfect gelopen. Zeer kort na het technische probleem is aangegeven dat er een 

herkansing zal worden voorzien. Er is inderdaad ook een zeer uitgebreide brochure bedeeld die 



zeer goed is ontvangen. Maar de eerste sessie is inderdaad omwille van technische redenen in 

het water gevallen.  

 

Raadslid Schelfhout vraagt of er voldoende geïnteresseerden waren op de latere sessies of dat 

het toch nog nodig is om een nieuwe sessie te plannen. 

 

Raadslid Van Roeyen denkt dat de groep op de middag zeer groot was en dat er ‘s avonds 20 à 

25 deelnemers waren. Dus het was ‘s avond een minder grote groep. Men gaat aftoetsen met de 

ondernemers of het nuttig is om toch nog een herkansing te organiseren. 

 

Raadslid Schelfhout wil toch nog vragen om de marktkramers goed te informeren hoe ze 

moeten aanrijden met hun trekkende combinaties. Het is belangrijk om te weten hoe ze naar 

hun standplaats kunnen geraken. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat dat gaat met omleidingen. Het gaat alleen over het traject van de 

N70 komende van Melsele naar Beveren. Die staan allemaal netjes op de website van de 

gemeente. Voor de mensen die uit het westen en noorden komen, zijn er heel wat 

alternatieven. De omleidingen zijn perfect gekend. 

 

Raadslid Schelfhout vindt dat nog eens een melding wel wenselijk is. 

 

Schepen Van Roeyen zal dat met veel plezier te doen als het niet nog eens wereldwijd 

geblokkeerd wordt. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt nogmaals waarom er in het nieuwe gemeentehuis dag en 

nacht licht blijft branden, zowel in de week als in het weekend. Hij is er verscheidene keren 

voorbij gereden en dan is er niemand aan het werk. Hij vraagt waarom het altijd verlicht moet 

zijn en wie de rekening betaalt. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft het ook opgemerkt. Er is gisteren nog over gesproken door de 

algemeen directeur en de toekomstig waarnemend algemeen directeur. De opmerking is nog 

een keer doorgegeven want het ergert het college ook. De factuur wordt natuurlijk door de 

gemeente betaald. Het raadslid heeft volkomen gelijk en het is nog een keer meegegeven. Hij 



hoopt dat het raadslid de tussenkomst niet nog een keer hoeft te herhalen. Het zal ook niet 

meer nodig zijn want over drie maanden zal het volledig in gebruik worden genomen. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat de Ciamberlanidreef er steeds properder uitziet. Vandaag 

is begonnen met het planten van de bomen. Het wordt er ook zone 30. Ze vraagt vanaf wanneer 

de signalisatie daarvoor zichtbaar zal zijn. Daarnaast gebeuren de leveringen voor de Warande 

nog heel vaak aan de Kasteeldreef achteruit inrijdend in de  Brownestraat. Ze ziet het elke dag 

gebeuren en ook deze ochtend weer. Ze vraagt zich af hoe de gemeente daarop kan reageren. 

Ten derde zou ze heel graag willen dat de planning van de commissies in de maand december 

bekeken kan worden om te zorgen dat de combinatie werk-gezin-politiek haalbaar blijft. 

 

Schepen Van Roeyen bevestigt dat de werken op hun einde lopen. De onderaannemer die de 

groenaanplantingen doet is begonnen. Er moesten alleen bij de selectie van de bomen nog een 

aantal zaken rechtgezet worden, maar dat loopt in de goede richting. De zone 30 is een zonaal 

verhaal voor een groot stuk van het centrum. Dat betekent dat er niet op alle plaatsen in dat 

gebied borden zone 30 staan. Als de werf helemaal afgerond is moet de zone afgedekt worden. 

Hij is blij dat het raadslid het mooi vindt. Hij vindt het zelf ook geslaagd. Als de beplanting is 

afgewerkt en er in volle glorie staat, is het een mooie verbetering voor het centrum van de 

gemeente. 

 

Raadslid Vermeulen hoort dat de mensen zich daar nu niet aan de zone 30 houden. Het is een 

recht stuk. Als het nog even duurt, bestaat het risico dat mensen in die straat een andere 

houding hebben aangenomen, vandaar haar vraag. 

 

Schepen Van Roeyen was nog een punt vergeten. Leveringen kunnen inderdaad niet, tegen alle 

regels in, achteruitrijdend gebeuren. Door het maken van een lusje moet het op een veilige 

manier kunnen. Het zal ook aan de politiediensten meegegeven worden. Het is een kwestie van 

handhaving. Op lange termijn is er door de Vlaamse regering een opening gekomen dat men 

overtredingen ook naar het GAS-systeem kan brengen. Dat biedt misschien mogelijkheden in 

deze politiezone om een aantal zaken te handhaven. Hij is niet bevoegd maar gaat wel 

proberen het zeer kort te volgen. Het is nu coronatijd en het is opvallend hoeveel minder 

verkeer er is. Het lijkt er, op uitzonderingen na, op dat het allemaal behoorlijk gerespecteerd 

wordt. Hij ziet ook de fietsstraten veel beter werken, zoals de Donkvijverstraat. Die is nu ook 



helemaal anders ingericht. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in december altijd meer commissies zijn.  

Dat komt doordat in december de meerjarenplanning wordt gepresenteerd. Op vraag van de 

raadsleden – hij denkt dat het enkele jaren geleden niet gebeurd is – wilden zij dat er wel 

commissies zouden doorgaan. Men probeert op iedere avond twee schepenen tegelijk aan bod 

te laten komen. Op die manier wordt de schepenen de kans gegeven meer uitleg te geven bij 

hetgeen in de meerjarenplanning staat. Het is dus niet van gisteren maar er zijn al vele jaren 

meer commissies. Het kan dat er in 2020 toevallig eind november en begin december meer zijn 

geweest omdat het materieel niet mogelijk was om voordien een commissie te organiseren. 

Beveren is wel een van de weinige gemeenten waar alle raadsleden worden uitgenodigd op alle 

commissies. Niet iedereen heeft stemrecht in de commissies, dus het kan ook goed worden 

opgesplitst in de fracties. Niet iedereen hoeft bij alle commissies te zijn. In andere gemeenten 

krijgen leden alleen maar een zitpenning als ze behoren tot de commissie. Maar het bestuur 

probeert voldoende commissies te geven of duiding te geven bij de agenda van de 

gemeenteraad. Hij wil de commissies ook wel overdag geven, maar dat zal ook niet 

geapprecieerd worden. De meeste mensen moeten overdag gaan werken. De combinatie met 

politiek vraagt soms een stuk opoffering als je het allemaal perfect wil volgen. Het bestuur doet 

haar best maar hij ziet niet in hoe hij aan de eis van het raadslid tegemoet kan komen zonder 

op de kwaliteit van het commissiewerk in te boeten. 

 

Raadslid Vermeulen geeft aan dat ze geen eis heeft gesteld. Ze heeft alleen gevraagd om de 

planning en werking eens te bekijken. Ze is zeer tevreden met de commissies. Het is heel goed 

dat alles zo uitvoerig aan bod komt. Ze is zeer blij met de details over alle mogelijke 

beleidsterreinen. Ze vraagt alleen om te bekijken hoe het nu verlopen is. Ze geeft twee concrete 

suggesties. Het is niet aan haar om die effectief door te voeren. Ten eerste wil ze graag op 

voorhand goed weten wat de agenda is zodanig dat je kan inschatten hoe laat je thuis zal zijn. 

Als de raadsleden weten hoeveel sprekers er gepland zijn en hoeveel powerpoints dan kan er 

een inschatting gemaakt worden. Dat wist ze nu niet. Ze staat er ook niet alleen in. Ze heeft 

zowel bij de meerderheid als bij de oppositie gehoord dat mensen de lange duurtijd van een 

commissie niet hadden verwacht en ze soms nog niet gegeten hadden. Ten tweede vraagt ze in 

de mate van het mogelijke om twee zware bevoegdheden niet samen te zetten waardoor er op 

een avond niet een te zwaar pakket wordt gepresenteerd. Maar uiteraard is ze zeer blij en 



dankbaar voor de commissies die er zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het zeker en vast bekijken, maar het is niet altijd op voorhand 

duidelijk of een commissie lang gaat duren. Commissies kunnen langer duren dan verwacht als 

er vraag en discussie ontstaat en soms is het andersom. Maar hij wil het zeker en vast bekijken. 

 

02. Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester houdende diverse maatregelen ter 

afremming van het coronavirus  

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft een vraag in verband met de mondmaskers. Hij vraagt of het wordt 

gecontroleerd, of er zich problemen stellen en of iedereen zich eraan houdt. Ten tweede heeft 

hij een vraag over de trainingen voor jongeren. Hij heeft het ook al eens gevraagd aan de 

schepen aan het begin van de tweede coronagolf. De jongeren mochten blijven sporten als ze 

zich buiten omkleden. Hij vraagt zich af of jongeren, zeker bij de buitensporten, nog altijd 

trainen. Het is niet eenvoudig met de vriestemperaturen die er geweest zijn. Hij vraagt hoe het 

zit met omkleden en of er nog clubs aan het trainen zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er op mondmaskers wel degelijk door de politie wordt 

gecontroleerd. Het kan niet overal. Voor de vorige vakantie zijn op de markt een aantap pv’s 

aan jongeren opgemaakt. In het begin is erop gewezen en gesensibiliseerd. Later heeft de 

politie een aantal pv’s uitgeschreven om op die manier hardleers gedrag een stukje bij te 

sturen. Ook op de markt worden mensen erop gewezen. Als mensen het meerdere keren 

negeren dan wordt er naar de hardere middelen van een pv gegrepen. Het wordt wel degelijk 

gecontroleerd maar men kan niet overal tegelijkertijd zijn. 

Wat betreft het trainen zijn de regels vrij duidelijk. De kleedkamers mogen niet worden 

opengesteld en er mag niet gedoucht worden. De regels zijn op dat vlak niet versoepeld. Er was 

eens een voorstel om een tent neer te zetten, maar dat geeft hetzelfde probleem. Dat is 

verboden. Hij denkt dat de mensen zich een stuk aanpassen en na de training bezweet naar 

huis gaan. 

 

Schepen Claus zegt dat het alleen de jonger dan twaalfjarigen zijn die mogen trainen. Die 

komen aangekleed naar de training en die worden opgehaald. Ze rijden met hun 

trainingskleren nog aan naar huis. Ze heeft nog niet gehoord van een probleem.  



Er zijn een paar clubs eventjes gestopt met de training omdat ze het niet zagen zitten, maar 

ondertussen zijn de meeste allemaal terug beginnen trainen. Wedstrijden kunnen uiteraard 

niet georganiseerd worden. Maar ze hoort daar geen enkele klacht over. Ze denkt dat ze al blij 

zijn dat ze mogen sporten. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil voor alle duidelijkheid zeggen dat de voorgestelde 

politieverordening een verlenging van de vorige is. Die was gedateerd en verlopen. Vandaar dat 

deze verlengd wordt. Men blijft competitiewedstrijden, ondanks dat ze eventueel toegelaten 

kunnen worden voor twaalf-min, verbieden. De opening zou er volgens het ministerieel besluit 

mogelijk zijn, maar het gemeentebestuur gaat daar voorlopig niet op in. Hij heeft tot nu toe nog 

niet de vraag gekregen om dat toch te herbekijken. 

 

De gemeenteraad bekrachtigde in zitting van 24 november de politieverordening die door de 

burgemeester werd genomen, en die voorzag in volgende maatregelen: 

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

voor deze personen toegelaten onder volgende voorwaarden: 

 De trainingen dienen begeleid te worden vanuit de sportclub  

 Er nemen maximaal 20 personen deel 

 Er is geen publiek aanwezig 

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

    De leesruimten van de gemeentelijke bibliotheken worden gesloten. 

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

deelnemers toelaten. 

4: Jeugdcentrum Prosperpolder wordt gesloten. 

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

november 2020. 

De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden sinds midden november 

opnieuw, na in de periode hieraan voorafgaand exponentieel te zijn gestegen. De daling van de 

cijfers van het aantal besmettingen kwam er ten gevolge van de maatregelen door bij 

Ministerieel Besluit werden opgelegd, en die ook vandaag nog grotendeels gelden. 

De situatie is echter nog steeds ernstig.  

 

Om deze reden besliste burgemeester Marc Van de Vijver bij politieverordening van 28 



november 2020 tot de verlenging van de maatregelen, genomen bij politieverordening van 28 

oktober 2020, dit in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit 

artikel kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen uitvaardigen wanneer het 

geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. De verspreiding 

van het huidige Coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke 

situatie uit die bijkomende maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt. 

Om dezelfde reden voorzag burgemeester Marc Van de Vijver op 2 december 2020 bij 

politieverordening in de verplichting tot mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en de 

Warande, dit van 09.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds, en in het verbod om in de 

Vrasenestraat en de Warande zittend of stilstaand voeding of dranken te nuttigen. 

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moet deze politieverordening, 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. 30 november 2020 houdende diverse maatregelen ter 

afremming van het coronavirus - verlenging maatregelen genomen op 28 oktober 2020 

 Politieverordening d.d. 2 december 2020 houdende diverse maatregelen ter afremming 

van het coronavirus - verplichte mondmaskerdracht en verbod stilstaand of zittend 

nuttigen voeding en dranken in Warande en Vrasenestraat. 

 

03. Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de raad vorig jaar op 17 december de meerjarenplanning 

2020-2025 heeft goedgekeurd. Deze borduurde verder op de meerjarenplanning van de vorige 

legislatuur. Veel geplande investeringen zullen in deze nieuwe legislatuur gerealiseerd worden. 

Het bestuur heeft duidelijk voor continuïteit gekozen, maar wel met aandacht voor nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen. Nieuw was de inkapseling van het OCMW wat het vergelijken 

van de cijfers met vorig jaar er niet gemakkelijker op maakt.  

Een belangrijke beleidsbeslissing die de meerderheid voor de komende zes jaar heeft genomen 

is dat de belastingen voor de inwoners en eigen bedrijven niet zullen stijgen. Het blijft voor de 

personenbelasting op de lage 5% en de onroerende voorheffing blijft met 882 opcentiemen op 

het Vlaams gemiddelde. Dit bestuur plukt de positieve gevolgen van inspanningen die vorige 

besturen hebben genomen, vooral in functie van de oprichting van een pensioenfonds voor 



OCMW en de gemeente wat op 31 december 2019 nog altijd 27,5 miljoen bevatte. Dat zal nog 

tot en met 2040 meegaan en op die manier wordt de impact van de sociale bijdrage voor de 

gemeente tot 30% beperkt. Verder heeft de meerderheid beslist om het gevoerde beleid van 

schuldafbouw verder te zetten en op deze manier de sluiting van de kerncentrales voor te 

bereiden zonder de factuur door te schuiven naar de volgende generatie. Zoals de 

voogdijoverheid heeft bepaald zal er geen jaarlijks budget meer gepresenteerd worden, maar 

aanpassingen van de meerjarenplanning. Nu ligt de tweede aanpassing voor. De vorige was ten 

gevolge van de inpassing van de rekening van 2019. De huidige voorgestelde bijstellingen in het 

kader van de exploitatie zijn de aanpassing van de inkomsten naar beneden. Dat komt vooral 

door de belastingen. En voor de uitgaven zijn een aantal bijsturingen gedaan op basis van de 

huidige cijfers. Dat heeft te maken met de uitbreiding van de dienstverlening, de uitbreiding 

van het openbaar domein en ingebruikname van een aantal nieuwe gebouwen. Maar vooral 

ook het opnemen van de gevolgen van corona. De investeringskredieten zijn bijgestuurd en iets 

meer gespreid in tijd. Er zijn een aantal restbedragen van vroegere investeringen geschrapt 

omdat ze niet meer nodig zijn. Als men dan de exploitatie bekijkt dan ziet men een 

exploitatiesaldo van 15,8 miljoen euro. Voor 2021 is er een daling te zien van 5,4 miljoen euro 

ten opzichte van de meerjarenplanning die vandaag voorgelegd wordt. De daling is het gevolg 

van een afrekening van de kerncentrales, een bijsturing van de cijfers van de FOD.  In de 

commissie is daarover uitgeweken. De daling wordt voor een stuk gecompenseerd door inning 

van 1,7 miljoen euro achterstallige belastingen. De volledige impact is te vinden op pagina 146 

van de meerjarenplanning. De daling van het exploitatiesaldo in 2021 is naast de daling van de 

ontvangsten ook te verklaren door een stijging van de werkingsuitgaven. Dat heeft onder 

andere te maken met ICT, schoonmaak, het coronabudget en het eenmalige verhuisbudget 

voor de verhuis van het oude naar het nieuwe gemeentehuis.  

 

Bij de personeelsuitgaven is de stijging het gevolg van een aantal eerder genomen beslissingen 

voor het verhogen van een aantal sociale voordelen voor het personeel zoals het optrekken van 

de tweede pensioenpijler, de opgetrokken maaltijdcheques, de weddeschaalverhogingen die 

gebeurd zijn en ook de vaste benoemingen die jaarlijks een meeruitgave betekenen. Voor de 

toelagen is ten gevolge van corona een bijsturing gebeurd voor de verenigingen. Vandaar dat 

men zich voor de toelagen gebaseerd heeft op 2019. Maar ook de jaarlijkse verhoging van 3% is 

verdergezet en opnieuw ingeschreven. De werkingsmiddelen zijn voornamelijk verhoogd 

omwille van corona en de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis. De financiële uitgaven voor 



wat de interesten zijn geraamd op jaarlijks ruim 4 miljoen wat ten opzichte van de rekening 

2019 hoger is. Maar als de interesten van de gemeente en het OCMW worden opgeteld in de 

rekeningen 2019 komt het ook uit op dat bedrag. Bijgevolg is deze schatting vrij realistisch. De 

jaarlijkse aflossingen bedragen om en bij de 14 miljoen wat naar de toekomst zal dalen, maar 

door de opname op de korte termijn van een aantal leningen door het OCMW is er sprake van 

een stabilisatie. Voor de gemeente is in de vorige legislatuur afgesproken dat  men jaarlijks 6 

miljoen aan nieuwe leningen zullen opnemen en dit wil men verderzetten in deze legislatuur. 

Bij het OCMW is het in functie van de geplande investeringen die momenteel lopende zijn. Voor 

de investeringen die deze legislatuur zijn gepland is het investeringsbedrag opgetrokken met 

ruim 14 miljoen euro. Het totaalbedrag van 171,5 miljoen is voor een gemeente zoals Beveren 

vrij hoog. Deze verhoging is het gevolg van het optrekken van een aantal investeringsbedragen 

van reeds geplande en ook ingeschreven investeringen zoals de binneninrichting van Hof ter 

Saksen. Daar is 1,5 miljoen bijgekomen. Bij het GTI is er 2,5 miljoen bijgekomen. Een klein half 

miljoen voor de oprichting van het sociaal restaurant. 2,5 miljoen voor de aanleg van de N70. 

1,5 miljoen optrekking voor de Oude Baan. Voor de Merodestraat en de Molenstraat is 2,3 

miljoen rechtgezet en de Fabrieksstraat is ook met een half miljoen verhoogd. Er zijn ook een 

aantal nieuwe belangrijke investeringen opgenomen, onder andere de bouw van de minimale 

comfortwoningen van 2,25 miljoen euro. Maar daar is deze week het goede nieuws van het 

kabinet gekomen dat de gemeente hiervoor 1,2 miljoen euro extra subsidie krijgt. Dat is nog 

niet meegenomen in dit plan dus dat zal voor de volgende aanpassing van de 

meerjarenplanning zijn. Voor de restauratie van de molen in Doel is 1 miljoen voorzien. Er is 

momenteel een stabiliteitsstudie lopende. Voor de aankoop van gronden voor bosaanleg is 1 

miljoen voorzien.  

 

Betreft de aankoop gronden woonuitbreidingsgebied is men een voorloper op hetgeen er in 

Vlaanderen zal worden beslist. Daar is ook 1 miljoen voor voorzien. Voor de werken aan 

Melsele-Zuid is 500.000 euro voorzien. Voor de bestrating van de Warande is 500.000 euro 

voorzien. Een half miljoen voor een kunstgrasveld in Melsele. Voor de aankoop van een 

bandenkraan is 155.000 euro voorzien. En deelneming Ibogem is goed voor 559.000 euro maar 

dat is zuiver boekhoudkundig omdat het te maken heeft met dividenden uit het verleden. 

Daarnaast worden geplande investeringen gespreid in tijd. Dat hebben de raadsleden kunnen 

lezen en dat is toegelicht door de collega’s op de verschillende departementen. Dit zal worden 

gefinancierd door leningen, investeringstoelagen, verkopen en dus ook met eigen middelen 



zodat zowel de gewone als de corrigerende autofinancieringsmarge ieder jaar positief blijft. Het 

is wettelijk voorgeschreven dat die positief moet zijn het laatste jaar van de legislatuur. Maar in 

de documenten die voorgelegd worden is dit ieder jaar in deze gemeente bij de 

meerjarenplanning positief. Het is de bedoeling van het bestuur om een sterke dienstverlening 

te blijven verzekeren en bij te sturen waar nodig. Dit naast een zeer ruim investeringspakket. 

Gemeenten als Beveren moeten ook niet alles willen doen. Het is ook niet de taak van de 

gemeenten om reserves op te potten, maar gezien de specifieke situatie van Beveren is het wel 

noodzakelijk om over een reserve te beschikken. De vraag is hoe groot deze reserve naar de 

toekomst moet zijn. De voorgelegde cijfers zijn positief omdat er een evenwicht is ingebouwd 

tussen inkomsten en uitgaven. De opdracht is om het evenwicht in de toekomst te bewaren. 

Dat houdt zeker in dat alle geplande verkopen gerealiseerd moeten worden. Vandaar dat 

verder wordt bekeken welke gronden en gebouwen niet meer nodig zijn in de gemeentelijke 

taakstelling die het bestuur voor ogen heeft. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, wil de gemeentediensten en in het bijzonder de financieel 

directeur feliciteren met het mooie werk en de grondige onderbouwing van het budget en het 

meerjarenplan. Jammer genoeg kan ze het document niet goedkeuren om inhoudelijke 

redenen. Zoals eerder vastgesteld mist ze een zekere ambitie bij het gemeentebestuur. Ze ziet 

in deze begroting vooral meer van hetzelfde terugkeren. Behalve de schorsing van sommige 

belastingen in 2020 is er onvoldoende ondersteuning voor de lokale handelaars met een 

samenhangend en toekomstgericht plan lokale economie. De teloorgang van het landelijke 

karakter van de gemeente gaat onverminderd door met te veel nieuwe verkavelingen en ook 

alsmaar uitdijende appartementsgebouwen.  

Het gebrek aan oplossingen voor de mobiliteit is schrijnend en deze zal nog sterk verslechteren 

door de stijgende woondichtheid. Ze ziet een langzame verbetering in de fietsverbinding maar 

die is onvoldoende om de veiligheidsproblematiek voor de jongere fietsers op te lossen. Het 

armoedeplan probeert nog steeds te remediëren in plaats van te voorkomen. Andere 

gemeenten doen nochtans voor hoe het wel kan. Ten slotte is ze erg bezorgd over de financiële 

toekomst van de gemeente. Volgens haar inschatting is het sluiten van de kerncentrale verre 

van gedekt met de opgesomde maatregelen. In de toekomst zal Beveren daar grondig moeten 

ingrijpen. Om deze reden kan Open Vld niet anders dan tegenstemmen.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is zeer tevreden over de duidelijke financiële strategie waar de 



gemeente al een paar jaar kiest. De afbouw van de schulden en de positieve jaarrekening zien 

er goed uit. Er moet ook niet veel geleend worden dus het is een positief en mooi stuk. Globaal 

gezien is ze tevreden en ziet ze dat het een knap werk is. Ze ziet veel sterke punten en het is 

onbegonnen werk om ze er allemaal uit te halen. Ze wil er toch een paar noemen om niet al te 

negatief te klinken en te laten horen dat haar fractie sommige zaken toejuicht zoals 

bijvoorbeeld de ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, het KMO-

loket, het sportpark Beveren masterplan, de herziening van de woonbehoeftestudie, het 

groenplan voor Kallo en zo veel meer. Maar haar partij zit in de oppositie en heeft dus uiteraard 

ook gekeken naar wat er niet in staat. Ten eerste zegt men wel eens ‘practice what you preach’ 

en ze heeft een punt gevonden waarbij ze wel moest slikken. Ze ziet schone woorden staan en 

de doelstellingen klinken vaak veelbelovend, zijn ambitieus en hebben een duidelijke 

toekomstvisie. Op basis van de doelstellingen kan ze zeggen dat heel veel past in wat Groen zelf 

zou uitschrijven. De bijhorende acties en de bijhorende begroting zijn soms te beperkt of zelfs 

afwezig. Ze geeft een concreet voorbeeld over een punt waarover ze al vaker is tussengekomen. 

Ze leest met veel enthousiasme de volgende zin: ‘Gescheiden fietspaden waar mogelijk en 

voorrang voor de fietsers in fietsstraten zorgen ervoor dat de fietser een meer vooraanstaande 

rol in het straatbeeld kan opnemen.’ Ze hoopt dan dat in elke nieuw aangelegde straat de 

fietser de eerste rol krijgt. Het is al op veel plaatsen zo, er zijn steeds meer fietsstraten. Maar ze 

ziet ook nog nieuw aangelegde straten waarbij dit niet het geval is. Het tweede punt gaat over 

de budgetten voor planschade. Iedereen heeft de vervelende berichten gehoord over wat de 

Vlaamse overheid doorschuift naar de lokale overheid.  

Het is onmogelijk dat de gemeente de gewenste betonstop zelf gaat dragen. Als de realiteit zo is 

dat de gemeente verantwoordelijk is voor de planschade dan lijkt haar de huidige budgettering 

te weinig. Als men dat toch wil opvolgen en de open ruimte wil blijven garanderen had ze graag 

andere cijfers zien staan. Ten derde ziet ze dat er nog steeds grote bedragen gaan richting de 

voetbal. De bedragen blijven voor haar hallucinant. Ze hoopt nog steeds op de dag dat men op 

het vlak van autonomie en zelfredzaamheid van de club fier kan zijn. Voorlopig gaat het alleen 

om de af en toe fantastische sportieve prestaties, maar ze hoopt ook echt op de autonomie en 

zelfredzaamheid. Ze vraagt in hetzelfde kader al langer om bij het topsportfonds breder te gaan 

zodat er verschillende sportdisciplines mee ondersteund worden. Ze ziet wel een verbetering, 

onder andere met het hockeyterrein en andere stappen die gezet worden. Haar voorlaatste 

punt, iedereen weet dat de kunstensector bloedt. Zowel in de aankoop van kunst als bij het 

ondersteunen van creatief kapitaal kan de gemeente heel wat doen. Er is heel wat erfgoed om 



trots op te zijn. Er zijn in de voorbije maanden een aantal mooie voorbeelden geweest en ook 

mooie samenwerkingen. Maar ze ziet dat er heel wat creatief talent in Groot-Beveren op dit 

moment in zak en as zit. Ze hoopt dat de gemeente toekomstgericht wijzigingen wil 

aanbrengen in de meerjarenbegroting om de mensen die rechtstreeks en onrechtstreeks 

betrokken zijn kansen te geven om via extra middelen en acties nieuwe energie te krijgen. Ten 

slotte zou ze Groen niet zijn als ze niet zou eindigen met de corebusiness. Beveren is een 

duurzame gemeente. Er staan veel sterke doelstellingen, iets minder acties en nog minder 

budget. Ze droomt van budgetten voor maximale vergroening en een voortrekkersrol op het 

vlak van duurzaamheid. De gemeente heeft wel mee het burgemeestersconvenant 

ondertekend voor het terugdringen van CO2 met 40%, maar ze ziet daar weinig of geen 

middelen tegenover staan. Volgens haar kan Beveren een pioniersrol spelen. De gemeente 

volgt nu en doet wat ze moet doen maar niet meer dan dat. Ze hoopt op de dag dat Beveren 

ook hierin een voortrekkersrol gaat spelen. Kort samengevat is ze enthousiast over veel 

aspecten van de plannen. Ze ziet ook goede budgetten maar de aanpassing sluit onvoldoende 

aan bij het eigen programma. 

 

Raadslid Benali, sp.a, gaat niet terugkomen op de kritieken die hij vorig jaar heeft gegeven. 

Naast sociale zaken vind hij ook dat er een aantal zaken ontbreken op cultuur, mobiliteit en 

milieu. Hij gaat de opmerkingen die zijn fractie in de commissies meegegeven heeft ook niet 

herhalen.  

Over het algemeen wordt er in het meerjarenplan te weinig geïnvesteerd bij de genoemde 

thema’s en ook worden niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Er is al over gediscussieerd. 

Positief is de verdere afbouw van de schulden en de financiële overschotten. Hij denkt dat de 

financiële situatie van de gemeente goed blijft evolueren en dat er ieder jaar een positieve 

autofinancieringsmarge is. De gemeente komt vanuit een heel andere situatie in de vorige 

legislatuur. Er zijn toen pijnlijke maatregelen genomen zoals de verhoging van de 

personenbelasting. Hij kan nu alleen maar vaststellen dat de situatie is verbeterd. Hij weet niet 

of de gemeente gewapend is voor de sluiting van de kerncentrale, maar de gemeente is er wel 

klaarder voor dan voorheen. Dat is positief, maar het is de vraag wat de gemeente met het 

budget doet. Inhoudelijk heeft hij bemerkingen die hij vorig jaar ook al heeft gemaakt. Vandaag 

zit de gemeenteraad in een heel mooie zaal, maar hij blijft zich afvragen hoeveel mensen 

geholpen hadden kunnen worden met 40 miljoen euro en hoeveel mensen daarmee uit de 

armoede geholpen hadden kunnen worden. Het is verder goed dat de impact van corona is 



weergegeven. Er is onder andere een tabel waarin duidelijk is weergegeven wat zowel de 

positieve als negatieve impact zal zijn van de coronacrisis. Het is wel zo dat de impact op een 

aantal prioritaire beleidsdoelstellingen beter aangegeven had kunnen worden. Hij vraagt zich 

bijvoorbeeld af wat de impact is op de klantgerichte efficiënte dienstverlening van de 

beleidsdoelstellingen. Onderwijs op maat voor elke leerling, ontmoeting- en 

ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, professionalisering vrijetijdsinfrastructuur; het 

meerjarenplan had op deze vlakken op iets meer detail aangepast kunnen worden en niet 

alleen het financiële aspect. Ook het komende half jaar wordt men er nog mee geconfronteerd. 

Daarnaast zijn er bepaalde coronamaatregelen genomen zoals het niet inhouden van bepaalde 

retributies en belastingen. Toch vindt hij het verhaal te weinig samenhangend. Hij heeft er het 

voorbije half jaar al een aantal maal op aangedrongen om een coherent verhaal te maken 

waarbij in kaart wordt gebracht wie er getroffen worden, op welke manier en met welke 

concrete maatregelen ze kunnen worden geholpen. Het is zeker niet slecht om de retributies 

niet te laten betalen, maar het is een te weinig coherent en sterk verhaal voor de voorbije 

periode. Zijn fractie gaat de aanpassing van het meerjarenplan niet goedkeuren. Zijn fractie 

vond het meerjarenplan al niet voldoende omdat de juiste keuzes niet zijn gemaakt. Maar 

financieel gaat het wel de juiste richting uit. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, wil de mensen die de toelichtingen gaven en de mensen 

van de administratie bedanken voor de uitgebreide en nuttige toelichtingen die ze de voorbije 

weken heeft gekregen. Het leek wel op een goed-nieuws-show, maar het was alleszins een berg 

informatie om te verwerken op korte tijd. Het komende jaar wordt er een schuldafbouw 

voorzien van 35 miljoen euro. Dit lijkt mooi, maar men voelt van ver aankomen dat dit binnen 

de kortste keren bijgesteld zal worden. De grootste impact van COVID-19 zal pas komen in 2021 

wat gevolgen zal hebben voor het budget in 2022. De planning van een ondergrondse garage 

onder het Gravenplein is nog niet opgenomen in de meerjarenplanning, maar het prijskaartje 

van om en nabij de 10 miljoen werd al eens genoemd. Dat de effectieve kosten de budgetten 

ruimschoots overschrijden is schering en inslag. Dit merkt men al bij tal van projecten in het 

verleden. Het nieuw gemeentehuis begon met een aanbesteding van 31 miljoen en eindigt 

boven de 47 miljoen. De meerkost is absoluut niet alleen te wijten aan de bouw van het 

politiekantoor zoals het college graag doet geloven. Ook bij de school in Kallo, het GTI en het 

cultureel centrum Ermenrike zijn de kosten beduidend hoger dan de ramingen. Het horecapunt 

van Liefkenshoek is gestart met een kostenraming van 500 000 euro en nu is het al 1,8 miljoen. 



Ze vraagt zich af voor wie of wat dat nodig is en of de inwoners daar beter van worden. Bij de 

voorstelling van het meerjarenplan merkt ze ook weinig nieuwe inzichten en ziet ze enkel meer 

van hetzelfde. Geen andere visie en weinig affiniteit met wat er bij de bevolking leeft. Voor wie 

de gemeenteraden volgt en de toekomstplannen ziet, lijkt de gemeente Beveren soms meer 

een immo-kantoor dat aan de lopende band koopt en verkoopt. Hoe meer en hoe groter, hoe 

liever. Ze vindt dat er dringend nood is aan een ommekeer. De inwoners van Beveren hebben 

recht op een kwaliteitsvolle omgeving en voldoende open ruimte in de onmiddellijke omgeving 

en aan verkeersstromen die afnemen in plaats van toenemen. Dit komt er niet door alles in 

hoog tempo vol te bouwen. Dorpen moeten wat haar betreft dorpen blijven. Kleinstedelijk 

gebied is geen grootstedelijk gebied. Nog maar eens honderd appartementen erbij op het 

Gravenplein is geen verbetering voor het centrum. Ze verheugt zich wel over het feit dat er een 

beeldkwaliteitsplan zal worden opgemaakt voor de verschillende gemeenten. Maar 

beeldkwaliteit is toch iets anders dan eenvormigheid qua verlichting en straatmeubilair. 

Bomen, gebruikte materialen en inrichting moeten niet per se overal hetzelfde zijn. Een copy-

paste zorgt enkel voor eenheidsworst. Dat lijkt haar weinig extra levenskwaliteit op te leveren. 

Het getuigt ook van weinig respect naar de deelgemeenten toe die allemaal een eigen identiteit 

hebben.  Men moet niet van elk dorpscentrum een Gravenplein willen maken. Oude 

gemeentehuizen en andere gebouwen systematisch van de hand doen klinkt modern en 

rationeel, maar door een masterplan en het centraliseren van alle diensten onder hetzelfde dak 

verliest de gemeente veel van zijn charmes. De kern wordt karakterloos en herkenbaarheid 

verdwijnt. Ze vraagt het college de deelgemeenten kopieën van de Warande of het Gravenplein 

te besparen. Ze gaat niet akkoord met de verkoop of afbraak van Vrasene, Kallo of Kieldrecht. 

Renoveren kost inderdaad geld, maar het getuigt wel van respect voor het verleden in de 

gemeente. Het is bovendien een investering die meerwaarde heeft voor de volgende 

generaties, boven de karakterloze betonnen dozen waarvan men niet weet hoe lang ze 

meegaan. Ze vraagt waarom er bij talrijke studies nooit wordt gevraagd of een duurzame 

renovatie mogelijk is in plaats van duurdere prestigieuze nieuwbouw. Ze vraagt waarom er een 

dure ondergrondse parking aan het Gravenplein moet komen als er goedkoop voorzien kan 

worden in een gratis parking. Maar er zijn ook positieve dingen te melden. Het invoeren van een 

aankoopbon die geldt voor alle deelgemeenten van de gemeente in plaats van enkel voor het 

centrum en de organisatie van een streekproductenmarkt voor de promotie van lokale 

producten juicht ze toe. Het aangekondigde actieplan voor sluikstort vindt ze prima. Ze wacht 

in spanning het moment af dat het voorgesteld wordt. Hiervoor is haar fractie al lang vragende 



partij. Ze is blij te lezen dat de gemeente Beveren wil inzetten op het behoud van open ruimte 

en landbouwgebieden. Ze is blij dat er een einde komt aan de onnodige verwoesting van 

funerair erfgoed. Ze is blij dat er stimulansen komen voor wie renoveert in erfgoedwoningen, 

ook al staan ze niet op de inventaris. Maar ze vraagt wat dit concreet betekent. Zonder brede 

informatie naar de bevolking toe blijven deze mooie initiatieven dode letter. Gaan mensen 

inzake funerair en bouwkundig erfgoed zich actief informeren? Ze vraagt het gemeentebestuur 

om het goede voorbeeld te geven. Geen euro willen spenderen aan de beschermde 

klompenmakersschuur in de Pastoor Steenssensstraat of niets doen aan de verwaarlozing van 

de schuur  in de Oud-Arenberg in Kieldrecht stimuleert natuurlijk niet. Ten slotte is er nog de 

deelgemeente Doel. In voorbije jaren werd herhaaldelijk aangekondigd dat het college een 

toekomstplan ging opmaken voor Doel. Deze intentie werd evenveel keren ingeslikt. Tot op de 

dag van vandaag gebeurt er niets. Zelfs het klooster waarvoor de gemeente rechtstreeks 

verantwoordelijk is, blijft er als een ruïne bij staan. Doel is nog altijd een deelgemeente van 

Beveren. Het is zonder dat daar enige inspanning voor geleverd moet worden de toeristische 

hotspot van het Waasland.  Het lijkt haar daarom voorbarig om plannen te gaan uitwerken voor 

Prosperpolder als onthaalpoort voor het grenspark Groot-Saeftinghe als men geen idee heeft 

welke rol Doel daarin kan spelen. Of men gaat echt alle bezoekers met de auto en de bus via het 

dorp van Kieldrecht over smalle polderwegen naar Prosperpolder leiden terwijl in de 

deelgemeente Doel alle ruimte voorhanden is om dat deskundig te organiseren. Het is aan het 

gemeentebestuur om de komende maanden te bewijzen dat wat in de voorbije weken te horen 

was niet louter voor het behang is en dat er rekening gehouden wordt met de bezorgdheden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dat zijn fractie dit plan ook niet gaat goedkeuren om 

vele redenen. Een ervan is de verkoop van gronden zoals het Congoken. Hij vindt dit een 

jammerlijke verarming voor een bruisende parochie waar men, wanneer de appartementen 

gebouwd gaan worden, het sociale leven aan banden gaat leggen. Bij jaarmarkten en de 

puitenslagersfeesten gaat het een probleem worden. Zo zijn er bijvoorbeeld 

woonuitbreidingsgebieden die aangesneden worden en zijn fractie had dat liever anders 

gezien. Naar analogie met voorgaande jaren gaat zijn fractie het niet goedkeuren, maar hij 

heeft wel een punt dat hij positief vindt. Dat is de manier waarop de gemeente corona heeft 

aangepakt, met name dat zo veel mogelijk mensen konden blijven werken waardoor ze hun 

volle loon konden behouden. Dat vindt hij een positief punt. 

 



Burgemeester Van de Vijver gaat proberen op de algemene vragen antwoord te geven en dan is 

het aan de collega’s van het schepencollege. Er zijn veel collega’s die de administratie bedankt 

hebben voor het opstellen. Dat is in samenspraak gebeurd met het college dus het college heeft 

er ook een bijdrage aan geleverd. De administratie zou nog veel meer tevreden zijn als de raad 

met eenparigheid dit document waar veel tijd en energie is ingestoken zou goedkeuren. Dan 

zou de raad echte appreciatie naar de administratie kunnen uitdrukken. Maar hij heeft de 

indruk dat dat niet voor vandaag zal zijn, maar voor de komende jaren. Mevrouw Schelfhout 

zegt dat het college weinig ambitie heeft. Hij denkt dat het raadslid het document dan niet 

goed gelezen heeft. 171 miljoen euro aan investeringen, een dienstverlening waar men u tegen 

kan zeggen. Dat moet ze eens vergelijken met andere steden en gemeenten. Beveren neemt 

soms de rol op zich van een centrumstad ondanks dat Beveren er de financiële middelen niet 

voor krijgt. Hij hoort wel eens zeggen dat Beveren veel te veel ambitie heeft. Het meerjarenplan 

loopt tot 2025.  

De eerste sluiting van kerncentrale deel Doel 3 zal gebeuren in 2023. Dat is mee verwerkt. Ook 

de sluiting van Doel 1 en Doel 2 in 2025 is meegenomen. Doel 4 sluit ook in 2025 tenzij. Dat is 

nog koffiedik kijken. Nu is het sluiten op voorwaarden. De federale overheid zal een beslissing 

nemen in november volgend jaar. Doel 4 zal gesloten worden op voorwaarde dat de 

voorziening niet in het gedrang komt en dat er geen financiële meerprijs is. Anders zal Doel 4 en 

Tihange 3 open blijven. Het is dus afwachten wat de federale overheid gaat doen, maar de 

gemeente gaat ervan uit dat alles in 2025 gesloten wordt. Dat is meegenomen in de 

meerjarenplanning. Men moet vooral naar de autofinanciering kijken en die is ieder jaar 

positief, in dit systeem ten opzichte van de vroegere begroting. Men kan de 

verantwoordelijkheid niet naar de volgende legislatuur schuiven. Er moet ieder jaar voor alle 

engagementen die ingeschreven zijn boter bij de vis zijn en die moeten op een of andere 

manier gefinancierd worden. Het is de ambitie om nieuwe leningen te beperken tot 6 miljoen. 

Er wordt ieder jaar 11 miljoen afgelost. De beste manier om voor te bereiden op de sluiting van 

de kerncentrale is schuldafbouw. In de vorige legislatuur en ook deze wordt serieus wat schuld 

afgebouwd door het feit dat er maar 6 miljoen aan leningen wordt opgenomen voor de werking 

van de gemeente. Raadslid Vermeulen heeft sterke punten. Doelstellingen planeconomie, 

bouwarmoede, armoedeplan is al eens aan bod gekomen en daar zal de bevoegde schepen op 

antwoorden. Op de vraag over fietsstraten zal ook worden geantwoord door de betrokken 

schepen. Bij planschade verwijst het raadslid naar een ontwerpbeslissing die deze week 

genomen is. Dit document dat voorligt, dateert van vroeger. Er is niet geanticipeerd op hetgeen 



de regering nog niet beslist heeft. Er is een akkoord tussen de meerderheidspartijen wat nog 

zijn beslag moet krijgen in het parlement. Het is nog koffiedik kijken op welke manier. Het is 

wel zeker dat de Vlaamse regering een kans gemist heeft om zelf middelen vrij te maken en zelf 

actief aan het werk te gaan om een deel van de woonuitbreidingsgebieden om te zetten. In 

plaats van de vorige die de vergoedingen op 80% had bepaald, heeft men dat opgetrokken naar 

100% maar wel de factuur doorgeschoven naar de gemeente. Het is natuurlijk makkelijk om te 

zeggen dat eigenaars vergoed gaan worden, maar het is aan een ander om de factuur te 

betalen. Het zal bekeken worden. Terecht wordt opgemerkt dat de gemeente niet bij machte is 

om tegen de volle pot die woonuitbreidingsgebieden om te zetten en de eigenaars te 

vergoeden. Dat zal nog voer zijn voor discussie de komende jaren. Er zullen ook nog wel andere 

mogelijkheden zijn om eventueel die doelstelling te halen. Vandaar dat die grote bedragen niet 

ingeschreven zijn. Over Waasland-Beveren en het topsportfonds zal de schepen antwoorden.  

De discussie wordt ieder jaar gevoerd. De kunstensector laat hij over aan de schepen van 

cultuur. Op het vlak van duurzaamheid zijn toch veel bedragen ingeschreven. Hij denkt aan wat 

er moet worden gedaan om gebouwen te renoveren. Er worden investeringen gedaan in het 

wagenpark en in openbare verlichting. Het zijn allemaal fundamentele bedragen die jaarlijks 

moeten worden ingeschreven om een aantal zaken te realiseren. Op de raad is ook beslist dat 

wederom een aantal gebouwen zullen worden doorgelicht om te kijken op welke manier extra 

investeringen gedaan kunnen worden in het kader van duurzaamheid en de doelstellingen voor 

CO2 wel te halen. Er staan dus nogal wat bedragen in om dat te realiseren. 

Raadslid Benali heeft gezegd dat er te weinig geïnvesteerd wordt. De investeringen zijn nog met 

14 miljoen opgetrokken tot 171 miljoen. Natuurlijk kunnen de meningen verschillen of de 

investeringen goed zijn. Maar hij ziet toch veel investeringen. Veel van de investeringen worden 

ook met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Misschien kan de algemeen directeur, als hij 

meer tijd heeft, er eens een analyse van maken, maar veel van de grote projecten worden in de 

raad zonder veel discussie goedgekeurd. Hij vindt dat goed. Met eenparigheid van stemmen 

betekent dat het goede investeringen zijn. Het raadslid zou misschien andere investeringen 

willen, maar dan wil hij wel graag weten welke investeringen hij zou doen en welke 

investeringen hij zou schrappen. De ganse meerjarenplanning moet in evenwicht blijven. De 

gemeente zal inderdaad verder de schuld afbouwen. Investeringen kunnen gefinancierd 

worden ondanks de schuldafbouw. En de gemeente kan zich beperken tot 6 miljoen aan 

nieuwe leningen. De uitgaven voor het nieuw gemeentehuis zullen nog voldoende aan bod 

komen. Er zullen commissies rond gegeven worden op het moment dat de eindafrekening er is. 



Enerzijds is er het aanbestedingsbedrag voor de firma Democo dat door de gemeenteraad is 

goedgekeurd en waar een aantal bedragen niet in zaten. Dat is altijd duidelijk gezegd op de 

raad. Het is een dossier dat al vele legislaturen meegaat. Er was altijd transparantie maar 

natuurlijk kan men met cijfers alles bewijzen. Er wordt opgeschreven wat er allemaal binnen de 

aanbesteding valt die door de gemeenteraad is goedgekeurd en wat er niet onder viel. Dat 

komt over een aantal maanden aan bod. Bij de corona-afrekening gaat het om voorlopige 

cijfers. Tijdens de commissie is geprobeerd om daar transparant een overzicht van te geven, 

zowel langs de kant van de inkomsten als langs de kant van de uitgaven. Er is ook aangegeven 

wat de gevolgen zijn voor de belastingsinkomsten. Voor de komende jaren kan niemand het in 

rekening brengen. Er is van een voorzichtige prognose uitgegaan.  

De minister van financiën heeft cijfers gegeven voor de komende vijf jaar. Het is de eerste keer 

dat dat gebeurt. Vroeger kwamen er alleen cijfers voor het komend jaar. Gezien de situatie van 

de gemeente Beveren, vooral in verband met het havengebied, vermoedt hij dat de impact 

zowel naar de personenbelasting als naar de onroerende voorheffing en zeker naar de 

drijfkrachtbelasting voor de gemeente beperkt zal blijven in tegenstelling tot voor andere 

gemeenten. Bij de retributies gaat het niet om grote bedragen. Dat zijn regulerende bedragen 

en het is dus niet de bedoeling om die af te schaffen. Dat zou niet veel soelaas brengen voor de 

begroting. De meeste zijn ook met eenparigheid op de raad goedgekeurd omdat iedereen er de 

noodzaak van inzag om een stuk regulerend te werken en een aantal zaken voldoende in kaart 

te brengen. 

Tegen raadslid Van de Vijver zegt hij dat 35 miljoen afbouw klopt. Het raadslid zegt dat dat in de 

komende jaren vrij snel bijgestuurd zal moeten worden. Maar dit is mee verwerkt. Ze moet de 

autofinanciering en de kasbasis eens bekijken. De kasbasis is ieder jaar positief alsook de 

autofinanciering. Hij begrijpt dus niet goed waarom het raadslid zegt dat dat in de toekomst 

bijgestuurd moet worden. De 171 miljoen is verantwoord. Er staat duidelijk in op welke manier 

die gefinancierd zal worden. Ook de werking is ingecalculeerd. Er is een jaarlijkse stijging voor 

de werkingsmiddelen en het personeel, ook wat betreft de toelage. Alle genomen beslissingen 

zijn er mee in verwerkt. Het is natuurlijk belangrijk dat de verkopen die gepland zijn, doorgaan. 

De gemeente kan niet alles bij zich houden. Het is nogal makkelijk om te zeggen dat de 

gemeente bepaalde grond niet mag verkopen. Als het niet volgt aan de kant van de inkomsten 

dan is er ook een probleem aan de kant van de uitgaven. Op een gegeven moment moeten er 

keuzes worden gemaakt. Er wordt geprobeerd een aantal gronden waaronder het Gravenplein 

te valoriseren. Daardoor komen er inkomsten waarmee een aantal andere realisaties kunnen 



worden gedaan. Over de ondergrondse parking is nog geen beslissing genomen. Hij heeft 

tijdens de commissie in alle openheid gezegd dat erover wordt nagedacht. Het is ook de taak 

van het college om erover na te denken samen met de medewerkers en de ambtenaren. 

Binnenkort wordt de nota voorbereid en zal dit worden bekeken. Op het moment dat het 

college of de meerderheid beslist om dat te realiseren en als het gevolgen heeft voor de 

begroting, zal het ingepast moeten worden. Momenteel is daar geen ruimte voor. Dat zal de 

consequentie zijn die meegenomen moet worden. Als het college voorstelt om toch daar 

investeringen te doen dan zullen ergens inkomsten gezocht moeten worden.  

 

Hij wil nog niet vooruitlopen op die discussie, maar hij wil die voeren op het moment dat er 

gegevens ter beschikking zijn en er een voorstel tot beslissing is. Hij heeft gezegd dat men kan 

discussiëren over investeringen, maar veel worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. Raadslid Van de Vijver vergelijkt de gemeente met een immo-kantoor dat veel 

koopt en verkoopt. Veel van de zaken die worden gekocht gaan op basis van het reglement dat 

er bouwpromotoren een verkaveling doen of appartementen en dat men een aandeel ter 

beschikking van de gemeente moet stellen. Dat moet de gemeente tegen kostprijs inkopen. Dat 

komt dan op de gemeenteraad en wordt erachter terug verkocht. Dat is ten voordele van alle 

mensen die op die manier een bescheiden kavel hebben gekocht tegen beduidend minder dan 

de kostprijs die momenteel op de markt in Beveren wordt gegeven. Het is positief dat op die 

manier mensen toch in Beveren kunnen blijven wonen en zo op een goedkopere manier ten 

opzichte van de privémarkt grond kunnen verwerven of binnenkort ook een appartement. Het 

is de eerste keer dat de gemeente een aantal appartementen zal inkopen en voor veel minder 

dan de normale marktprijs zal verkopen. Op die manier krijgen vooral jonge gezinnen de kans 

om eigendom te verwerven binnen deze gemeente. In gans de periode dat de gemeente 

Beveren bestaat, sinds 1 januari 1977, is het altijd een van de speerpunten geweest om de 

eigenheid van de deelgemeenten te bewaren. Ze moet eens kijken hoeveel gemeenten en 

steden in de vorige legislatuur in het kader van de bezuinigingen in de deelgemeenten de 

permanentie hebben afgeschaft. Beveren heeft die behouden. Er is geïnvesteerd in iedere 

deelgemeente in onderwijs, sport, cultuur, bibliotheek en jeugd. Dit ten goede van het 

verenigingsleven en de inwoners. Het raadslid zou deze investeringen op een rij moeten zetten 

om ervoor te zorgen dat de eigenheid van de verschillende deelgemeenten bewaard wordt. Wat 

betreft Doel is er door de vorige Vlaamse regering de beslissing genomen en door de huidige 

herbevestigd dat Doel behouden zal worden. Hij denkt niet dat het terug in vraag wordt gesteld. 



Iedereen gaat ervan uit dat Doel behouden wordt. Op welke manier is een andere zaak. 

Daarvoor heeft de regering een politieke stuurgroep opgericht. Deze is al een aantal keren 

bijeen geweest. Door verschillende redenen was die zes maanden opgeschort door de minister 

en goedgekeurd door de Vlaamse regering. De minister zal binnenkort opnieuw een initiatief 

nemen om uiteindelijk tot een consensus te komen met de verschillende actoren over de 

nieuwe invulling van Doel. 

 

 

Schepen Vlegels weet niet meer precies wie wat gezegd heeft maar het kwam allemaal op 

hetzelfde neer. Hij is een beetje ontgoocheld over de repliek die men heeft op ruimtelijke 

ordening en op wonen omdat men daar niet ingaat op de essentie en op de behoeften die de 

gemeente moet proberen in te vullen. Wat de vrijwaring van de open ruimte betreft staat in het 

bestuursakkoord heel duidelijk dat het bestuur daarvoor gaat. Dat blijkt ook uit een aantal 

zaken. Hij denkt dat bij het overgrote deel van de oprichting van nieuwe woningen tijdens de 

laatste acht jaar dit niet gepaard ging met nieuwe betonverhardingen. Er is veel gebouwd op 

plekken waar al iets stond. In die periode is de glastuinbouw definitief afgevoerd. Er is ook 

afgezien van 30 hectare bijkomend industriegebied in Melsele in het kader van het E17-

netwerk. Wat dat betreft is de open ruimte maximaal gespaard. Nu is er principieel beslist de 

woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen of bevriezen. Het gemeentebestuur is daar niet 

tegen, maar het zal moeilijk zijn om te herbestemmen omdat de prijs daarvan zeer hoog zal 

zijn. Het is natuurlijk wel mogelijk om te bevriezen tot 2040 waarna het Vlaamse Gewest het zal 

overnemen of al dan niet terug bestemmen als woongebied. Hij heeft al wel eens gezegd dat er 

geen mogelijkheden waren om zich tegen bepaalde zaken wettelijk te verzetten. Hij denkt 

bijvoorbeeld aan de groepswoningbouw. Als men het commentaar leest bij de persconferentie 

over het instrument dan staat er heel duidelijk dat het instrumentendecreet daarin tegemoet 

komt aan de vraag van vele steden en gemeenten die op dit moment geen of weinig 

instrumenten hebben om ongewenste aansnijding van woonreservegebieden te vermijden. Hij 

heeft het een paar keer op de gemeenteraad gezegd maar het was natuurlijk niet waar. Het kon 

wel. Maar hier blijkt nog eens dat zelfs Vlaanderen ondertekent dat de gemeente daar te weinig 

instrumenten voor heeft. De verhardingen in de haven worden niet meegerekend want dat 

wordt op een ander niveau beslist. Beveren is ongetwijfeld een voorbeeld in Vlaanderen in het 

kader van de betonuitbreidingen die er niet gekomen zijn omdat er veel aan invulbouw en 

verdichting is gedaan. De nieuwe initiatieven van de laatste jaren – hij rekent ook de vorige 



legislatuur daarbij – zijn voor 95% in woongebied gebeurd en niet in woonuitbreidingsgebied. 

De gemeente is wel geconfronteerd met een drie- tot viertal dossiers in 

woonuitbreidingsgebied die door privé en promotoren zijn opgezet. De gemeente moet daar 

antwoord op geven in het kader van de huidige wetgeving en niet in het kader van de 

toekomstige wetgeving. Bij alle RUP’s de laatste acht jaar – er staan er heel wat in de stelling en 

ook al een heel aantal is afgewerkt – zit geen enkele die woonuitbreidingsgebied heeft omgezet 

in woongebied.  

Toch krijgt hij in de raad regelmatig het verwijt dat alle woonuitbreidingsgebieden ingenomen 

worden. Geen enkel RUP heeft tot doel gehad om woonuitbreidingsgebied om te zetten in 

woongebied. Maar uiteraard wordt de gemeente geconfronteerd met woonbehoeften. Er is in 

Vlaanderen een woonbehoefte van 300.000 nieuwe woningen tegen 2030 en van het dubbele 

tegen 2050. Dat betekent dat een serieuze inhaalbeweging moet worden gedaan om alle 

woonbehoeften te kunnen vervullen voor alle jonge gezinnen en voor alle mensen. Het heeft te 

maken met migratie en vooral ook met gezinsverdunning. Er zijn meer woningen nodig om 

hetzelfde aantal mensen te huisvesten als vroeger. Men gaat op termijn van een 

gezinsdichtheid van 2,5 naar 2. Hij hoort raadsleden zeggen dat hij moet stoppen met 

verkavelingen en wat er allemaal niet meer kan. Hij vraagt aan iedereen hoe het dan moet 

worden opgelost. Hij vraagt of er dan een bouwstop ingevoerd moet worden in Beveren. Dat is 

geen fijne boodschap voor jonge gezinnen. De economische wetten gelden ook voor wonen. Als 

er onvoldoende aanbod is aan woningen dan stijgt de vraag en dan zijn de gronden en 

woningen onbetaalbaar. Als morgen geen enkele uitbreiding meer kan geschieden, dan komt 

de Vlaamse droom van een woning met een tuintje in Beveren in gevaar. Dat kan dan nergens 

meer. Alle verkavelingen zijn in het verleden gebeurd in woonuitbreidingsgebied. Hij denkt aan 

Viergemeet en aan Meersen-Zuid. In woongebied kan men bijna onmogelijk nog grote 

verkavelingen realiseren. Dat is dus geen fijne boodschap voor de mensen die in de komende 

tien à twintig jaar aan een woning moeten geraken. Hij daagt de raadsleden uit om alle slogans 

achterwege te laten en met een plan te komen om de woonbehoefte te vervullen. Hij wil graag 

weten van de raadsleden welke gebouwen er dan niet gestaan zouden mogen hebben. Hij is 

benieuwd naar het antwoord, tenzij de raadsleden ontkennen dat er nu nog woningen bij 

moeten komen. Wat betreft Doel heeft de gemeente zich ingeschreven in de studie die door het 

Vlaams Gewest gemaakt wordt. De gemeente kan ook niet anders en is dankbaar dat het 

gewest het initiatief neemt. De plannen die daar gemaakt worden, hebben ook veel te maken 

met financiën achteraf. De gemeente vervult daar haar taak net zoals al jaren. De visie op Doel 



is vrij consequent gebleven. Iedereen is blij dat Doel kan blijven bestaan en dat er een plek is 

aan de Schelde waar het nodige kan gebeuren. Maar het vroegere Doel ziet het bestuur niet 

meer zitten. Hij verwijst naar 2006 en naar latere raden die geïnstalleerd zijn waarin de 

toekomst van Doel in een paar korte zinnen werd aangegeven. Die richting volgt de gemeente 

nog altijd in de besprekingen. Hij vindt het heel erg dat wordt gevraagd waarom er iets wordt 

gedaan met Prosperpolder. Het plan voor Prosperpolder wordt gedragen door de bevolking 

daar.  

Het is een belangrijk en mooi plan waar iedereen achterstaat. Hij begrijpt niet dat er signalen 

uit de raad komen om het misschien niet te doen omdat er op Doel geconcentreerd moet 

worden. In Prosperpolder gebeuren al een aantal zaken zoals de Prosperhoeve en de maalderij. 

Het RUP is nog nodig om het te verwezenlijken. Er is ook een erfgoedstudie gedaan en er 

worden subsidies gegeven om de toestand te herstellen. Hij begrijpt niet dat het raadslid dit wil 

afvoeren. Hij roept op om zaken die goed zijn en waar inhoudelijk niets op aan te merken is, 

goed te keuren en niet opzij te schuiven omdat alles moet wijken voor Doel. 

Beveren kan de planschade inderdaad niet betalen maar kan wel gebruikmaken van het 

instrumentendecreet. Er kunnen nog altijd woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld worden, 

maar om zelf te gaan herbestemmen is een heel andere zaak. Maar het hoeft niet te worden 

herbestemd om het te laten zoals het is, al zal het bestuur daar wel pogingen toe doen. Maar hij 

wacht nu af wat het decreet uiteindelijk zal inhouden. Er zijn nog veel onduidelijkheden over en 

hij heeft de indruk dat de laatste woorden er nog niet over gesproken zijn. Een grote beslissing 

als een decreet heeft nogal wat gevolgen die men in eerste instantie niet overziet. In tweede 

instantie zijn er wel eens decreten geweigerd of veel veranderingen gebeurd. Maar er zijn dus 

altijd gevolgen die men niet onmiddellijk ziet, die naderhand naar voren komen en waar een 

antwoord op geformuleerd moet worden. 

 

Schepen Claus zegt dat het topsportfonds is besproken op de commissie. Er zal na corona een 

evaluatie komen. In 2021 wordt nog rekening gehouden met de noden die bij alle clubs 

ontstaan door de coronacrisis. Daarna komt er zeker en vast een evaluatie. 

 

Schepen Kegels hoort raadslid Schelfhout zeggen dat er voor economie weinig ambitie is. Ze 

verwijst naar de raad voor lokale economie waar zij zelf twee jaar in gezeten heeft. Zij heeft 

daar mee de plannen opgesteld en mee de prioriteiten bepaald, en daar de budgetten 

tegenover gesteld die naar het college gebracht zijn. Nu zegt ze dat het te weinig ambitieus is en 



er is een coronajaar. Het raadslid weet welke middelen worden gespendeerd aan alle 

middenstandsverenigingen in Beveren die elk jaar geïndexeerd worden en stijgende zijn. Hij 

heeft het ook over Unizo en alle kernversterkende maatregelen die elk jaar worden toebedeeld. 

Hij heeft het over Aangenaam Winkelen Beveren en over het budget dat gaat naar de raad voor 

lokale economie en het plan dat daaraan vast hangt. Op een paar jaar is dat een behoorlijk 

bedrag. Elk jaar moet er gekozen worden wat er wordt uitgevoerd. Hij heeft van de fractie van 

het raadslid nog complimenten gekregen voor het plan en deze fractie heeft dit toen mee 

goedgekeurd. Vorige week reed hij Verrebroek binnen en hij ziet daar staan ‘de Verrekopers 

brengen licht’. Maar eigenlijk moet daar staan dat de gemeente Beveren licht brengt. Het is dit 

bestuur dat de middelen aan de Verrekopers geeft om dat licht daar te hangen. Het raadslid 

moet soms weten wat ze zegt als ze praat over ambitie en middelen die besteed worden. Ze 

moet maar eens nakijken wat het verschil is tussen het budget in 2012 en nu. Het is wel degelijk 

zeer ambitieus. 

Raadslid Vermeulen had opmerkingen op het gebied van duurzaamheid. Op de commissie had 

hij met collega De Munck een discussie over milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Per jaar 

gaat men van 200.000 euro naar 150.000 euro voor verledding. Hij denkt dat niet één gemeente 

in Vlaanderen 200.000 euro of 150.000 euro investeert in verledding. Wie nu door Beveren rijdt, 

kan zien hoeveel ledverlichting er al geplaatst werd. Er is 50.000 euro afgegaan omdat er bij 

schepen Van Roeyen heel wat wegenisprojecten deze periode worden uitgevoerd. Dan gaat dit 

in het pakket van de openbare werken van schepen Van Roeyen. Daarom is het budget 

gereduceerd met 50.000 euro maar dat wil zeggen dat er nog altijd meer dan 600.000 euro 

wordt geïnvesteerd in verledding. Naar CO2-uitstoot is dat een enorme reductie. Het raadslid 

verwees ook naar Waasland Klimaatland. Hij denkt dat Beveren het meeste investeert van de 

aangesloten gemeenten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wie veel geld uitgeeft de juiste 

beslissingen neemt, maar de verledding is wel een zeer grote investering geweest. Die blijft het 

bestuur verderzetten op kruissnelheid. Ook het asbestplan is er en de inventaris is opgemaakt. 

Daarnaast wil hij terugkomen op het feit dat al jaren gedaan wordt aan bijvriendelijk 

bermbeheer en waarin Beveren al vele jaren de koploper is in Vlaanderen. Dat zijn geen 

investeringen maar uitgaven in de exploitatie. Het is niet dat, als er geen 150.000 euro aan 

investeringen staan voor biodiversiteit of duurzaamheid, ze niet worden uitgevoerd. Die zitten 

soms ergens anders verscholen in de exploitatie of in andere budgetten. Er wordt wel degelijk 

een pak geld geïnvesteerd. Dan nog een punt over oude gebouwen die bewaard moeten 

blijven. Als die allemaal bijgehouden moeten worden dan kan er ook minder uitgegeven 



worden, maar aan de andere kant vraagt het veel investering om in 2020-2021 een gebouw 

energieneutraal te krijgen. Als het gebouw erfgoedwaarde heeft en beschermd is dan kan hij er 

nog voor een stuk in volgen, maar daar ligt ook een grote besparing in de uitstoot naar CO2 en 

energiekosten.  

 

 

Hij zegt niet dat het gebouw verkocht moet worden om te besparen, maar bij gebouwen 

waarbij je zwaar moet gaan investeren om het te kunnen behouden terwijl het geen grote 

meerwaarde heeft voor de gemeente, moet je overwegen om die af te stoten. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat mevrouw Schelfhout en mevrouw Vermeulen rond mobiliteit 

bedenkingen hebben gemaakt. Raadslid Schelfhout ziet een gebrek aan oplossingen voor 

mobiliteit. Soms kunnen dingen in hun algemeenheid nietszeggend zijn. Hij stelt het raadslid 

voor eens een gesprek te hebben over een aantal problemen rond mobiliteit. Hij kijkt uit naar 

een aantal ideeën van het raadslid. Over oplossingen zal hij met veel plezier het debat voeren, 

maar niet via het internet. Maar in zijn algemeenheid vindt hij dit nogal moeilijk om op te 

antwoorden omdat het inderdaad niets zegt. Hij denkt dat in een kleine vijftien jaar tijd een 

kleine dienst mobiliteit is uitgebouwd tot een heel dynamische en goedwerkende dienst met 

enorm gedreven medewerkers die prachtig werk verzetten om inderdaad aan de mobiliteit te 

werken. Raadslid Vermeulen heeft vergelijkbare bedenkingen maar stelt ook dat er 

onvoldoende fietsverbindingen en gescheiden fietspaden zijn. Iedereen ziet de werkelijkheid 

door de bril die hij of zij op heeft. Er wordt al jaren gewerkt aan het uitbouwen van een 

fietsnetwerk. Daar kan de gemeente terecht fier op zijn. Voor het recente verleden denkt hij aan 

de realisatie van gescheiden fietspaden langs de N450, het eindelijk afwerken van het fietspad 

spoor dat een geheel is geworden, het fietspad de Meersen  is het voorbeeld van een geslaagde 

verbinding die een rechtstreekse verbinding geeft naar de schoolomgeving en het centrum van 

Beveren. Ook de Snoekstraat is afgewerkt. Dit zijn dossiers die in het zeer recente verleden zijn 

afgewerkt. In de planning die al de fase van de uitvoering nadert, zitten de gescheiden 

fietspaden in de Molenstraat, het nieuwe fietspad Gravendreef zal in uitvoering gaan, de 

fietssnelweg die de Gentboog vervolledigt en die als de laatste hindernis van grondverwerving 

is genomen, ook de verbinding over de E34 zal maken waarbij zowel fietspad spoor als de 

connectie Park and Ride N70 over de E34 gerealiseerd zal zijn. Men is heel ver met de 

voorbereiding van een volledig dubbele-richting fietspad van Kieldrecht richting Prosperpolder 



en Doel. In het circulatieplan is op zeer veel plekken concreet werk gemaakt van ingrepen rond 

fietsverbindingen.  

 

 

 

Het raadslid zal zich onder andere de connectie station naar Hof ter Welle, Meidoornlaan, 

centrumschool, centrum Beveren herinneren en de optimalisering van de Kapelwegel die een 

verbinding maakt met het nieuw gerealiseerde project N450. In het centrum van Beveren zal 

een verbinding komen met het fietspad Meersen en een deel restpercelen die daar liggen. Er is 

het project provinciale baan waarbij met vier andere partners gescheiden fietspaden worden 

aangelegd tussen de E34 en het rondpunt. Er is de N70, een van de schandvlekken op het vlak 

van fietsverbindingen. Het gemeentebestuur probeert al jaren dat dossier in beweging te 

brengen. Dat zal nu effectief gebeuren begin volgend jaar. Dit zijn een aantal zaken die al zeer 

ver staan en die in uitvoering gaan. Het verbaast hem dat het raadslid vindt dat op het vlak van 

fietsverbindingen niet veel gerealiseerd wordt. Hij weet dat de stelling dat er te weinig 

gescheiden fietspaden zijn vaker in de raad is bediscussieerd. Hij antwoordt elk jaar opnieuw 

dat er op veel plaatsen plaatsgebrek is. Niet overal kunnen gescheiden fietspaden worden 

gecombineerd met voldoende grote voetpaden, parkeren, groen, enzovoort. Er wordt op dat 

vlak gewerkt aan een zone 30 in de woonwijken. Het netwerk trage wegen wordt steeds verder 

uitgebouwd. In de schoolomgevingen worden tal van ingrepen gedaan. Beveren was een 

pionier op het vlak van fietsstraten. Er is nu de zoveelste ingericht en er wordt verder aan 

gewerkt op de plaatsen waar dat gepast is. Ten slotte zijn er nog een aantal projecten in 

voorbereiding. Bij de Spoorweglaan wordt hard gewerkt aan alternatieve zachte verbindingen. 

Er wordt een ontwerper aangesteld voor de verbinding Beveren-Vrasene waar de fietsconnectie 

een heel belangrijke rol in speelt. Hetzelfde aan de Kruibekesteenweg gecombineerd met de 

waterproblematiek. Het gaat om het hele verhaal van de fietssnelweg en de verbindingen 

noord-zuid bij de Fortstraat. 

 

Schepen Brocken antwoordt op de vraag of er extra middelen ingezet kunnen worden voor 

kunst en voor de plaatselijke kunstenaar. Ze zou dit graag willen maar kunst en cultuur bestaat 

uit vele vormen. De budgetten zijn helaas niet eindeloos. Los van de tentoonstellingen zijn er de 

afgelopen twee jaar een aantal zaken gerealiseerd. In Verrebroek heeft de plaatselijke 

kunstenaar Jozef Geerts het bas-reliëf gerealiseerd. Op dit moment is men ook bezig met 



Stefaan van Biesen om in Cortewalle iets te gaan realiseren. De Vrolijke Madammen waren te 

zien op Hof ter Saksen. Binnenkort, als de werken af zijn op het Ijzerhand, zal daar ook een 

kunstwerk worden gerealiseerd.  Kunst op openbare plaatsen is zeer belangrijk.  Men wil een 

goede mix aan diversiteit en verschillende vormen van kunst. In de mate van het mogelijke 

wordt de voorkeur gegeven aan plaatselijke kunstenaars. Het wordt gedragen door de lokale 

verenigingen. Dat wordt mooi naar buiten gebracht wat de gemeente toejuicht en de komende 

legislatuur wil ondersteunen. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat raadslid Vermeulen het ook had over artiesten die het 

moeilijk hebben. In de visienota Ter Vesten is sowieso witruimte voorzien. Dat wil zeggen dat 

men de zalen ook wil vrijhouden voor kunstenaars en jonge artiesten, zowel professioneel als 

amateurs, om die de kans te geven ook eens op een podium te staan. Corona heeft er voor 2020 

anders over beslist, maar vanaf dat het kan gaan die kansen worden geboden aan deze 

artiesten.  

 

Raadslid Benali heeft geen bijkomende vragen, maar hij wil toch reageren op een aantal zaken 

die gezegd zijn. Hij heeft niet gezegd dat er te weinig ambitie is in de gemeente. Het hangt er 

alleen van af op welk vlak het bestuur ambitieus is. Dit bestuur en de vorige besturen hebben 

altijd veel ambitie getoond om te investeren in nieuwe bakstenen. De sp.a ziet dat anders en wil 

vooral investeren in mensen. Nieuwe bakstenen zijn niet altijd slecht. De oppositie heeft alle 

investeringen in nieuwe gebouwen niet altijd goedgekeurd. De raad zit nu in een project dat zijn 

fractie niet goedgekeurd heeft. Er is ook al verwezen naar Liefkenshoek. Soms heeft hij vragen 

bij de investeringen die in bakstenen gebeuren. De burgemeester vraagt welke investeringen er 

dan wel moeten gebeuren en hij wil wel voorstellen doen, maar hij zit niet op de stoel van het 

bestuur. Hij heeft vorig jaar al uitvoerig toegelicht en hij wilde niet in herhaling vallen want dat 

verwijt krijgt hij vaak. Daarom heeft hij niet alle punten die hij vorig jaar heeft genoemd 

toegelicht bij het meerjarenplan. Hij zal dat volgend jaar terug doen. De sp.a heeft wel degelijk 

heel wat voorstellen. Hij wil wel een concreet voorstel doen. Hij stelt voor om 40 miljoen euro te 

investeren in extra sociale woningen in plaats van de 40 miljoen euro die in het gemeentehuis is 

gestoken. Dat is direct een antwoord op de opmerking van schepen Vlegels. De schepen zegt 

dat woonuitbreidingsgebieden nodig zijn. De sp.a volgt schepen Vlegels  soms wel maar is wat 

voorzichtiger als het in watergevoelig gebied is. Soms zijn er uitbreidingen nodig en hij stelt 

voor om massaal te investeren in sociale woningen. Hij stelt voor om evenveel te investeren in 



sociale woningen voor de rest van de legislatuur als is geïnvesteerd in het gemeentehuis.  

Er is een autofinancieringsmarge maar die zal niet volstaan. Dan moet bekeken worden hoe het 

opgelost wordt want dat is ook gebeurd voor het nieuwe gemeentehuis. Dat is een concreet 

voorstel zoals de burgemeester gevraagd heeft. Voor de rest staan de concrete voorstellen in 

het verslag van vorig jaar.  

Hij heeft geen probleem met de retributies in het kader van corona. Hij denkt dat het een goede 

maatregel was en die heeft hij ook mee goedgekeurd. Hij vraagt zich vooral af of het totale 

verhaal voldoende samenhangend is. Het is een goede maatregel, maar het is wel een 

geïsoleerde maatregel. Hij vraagt zich af of alle zelfstandigen en werknemers bereikt zijn met de 

losse maatregelen en of ze voldoende hebben kunnen helpen. De gemeente heeft er middelen 

voor. Hij vraagt zich af of men ervoor heeft gezorgd dat de armoede niet verder zal stijgen, of de 

sociale isolatie van mensen voldoende is aangepakt, of ervoor is gezorgd dat ieder kind de 

lessen digitaal heeft kunnen blijven volgen en dat in de toekomst zal kunnen blijven doen. Er 

zijn heel wat uitdagingen die de COVID-crisis met zich meebrengt die in een coherenter geheel 

gestoken hadden kunnen worden gaande van analyse van problemen tot de mogelijke 

oplossingen die daar tegenover staan. Dat wilde hij aangeven toen hij zei dat het voor zijn 

fractie nog iets te onsamenhangend was. 

 

Raadslid Creve wil kort reageren op een aantal opmerkingen van schepen Vlegels bij wat 

collega Van de Vyver heeft gezegd. Hij betreurt het dat, op het moment dat er in de raad 

opmerkingen gemaakt worden, dat vaak wordt herleid tot een zwart-wit tegenstelling. Dat is 

het niet. Hij denkt dat er niemand ooit in de raad gepleit heeft voor een volledige bouwstop. Er 

zijn wel al bedenkingen gemaakt bij de manier waarop mogelijkheden en faciliteiten gecreëerd 

worden om, naar zijn visie, ongeremd te kunnen bouwen. Zijn fractie is zeker niet tegen de 

initiatieven die in Prosperpolder lopen. Er vinden zeer zinvolle initiatieven plaats, maar toen 

men is begonnen met nadenken over Prosperpolder zat men nog in een heel andere context. 

Iedereen weet nu dat Doel nooit meer zal verdwijnen. Doel is wel een deelgemeente van 

Beveren en het creëert ongelooflijke mogelijkheden. Hij snapt dat de gemeente zich in de 

huidige context niet gemachtigd voelt om er het voortouw in te nemen. Maar dat wil niet 

zeggen dat er daar niets gedaan kan worden. Er is gesproken over het klooster van Doel. Dat is 

nog altijd de volledige verantwoordelijkheid van het college op basis van erfpacht. Dat staat nu 

te verloederen. Tussen zwart en wit zitten nog wel een aantal kleuren en hij vindt het jammer 

dat er geen ambitie is voor een volledige deelgemeente.  Enerzijds zegt men dat de gemeente 



over Doel nog niets kan zeggen omdat er nog van alles over beslist moet worden en anderzijds 

wil men met de plannen voor Prosperpolder gewoon doorgaan terwijl dat in een heel andere 

context komt als er in Doel wel van alles mogelijk wordt. Het is dus niet evident om van het 

kleine gehuchtje Prosperpolder een onthaalpoort te maken voor het hele grenspark. Men is van 

alles en nog wat van plan en het neemt gigantische proporties aan. Men moet eens naar 

Prosperpolder rijden en zich dan voorstellen dat het succesvol wordt. Niet iedereen zal met de 

fiets gaan, dus er komen auto’s en bussen en zo verder. Hij zegt niet dat het geen onthaalpoort 

kan zijn, maar in de totaliteit met Doel erbij is er een ander plaatje. Doel is wel makkelijk 

bereikbaar en er is wel ruimte. Los van de definitieve beslissing die genomen wordt met 

betrekking tot Doel moet de denkoefening gemaakt worden voor de toekomst van de 

gemeente, de toekomst van de polderdorpen en de toekomst van Prosperpolder. 

 

Raadslid Buyl is verwonderd dat hij schepen Vlegels hoort zeggen dat hij Doel zeker niet meer 

terug wil zoals het vroeger was. Hij zoekt overal plek om woningen bij te bouwen. In Doel is er 

de mogelijkheid want het is een dorp. Daar kunnen relatief goedkoop sociale en gewone 

woningen gebouwd worden. Op dit punt verschilt zijn fractie van mening met de meerderheid. 

Doel moet kunnen blijven, zeker nu in Brussel is beslist dat het niet meer weg moet. De 

gemeente moet dan de mogelijkheid om er opnieuw te wonen niet laten vallen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt in reactie op raadslid Benali dat over ambitie gediscussieerd 

kan worden. De gemeente heeft enorm geïnvesteerd in mensen, maar dat betekent dat er soms 

ook moet worden geïnvesteerd in bakstenen. Op het vlak van sport en cultuur is inderdaad veel 

in bakstenen geïnvesteerd, maar dat zijn allemaal gebouwen die op een zeer zinvolle manier 

worden gebruikt. Hij denkt niet dat het bestuur daar verkeerd aan heeft gedaan. Vorig jaar 

heeft hij het raadslid ook horen zeggen dat hij zijn voorstellen het volgend jaar zal doen. Hij 

kijkt er nu naar uit dat het volgend jaar zal zijn. De opmerkingen over de 40 miljoen voor het AC 

vindt hij populistisch. Een goede dienstverlening is belangrijk. Er zijn vele woorden gesproken 

over de noodzaak van dit AC. Als het raadslid 40 miljoen aan iets anders uit wil geven dan 

vraagt hij wel waar het raadslid 40 miljoen gaat besparen. Dat heeft hij hem niet horen zeggen. 

 

Schepen Vlegels is blij dat raadslid Creve Prosperpolder wil steunen. Hij denkt dat 

Prosperpolder en Doel samen een geheel kunnen vormen voor een aantal toeristische en 

recreatieve functies samen met de Nederlandse gemeenten en gehuchten over de grens en 



samen met het gebied Groot-Saeftinghe. Hij vindt het zeer waardevol om Prosperpolder door 

te zetten, ook voor de Prospersite waar nogal wat erfgoed is. Hij vreest niet voor een grote 

overrompeling. Het soort recreatie dat hij daar wenst is van een andere aard dan 

Bobbejaanland. Het zal zachte recreatie zijn en het zal niet de grote massa’s trekken. Doel en 

Prosperpolder kunnen op dat gebied gerust een tandem vormen. Als de waterbus in Doel komt, 

kan het trouwens aan die zijde ook ontsloten worden. Hij heeft verder niet gezegd dat er in Doel 

niet gewoond kan worden. In functie van een aantal zaken die daar gebeuren, kan er wel een 

conciërge of andere woonfunctie plaatsvinden, maar het bestuur ziet de toekomst van Doel 

vooral op toeristisch en recreatief gebied. Het zal een aangename plek aan de Schelde zijn voor 

de grotere gemeenschap die Beveren en de rest daar rond is. Hij kan zich niet voorstellen dat 

men in Doel een duizendtal inwoners gaat neerzetten in een deelgemeente die nu nog weinig 

voorzieningen heeft. Hij denkt ook niet dat een sociale wijk in Doel op de juiste plaats is in het 

kader van een aantal zaken zoals scholen en middenstand. Dat tijdperk is men voorbij. Het 

bestuur is wel blij dat Doel bewaard blijft en dat een plek in Beveren is waar men nog op een 

aangename manier naar de Schelde kan kijken. 

 

Raadslid Vermeulen wil alle schepenen bedanken voor de antwoorden. Vaak is er een verschil 

in visie, maar de reacties waren duidelijk. Er is een ding waar ze op wil reageren omdat het niet 

juist is. Er heeft inderdaad niemand in de raad gevraagd om een bouwstop. Ze wil de cynische 

opmerking daarover counteren. Wat zij heeft voorgesteld is door de N-VA in een andere 

gemeente voorgesteld en daar wel goedgekeurd. Zij heeft zich dus laten inspireren door de 

partij van de schepen. Er werd gevraagd om een tijdelijke bouwpauze voor de invoering van 

verkavelingen bij herverdeling van percelen, bij groepswoningbouwprojecten en 

meergezinswoningen. Het doel was om een overgangsperiode te creëren om de beslissingen af 

te stemmen en een vernieuwd ruimtelijk beleidsplan op te stellen. Een volledige bouwstop was 

dus niet aan de orde.  

 

Schepen Vlegels stelt dat er bij de zaken die het raadslid opnoemt, niet veel overblijft dat 

gebouwd kan worden. Dan is het toch een soort bouwstop. Op de gemeenteraad is er discussie 

over geweest. Hij heeft begrepen dat het raadslid er niet veel gerucht meer over heeft verspreid 

omdat op de raad wel duidelijk was dat het een nefast voorstel was. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat dit punt net als alle andere punten naar de pers is gegaan. Het is 



niet meer of minder in de aandacht gekomen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er in het voorstel wel degelijk sprake is geweest van een bouwstop. 

 

Het voorgelegd beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk  welzijn vormt een geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste 

strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit 

beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, 

keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel 

geacht definitief vastgesteld te zijn. 

Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het OCMW. 

Echter, de gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan 

nakomen. 

Met 22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Vlaams Belang, Open Vld, Groen, 

sp.a, Beveren 2020) wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2, deel gemeente, 

vastgesteld. 

Het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, 

wordt goedgekeurd en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 in zijn 

geheel definitief vastgesteld. 

Conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur wordt  ervoor gezorgd dat het openbare centrum voor 

maatschappelijk welzijn steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. 

 

04. Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 2021 

 

Conform artikel 40 WGP (Wet Geïntegreerde Politie) stemt elke gemeenteraad van de zone de 

dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone 

wordt gestort. 

 

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

Conform het besluit van het politiecollege van 29 oktober 2019 wordt er 8 255 522 EUR in het 

Meerjarenplan in het jaar  2021 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor politiezone 



Waasland-Noord voor dienstjaar 2021. De volgende jaren zal de gemeentelijke dotatie jaarlijks 

verhoogd worden met 2%. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de gemeentelijke dotatie aan 

politiezone Waasland-Noord vast te stellen op 8 255 522 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 

 

05. Gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland dienstjaar 2021 

 

De wet op civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszones onder meer worden 

gefinancierd door de dotaties  van de gemeenten van de zone. 

Elke gemeenteraad van de zone dient de dotatie die aan de hulpverleningszone  moet worden 

toegekend te stemmen. 

Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van Hulpverleningszone 

Waasland. 

Conform het akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen in de hulpverleningszone 

Waasland  wordt er 5 332 151 EUR  in het Meerjarenplan in het jaar  2021 ingeschreven als 

gemeentelijke dotatie voor Hulpverleningszone Waasland. 

Met algemeenheid van stemmen wordt de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 

Waasland vastgesteld  op 5 332 151 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 

06. Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 2019 

(debiteurenrapport) 

 

Conform artikel 94 van het gemeentedecreet en artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, 

staat de financieel beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor het 

debiteurenbeheer, dit zowel van de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten.  

Met betrekking tot de vervulling van deze opdracht rapporteert de financieel 

beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en 

schepenen en aan de gemeenteraad.  

Door alle raadsleden wordt kennis genomen  van het rapport over de invordering van fiscale en 

niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 2019. 

 

07. Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de 



voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019 (visumrapport) 

 

Conform het Gemeentedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel 

beheerder/financieel directeur minstens 1 maal per jaar aan de gemeenteraad in volle 

onafhankelijkheid over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de 

wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (m.a.w. het visum). 

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van 

burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris/algemeen directeur.  

Conform het Gemeentedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel 

beheerder/financieel directeur minstens 1 maal per jaar aan de gemeenteraad in volle 

onafhankelijkheid over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de 

wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (m.a.w. het visum). 

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van 

burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris/algemeen directeur.  

De raad neemt algemeen kennis van het rapport over de voorafgaande controle van de 

wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019. 

 

08. Goedkeuring leningsovereenkomst met vzw Prospersite Onthaalpoort 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er een noodzakelijke subsidie wordt gevraagd waar de 

gemeente op gereageerd heeft door een derde op zich te nemen, zijnde 33.000 euro plus nog 

eens 20.000 euro voor het overbruggingskrediet of de renteloze lening. De gemeente had in het 

verleden al ongeveer 107.000 euro in de periode 2015-2019 gefinancierd en ze zal dat ook doen 

voor 2021 met nog eens 17.000 en 11.000 euro als betoelaging. De gemeente heeft dus een 

financiële inspanning geleverd ten aanzien van de vzw van ongeveer 200.000 euro. Hij heeft 

daar een aantal vragen bij. Hij vraagt ten eerste hoe de gemeente de wederkerigheid van dit 

project ziet. Er staat 200.000 euro voor een vereniging die iets wenst te organiseren. Ten tweede 

vraagt hij hoe de gemeente deze onthaalpoort ziet met het grenspark, Fort Liefkenshoek en 

Doel. Het is in de vorige legislatuur al eens kort in een commissie onderwerp geweest, maar 

misschien kan het nog eens terugkomen naar de raadsleden. Als laatste vraagt hij of men 

alsnog MLSO en het havenbedrijf laat meestappen in de structuren van het vzw, temeer omdat 

zij ook kunnen financieren. 

 



Schepen Vlegels bevestigt dat het gaat om een bijkomende financiering van de gemeente met 

MLSO en het havenbedrijf, zowel wat de lening als de rechtstreekse subsidie betreft.  

De maalderij die door vrijwilligers is opgeknapt heeft ondertussen een erfgoedprijs gekregen. 

Met de 200.000 euro hebben ze wonderen gedaan want het is niet een heel groot bedrag voor 

dat pand. Dat hebben ze tot hier toe heel goed opgeknapt. Het krijgt een onthaalfunctie maar 

dan eerder over de geschiedenis van de landbouw en van de polders, terwijl de echte 

onthaalfunctie voor Groot-Saeftinghe in de Vollemanschuur moet gebeuren. Dat was een van 

de drie grote schuren van de Prosperhoeve. Daarvoor is een plan dat binnenkort naar de 

commissie zal komen. De Vollemanschuur zal de nodige renovatie en restauratie krijgen. Hij 

raadt het raadslid aan eens te gaan kijken wat ze met 200.000 euro gedaan hebben. 

 

Raadslid De Munck informeert of er zicht is op de inspanning van MLSO en het havenbedrijf. 

 

Schepen Vlegels zegt dat die ongeveer dezelfde is. Hij kent de bedragen niet van buiten. Het 

bedrag dat werd gevraagd is dichtgereden door de drie instanties op ongeveer een gelijke 

manier. 

 

De vzw Prospersite Onthaalpoort is opgericht in 2015 met als doel de sinds 2009 leegstaande 

en vervallen maar beschermde Maalderij van de Prosperhoeve in Prosperpolder te restaureren 

en een nieuwe toekomstgerichte functie te bieden als Onthaalpunt voor het Grenspark Groot 

Saeftinghe. Daarover was in de jaren voordien in het kader van de reconversie van het gebied 

reeds overleg geweest tussen de gemeente Beveren, Maatschappij Linkerscheldeoever, 

Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Maritieme Toegang en de Vlaamse Landmaatschappij. 

De gemeente Beveren trad toe tot de vzw met als vertegenwoordiger burgemeester Marc Van 

de Vijver. Met de Vlaamse administraties, MLSO, het Havenbedrijf en de gemeente wordt 

momenteel samengewerkt aan een concreet totaalproject voor de site.  

Om de noodzakelijke en hoogdringende restauratie van het gebouw te realiseren - 

hoofdzakelijk uitgevoerd door gedreven vrijwilligers - verkreeg de vzw sinds 2017 ruime steun 

van stakeholders en overheden, onder wie de gemeente Beveren, en een subsidie via het 

Europese project Renovatie Maalderij Prospersite, code OVL/GG/INV/09 (zie bijlage 1 – 

overzicht van de gerealiseerde werken). 

 

Om het gebouw verder te renoveren, zodat het zijn nieuwe functie als Onthaalpunt kan 



uitoefenen, dienen nog werken voor een totaalbedrag van 227 750 EUR, inclusief BTW te 

worden uitgevoerd (zie bijlage 2 - alle bedragen zijn BTW inclusief). 

De vzw raamt tot en met het najaar van 2021 nog inkomsten te ontvangen ten bedrage van 127 

040,73 EUR waarin de voorziene Europese subsidie  is opgenomen. Dit laatste bedrag moet 

echter door de vzw worden voorgeschoten. 

Om de noodzakelijke restauratie te kunnen afwerken en de onthaalfunctie te kunnen 

opstarten, heeft de vzw een acute nood aan 100 709,27 EUR (investeringskosten 227 750 EUR 

min 127 040,73 EUR toekomstig beschikbare middelen) én een overbruggingskrediet van 60 

000 EUR (zie bijlage 3, brief van 26 mei 2020). 

In zitting van 15 juni 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om de vzw 

Prospersite Onthaalpoort tegemoet te komen en van beide gevraagde bedragen 1/3 op zich te 

nemen. Het resterende bedrag dient te worden opgevraagd bij de twee andere projectpartners 

(MLSO en Havenbedrijf Antwerpen). 

De renteloze lening bedraagt 20 000 EUR en zal worden terugbetaald in 10 schijven van 2 000 

EUR.  

De raad gaat algemeen akkoord een renteloze lening van 20 000 EUR toe te staan aan de vzw 

Prospersite Onthaalpoort, af te lossen in schijven van 2 000 EUR over een periode van 10 jaar. 

De leningsovereenkomst met de vzw Prospersite Onthaalpoort wordt door de raad 

goedgekeurd. 

 

09. vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarrekening 2019 + begroting 2021 

 

Conform de samenwerkingsovereenkomst , afgesloten tussen het gemeentebestuur Beveren 

en de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, moet de vzw ieder jaar  een financieel 

verslag ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het afgelopen 

werkingsjaar. De samenwerkingsovereenkomst stelt eveneens dat de vzw Gemeentelijk 

Cultuurcentrum Beveren jaarlijks de begroting voor het komende dienstjaar  moet voorleggen 

aan de gemeenteraad.  

 

Traditiegetrouw wordt de begroting voor het komende boekjaar van de vzw Gemeentelijke 

Cultuurcentrum Beveren ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting waar 



ook het budget van de gemeente wordt besproken. 

 Het financieel verslag 2019 bevat de jaarrekening 2019 en het bijhorende verslag van de 

bedrijfsrevisor. De jaarrekening sluit af met een batig saldo van 93 249 EUR. 

De begroting 2021 bevat de financiële prognose voor het komende boekjaar. Het is momenteel 

heel moeilijk om in te schatten of en welke impact de corona-pandemie zal hebben op de 

werking van het cultuurcentrum in 2021. Bij de opmaak van de ontwerpbegroting 2021 werd 

rekening gehouden met volgende gegevens: 

 Het programma voor het voorjaar 2021 was reeds voorzien bij de start van de 

coronacrisis in maart-april (goedkeuring programma seizoen 2020-2021) 

 Van de voorstellingen die in 2020 niet konden doorgaan, werden enkele verplaatst naar 

het najaar 2021. 

Het gevolg hiervan is dat op een deel van uitgaven niet kan bespaard worden. Met deze 

gegevens in het achterhoofd moet in de begroting 2021 toch voldoende marge bewaard 

worden om in het najaar 2021 een evenwichtig en kwalitatief aanbod te kunnen voorzien. 

De ontvangsten uit ticketverkoop en de uitgaven voor podiumprogrammatie werden in de 

begroting 2021 gebaseerd op een voorzichtige raming, rekening houdend met strenge 

publieksbeperkingen. Dat is nodig, want zelfs indien de abo- en ticketverkoop georganiseerd 

wordt zoals andere jaren, zal de verkoop misschien niet meteen op eenzelfde inkomstenniveau 

komen als vroeger. 

Volgens dit begrotingsontwerp zouden we 2021 met verlies afsluiten. Het negatief bedrag 

wordt evenwel beperkt tot 26 497 EUR. 

De jaarrekening en het verslag van de revisoren werden goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de vzw op 1 juli 2020. De begroting 2021 werd via digitale weg goedgekeurd 

door de Algemene Vergadering van de vzw op 24 november 2020. 

Het financieel verslag 2019, bestaande uit de jaarrekening 2019 en het verslag van de 

bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2019, en de begroting 2021 van de vzw Gemeentelijk 

Cultuurcentrum Beveren wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 

 

10. Wijziging criteria voor advies lokaal bestuur inzake uitbreidingsrondes Kind en Gezin 

 

Het LOK heeft de criteria die gehanteerd werden bij de voorgaande uitbreidingsrondes , zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2017, op vraag van K&G kritisch 

bekeken en aangepast zodat deze voldoen aan de huidige normen, nl. relevant, objectief en 



transparant.   

Het college van burgemeester en schepenen is in zitting van 23 november 2020 akkoord 

gegaan met volgende wijzigingen, zoals werd voorgesteld door het  LOK: 

 De titel te wijzigen naar “Criteria voor de opmaak van het advies m.b.t. 

uitbreidingsrondes van K&G”, zodat deze criteria gebruikt kunnen worden bij de 

verschillende toekomstige uitbreidingsrondes van K&G. 

 Aan criterium 2 "De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang" volgende 

verduidelijking toe te voegen: 

"Heeft flexibele opvanguren= de organisator heeft de flexibele opvanguren reeds 

gerealiseerd of kan onmiddellijk een bewijs aanleveren van realisatie van flexibele 

opvanguren binnen een termijn van 2 maand (= aantonen van zeer concrete intentie)" 

 Criterium 3 "De organisator is een vaste waarde binnen het lokale opvanglandschap" 

te schrappen omdat dit door K&G als discriminerend werd beschouwd. 

 De 8 totaal te verdelen punten te herverdelen over de 2 criteria: 

Criterium 1 "Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (4p)" 

Criterium 2 "De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (4p). 

 De nieuwe criteria te laten ingaan op 1 januari 2021. 

De raad stemt algemeen in om de criteria waarop het lokaal bestuur haar advies baseert met 

betrekking tot uitbreidingsrondes van Kind & Gezin te wijzigingen met ingang van 1 januari 

2021. 

 

11. Vervolg gezinsondersteuning naar aanleiding van coronaperiode 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een aantal vragen ter informatie. Zij vraagt zich af waarom er 

is gekozen voor deze non-foodpakketten in plaats van ondersteuning van behoeften die 

eventueel op het vlak van voeding bij B-asiel aangeboden kunnen worden. Daarnaast vraagt zij 

zich af hoe de gemeente aan deze gezinnen geraakt is. Ze vraagt of er outreachend is gewerkt 

om ervoor te zorgen dat iedereen die in aanmerking komt voor deze hulpvraag ook bereikt is. 

Ten slotte vraagt ze zich af of het niet beter zou zijn om een aankoopcheque te geven waarbij de 

mensen zelf budget krijgen om bij B-asiel of een andere plaats de noden die ze hebben te 

vervullen. Ze vermoedt dat niet elk gezin waarbij het nu aangeboden wordt het even dringend 

nodig heeft. Sommige mensen hebben al langs verschillende kanalen zaken aangeboden 

gekregen en andere mensen blijken juist weer veel nood te hebben aan het pakket dat de 



gemeente aanbiedt. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat inderdaad is geopteerd voor het verdelen van non-food. Dit 

heeft als doodeenvoudige reden dat de rest meestal verkrijgbaar is in B-asiel De Brug waar ze in 

de winkel met hun punten voeding kunnen aankopen of non-food. Door op deze manier non-

food aan te bieden kunnen zij hun punten volop inzetten op de voeding bij de sociale 

kruidenier De Brug. Het maakt dus een stuk budget vrij bij de mensen waardoor hetzelfde 

wordt bereikt. Bij voedingspakketten worden ook een aantal zaken aangekocht en verdeeld. 

Men wilde het eens op een andere manier doen. Het is in samenspraak gebeurd met een aantal 

mensen. De gemeente heeft niet alleen bepaald wat er in de pakketten zit. Dit is in 

samenspraak met onder andere De Brug. Er is outreachend gewerkt. Met de mensen die in 

begeleiding zijn of geweest zijn, is contact opgenomen. Maar ook daarbuiten krijgt de 

gemeente adressen doorgespeeld van instanties zoals De Brug en Tarrara. Die mensen zijn ook 

mee opgenomen. Bij cheques is het altijd dubbel want er is niet altijd de controle over wat er 

met de cheques gebeurt. Niet alle mensen die het pakket krijgen, gaan naar De Brug. Of men 

gaat cheques geven die ze overal kunnen gebruiken, maar dan weet men niet wat ze ermee 

aankopen. Dat is een moeilijke discussie. Daarom is ervoor gekozen om via de pakketten te 

werken zoals ook in de zomer is gedaan. In de zomer was het meer toegespitst op gezinnen en 

nu wilde men iets extra doen voor alle mensen die in begeleiding zijn en anderen. Daarom is 

het op deze manier gedaan.  

 

Kwetsbaren hebben het extra moeilijk in deze periode. Gezinnen wonen vaak met veel in kleine 

ruimtes, zonder tuin of terras en hebben een beperkt aanbod aan materialen om hun kinderen 

te ondersteunen. De aankoop van beschermingsmateriaal en verzorgingsproducten voor de 

winterperiode blijven vaak achterwege. Niet alleen bij gezinnen, maar ook bij alleenstaanden 

en koppels. 

Het Sociaal Huis wil in navolging van de gezinspakketten deze zomer een aanbod aan 

beschermings- en verzorgingsmateriaal aanbieden. Via een gepensioneerde kermiskramer 

hebben we ook een uitgebreid aanbod van speelgoed ontvangen dat we ter beschikking stellen 

bij de verdeling van de pakketten. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan om de federale middelen te gebruiken 

voor de aankoop van beschermingsmateriaal en verzorgingsproducten voor de kwetsbare 

doelgroep. 



 

 

12. Wegtracé wegenis- en rioleringswerken uitbreiding Walhof (Immo 2006) te Beveren 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft op zich geen probleem met het ontwikkelen van dit 

binnengebied. Alleen blijft het koffiedik kijken hoe groot het ontwikkeld zal worden, dus 

hoeveel wooneenheden, het volume en de verhouding van wat er ontwikkeld wordt ten 

opzichte van wat er al staat. Hij vraagt naar de relatie van dit project ten opzichte van wat er al 

aan behuizing is in de Kruibekesteenweg-Piet Stautstraat. Hij vraagt of er voldoende 

speelruimte, ontmoetingsruimte binnen het project is en hoe men omgaat met 

deelinfrastructuur. Hij vraagt wat de verkeersafwikkeling is ten opzichte van parkeren en het in- 

en uitrijden van fietsers. Welke keuzes wil men maken binnen in het plan? Inzetten op 

deelauto’s, deelfietsen, gebruik van openbaar vervoer? Hij vraagt of men duurzaam wil bouwen 

en of dit betaalbaar is voor een doorsnee inwoner. Men vraagt het goedkeuren van het 

wegtracé, maar eigenlijk vraagt men ook stilletjes om, wat het project zou kunnen worden, mee 

goed te keuren. Dat zijn veel redenen om over dit punt straks toch de stemming te vragen. 

 

Schepen Vlegels denkt dat het duidelijk is wat er allemaal voorzien wordt. Het is een 

combinatie van meergezinswoningen en eengezinswoningen. Het heeft een aparte ontsluiting 

en uiteraard ook een ondergrondse parking. Er is ook een parking voor de omwonenden 

voorzien. Die krijgen een ontsluiting langs het project zelf zodanig dat aan de achterzijde van 

de percelen die grenzen aan het project zij ook een garage kunnen oprichten. Er wordt daar dus 

maximaal rekening gehouden met de omwonenden. Voor de rest kan hij over betaalbaarheid 

niet oordelen. Het zal blijken maar het zal moeten kunnen verkocht worden. Hij denkt dat de 

prijzen marktconform zullen zijn, net zoals de prijzen bij het eerste project niet overdreven 

hoog waren in vergelijking met andere locaties in Beveren. 

 

NV IMMO 2006 (Brody) heeft een aanvraag ingediend voor een groepswoningbouw op 

Kruibekesteenweg 62 en achterliggende gronden (aansluitend op Walhof) te Beveren. 

Na het afbreken van bestaande constructies zullen de gronden bebouwd worden met 4 

meergezinswoningen (in totaal 46 appartementen en stapelwoningen) met ondergrondse 

parkeergarage langsheen een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de bestaande openbare 

wegenis Walhof (noordzijde) en Kruibekesteenweg (oostzijde). 



De nieuwe weg wordt in een L-vorm aangelegd. 

Het deel dat aansluit op Walhof is ca. 4,1m breed en (aan de korte zijde) ca. 62m lang. De 

percelen met adres Kruibekesteenweg 56-60 kunnen hiervan gebruik maken als 

achterontsluiting. 

Het deel dat door middel van een T-kruispunt aansluit op de Kruibekesteenweg is ca. 8,9m 

breed en (aan de korte zijde) ca. 80m lang. De ontwikkelaar bereikte een akkoord met de 

eigenaars van de aanpalende percelen met Kruibekesteenweg 64-76 voor de aanleg van een 

achterontsluiting aan de zuidoostelijke zijde van het bouwterrein. Die notariële overeenkomst 

werd als bijlage toegevoegd. 

De aanvrager verklaarde ook akkoord te gaan om de aanpalende percelen langsheen de Piet 

Stautstraat desgevraagd via een poortje toegang te geven tot de door de aanvraag voorziene 

voet-fietsweg (niet over te dragen naar openbaar domein) aan de zuidrand van het 

bouwterrein. 

De Dienst Mobiliteit stelt voor om een eenrichtingsregime op te leggen waarbij wordt 

ingereden langs het bestaande deel van Walhof (kruispunt Walhof, Kruibeksteenweg en 

Gasdam) en uitgereden via het nieuwe T-kruispunt ter hoogte van Kruibekesteenweg 62. 

Het centraal binnen de aanvraag voorziene gemeenschappelijk groen wordt niet bij het 

openbaar domein gevoegd. 

 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 16 september tot 15 oktober 2020 en gaf 

aanleiding tot 11 bezwaarschriften van 9 personen. 

 

De bezwaren (zie bijlage) handelen hoofdzakelijk over:  

1. vraag om de bestaande stal te slopen voor de start van de werken aan de nieuwbouw, 

zodat de visuele en reukhinder verdwijnt;  

2. vraag om verkeerslichten te plaatsen in de nieuwe weg ifv de veiligheid van het 

uitrijden uit de ondergrondse parkeergarage (er is geen opstelstrook);    

3. het ontbreken van een mobiliteitsstudie;  

4. het ontbreken van een zonnestudie waardoor de lichtinval naar de aanpalende 

meergezinswoning "enorm" wordt beperkt;  

5. vraag om gebouw C te schrappen (wegens overbezetting) en te vervangen door een 

"collectieve ontspanningszone" voor de kinderen;  

6. vraag om gebouw A te schrappen voor een opstelstrook bij het uitrijden van de 



ondergrondse parkeergarage;  

7. bezwaar tegen "het verzwaren van de erfdienstbaarheid van doorgang voor 

gemotoriseerd verkeer van de weg die de aanpalende eigenaars moeten overdragen 

aan de gemeente”;  

8. onbegrip voor het trekken van een straat waardoor "het landelijk karakter en het 

mooie uitzicht" vanuit de "rustige tuin" verdwijnen: er lopen al 3 straten binnen een 

straal van 200 meter;  

9. aanslag op privacy door nieuwe buren, wandelaars en langsrijdende auto's;  

10. onduidelijkheid over afwerking van de wachtgevels na de sloop van Kruibekesteenweg 

62;  

11. vrees voor schade en hinder bij afbraak van Kruibekesteenweg 62;  

12. verdwijnen van uitzicht vanop het terras van de "nieuwe residentie";  

13. afname van verkeersveiligheid door kruisen met uitrijdende wagens uit steile garage 

aanpalende bestaande meergezinswoningen;  

14. er is geen ontsluiting voorzien naar het aanpalende binnen- uitbreidingsgebied;  

15. door de hoge bebouwing langs de perceelsgrens (afstand zeer beperkt) is de privacy 

van de omliggende bewoners helemaal weg. Er moet rond de perceelsgrens een groene 

haag, b.v. leibomen die blijven groen, geplaatst worden om toch nog een groene 

omgeving te creëren en tegelijkertijd ook de privacy te behouden;  

16. niet-correcte afbakening van de perceelsgrenzen (cfr. het kadasterplan);   

17. vraag om een afsluiting met een afsluitbaar doorganghekje te plaatsen aan de 

achterzijde van een woning langs de Piet Stautstraat. 

 

Door de raad wordt kennis genomen van enerzijds elf bezwaarschriften van negen personen, 

en anderzijds van de overeenkomst tussen NV IMMO 2006 en enkele andere aanpalende 

eigenaars in functie van een toekomstige achterontsluiting die op de zuidoostelijke hoek van 

dit project zal aansluiten, naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de aanvraag 

OMV_2020092712 van de heer Ancho Ran, namens NV IMMO 2006, Briselei 19 te Antwerpen 

voor het afbreken van bestaande constructies en het bouwen van 4 meergezinswoningen (in 

totaal 46 appartementen en stapelwoningen) met ondergrondse parkeergarage op 

Kruibekesteenweg 62 / Walhof zn, te Beveren, kadastraal omschreven als Beveren, afdeling 2, 

sectie D, nummers 1086D2, 1086 K2 en 1086 L2, in het woongebied. 

 



Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a) tegen 2 neen-stemmen 

(Beveren 2020) bij 3 onthoudingen (Groen) wordt het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor 

het groepswoningbouwproject uitbreiding Walhof te Beveren, met bijhorende 

modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goedgekeurd. 

 

13. Wijziging tracé Steenlandlaan, Keetberglaan en Vitsweg, afschaffen Keetbergstraat 

 

De Steenlandlaan loopt van aan de Kallosluis tot aan de Keetberglaan (ter hoogte van de 

Melseledijk). 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om op verzoek van de gemeentelijke 

diensten Linkeroever en GIS in overleg met het Havenbedrijf om aan het tracé van het deel 

Steenlandlaan tussen de rotonde Hazop en de Keetberglaan de naam Keetberglaan toe te 

kennen. Het tracé van de bestaande Keetberglaan wordt dus verlengd. 

Tevens wordt voorgesteld om de straatnaam "Keetbergstraat" af te schaffen en om dit stukje 

straat ook "Vitsweg" te noemen. 

De raad van bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Beveren meldt met brief van 02 oktober 

2020 geen bezwaar te hebben m.b.t. de voorgestelde wijzigingen. 

Verwarring  (voor chauffeurs) tussen Keetberglaan en Keetbergstraat wordt uitgesloten en het 

nieuwe gedeelte van de Vitsweg sluit gewoon aan bij de reeds bestaande Vitsweg. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord met de principiële vaststelling om de 

straatnaam Steenlandlaan voor het tracé tussen de rotonde Hazop en Keetberglaan"  te 

wijzigen naar Keetberglaan. 

De raad gaat vervolgens akkoord met de principiële vaststelling van de afschaffing van de 

straatnaam Keetberglaan en om het tracé  bij de bestaande Vitsweg te voegen. 

 

14. Aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te Beveren (Melsele)_Meerwerk op 

het viaduct van Kallo 

 

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

"Melseledijk" te Beveren (Melsele) toegewezen aan Van den Berghe nv voor de som van 2 673 

391,04 EUR exclusief btw, of 3 128 235,10 EUR inclusief btw. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) treedt op als medefinancier voor 

een gedeelte van de werken. 



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

aanvang op 29 oktober 2019. 

Tijdens de heraanleg van de N450 is de slechte staat van het wegdek op de brug van de N450 

ter sprake gekomen. 

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

In kader van de inhoudelijke uitwerking van de flankerende maatregelen fietsinfra uit het 

Minder Hinderplan OWL (Oosterweel), meer bepaald m.b.t. kruising E34 voor fietsverkeer in 

zoekgebied R2 – N450, heeft Lantis besloten om de fietsinfrastructuur te verbeteren op de 

N450 (Deel brug) en hiervoor de kosten op zich te nemen. 

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

gemeente, waarbij Lantis het deel van de gemeente voor zich neemt. 

De raad keurt algemeen de uitvoering van een meerwerk betreffende het werk 'Aanleggen van 

fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te Beveren (Melsele)' goed. 

De uitvoering van een meerwerk betreffende het werk 'Aanleggen van fietspaden langsheen de 

N450 "Melseledijk" te Beveren (Melsele)' voor het bedrag van 512 443,72 EUR exclusief btw 

door Van den Berghe nv wordt door de raad goedgekeurd. 

 

15. Aankoop, implementatie en onderhoud van een nieuw tijdsregistratiesysteem (gemeente + 

OCMW Beveren) 

 

De gemeente en OCMW Beveren gebruiken samen hetzelfde tijdsregistratiesysteem. 

De Personeelsdienst wenst nu een prijsvraag uit te schrijven om het volledige systeem te 

vernieuwen. 

De opdracht omvat o.a.: 

  het vernieuwen van de soft- en hardware, 

 het optimaliseren van de functionaliteiten zoals o.a. personeelsplanning,  

 een efficiënte en effectieve omschakeling van het huidige tijdsregistratiesysteem naar 

het nieuwe systeem; 

 de koppelingen met andere applicaties (bv. software voor personeelsadministratie 

(Icarus) en de loonadministratie (op termijn Lima), 

 het onderhouden van het nieuwe tijdsregistratiesysteem voor een periode van 4 jaar. 

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 270 000 EUR exclusief btw of 326 700 EUR 

inclusief 21% btw op 4 jaar. 



De éénmalige kosten worden geraamd op 150 000 EUR exclusief btw en de jaarlijkse kosten op 

30 000 EUR exclusief btw per jaar. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 

onderhandeling. 

De dienst ICT geeft een gunstig advies. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de raad principieel tot het aankopen, implementeren 

en onderhouden van een nieuw tijdregistratiesysteem voor de gemeente en het OCMW . 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden aankopen, implementeren 

en onderhouden van een nieuw tijdregistratiesysteem voor de gemeente en het OCMW. De 

raming wordt goedgekeurd voor de som van 270 000 EUR exclusief btw, of 326 700 EUR 

inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen. 

 

16. Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van een kunstgrasterrein te Svelta Melsele  

(A-terrein) 

 

De Groendienst voorziet de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld ter vervanging van het 

huidige A-terrein van voetbalclub Svelta Melsele (momenteel uitgevoerd in natuurgras). 

 

Raadslid De Munck, Groen, kon in de bijlage niet vinden wat de infill zal zijn van dit 

kunstgrasterrein. Het wordt wel begroot op 561 000 euro. 

 

Schepen Claus zegt dat in het bestek heel duidelijk staat dat het kurk moet zijn. De ontwerper 

heeft laten weten dat er eerdaags een richtlijn zal worden goedgekeurd in Europa waardoor 

men vanaf 2024 verplicht is om met kurk te werken. Ze doet het met een bang hart omdat de 

gemeente er nog geen ervaring mee heeft. Ook nog niet veel andere steden en gemeenten 

hebben ervaring met deze infill. De prijs zou in ieder geval al wat gezakt zijn. Voor de rest is het 

een soort proefproject dat hiermee in Melsele wordt gestart. 

 

Raadslid De Munck zegt dat dit onderdeel is geweest van een tussenkomst twee jaar geleden. 

Toen heeft zijn fractie ook al gevraagd aan de gemeente om de keuze voor kurk te willen 

maken. Toen voelde het bestuur zich niet verplicht. Nu komt er eindelijk druk vanuit Europa om 

de zwaarvervuilende pacs te mijden op een sport-speelplein. Hij is enerzijds blij met deze 



keuze. Anderzijds wil hij de bijvraag stellen in hoeverre de gemeente de sanering gaat 

opvolgen. Ooit zullen die velden moeten worden vervangen. 

 

Schepen Claus zegt dat de huidige kunstgrasvelden niet vervuild zijn. Ze zijn allemaal ingevuld 

met korrels die gekeurd zijn. De gemeente heeft attesten dat die voldoen aan bepaalde 

normen. Het gemeentebestuur wacht af wat Europa zal opleggen. Er zijn ook nog geen 

uitvoeringsbesluiten over. Het lijkt haar dus voorbarig om al over sanering te spreken. Het is 

ook niet nodig omdat het allemaal in orde is. Er moet nu alleen overgeschakeld worden naar 

kurk. Twee jaar geleden heeft ze al gezegd dat het met een bang hart is. Toen was de prijs van 

kurk ook nog veel hoger. Er is geen ervaring wat kurk zal geven naar de bespeelbaarheid, naar 

verlies van infill en zo verder. 

 

Raadslid De Munck bedoelt met saneren vooral opruimen. Niet alleen op het veld zijn de pacs 

aanwezig maar ook op de rand van zo’n plein, op weg naar de kleedzalen en men neemt het 

zelfs mee naar huis in de sportkleren. Hij denkt dat Europa wel zijn redenen heeft om nu een 

andere richting uit te gaan. 

 

Het kunstgrasvoetbalveld zelf zal een speelveld van 100m x 60m hebben. 

 

Voor de ontwerpstudie werd studiebureau J2F aangesteld. Op basis van deze ontwerp- en 

opdrachtdocumenten, goedgekeurd door de Groendienst, wordt gevraagd een aannemer aan 

te stellen voor het uitvoeren van de beoogde werkzaamheden.  

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 463 745,50 EUR exclusief btw of 561 132,06 

EUR inclusief 21% btw. 

Van deze som is er voor 72 977 EUR exclusief btw aan opties voorzien. 

 

De raad gaat algemeen akkoord tot het aanleggen van een kunstgrasterrein te Svelta Melsele 

(A-terrein). 

De raad gaat algemeen akkoord om de lastvoorwaarden hiervoor vast te stellen en de raming 

goed te keuren voor de som van 463 745,50 EUR exclusief btw of 561 132,06 EUR inclusief 21% 

btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 



bekendmaking gekozen. 

 

 

17. Kosteloze grondverwerving Boerenstraat te Beveren 

 

Het college verleende in zitting van 25 mei 2020 een omgevingsvergunning voor het bijstellen 

van een verkaveling aan de Boerenstraat in Beveren. 

Ter realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen 

te worden aan de gemeente voor opname in het openbaar domein. 

Deze grond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1121E. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Dries Joossens, beëdig landmeter te 

Beerse, op 3 november 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 44,15 m². 

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad de gronden 3de afdeling, sectie C deel van 

nummer 1121E met een oppervlakte van 44,15 m² kosteloos over te nemen voor de realisatie 

van de rooilijn in de Boerenstraat te Beveren. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

18. Verkoop perceel grond Leeuwerikenlaan te Melsele 

 

De gemeente is eigenaar van een perceel groenzone aan de Leeuwerikenlaan in Melsele, 

palend aan de tuinen van de woningen Hertenlaan. 

In zitting van 28 september 2020 ging het college principieel akkoord met de verkoop van een 

gedeelte van deze zone voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C zonder nummer. Overeenkomstig het 

opmetingsplan, opgemaakt door Irtas b.v. op 12 november 2020, heeft het perceel een 

oppervlakte van 104,57 m². 

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 3 november 2020, 

werd er met de aanpalende eigenaar een akkoord bereikt. 

De compromis werd reeds ondertekend. 

 

De raad beslist algemeen een perceel grond aan de Leeuwerikenlaan te Melsele, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C zonder nummer met een oppervlakte van 104,57 m² te verkopen 

voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 



Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

19. Aankoop gronden werken waterloop 8.055b en 8.055c ter hoogte van Broekstraat en Geestdam 

te Beveren 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een aantal technische vragen. Ook hier vond hij niet direct de 

nodige informatie in de bijlagen. Het plannetje dat moest aanduiden welke twee grachten 

verbonden gaan worden heeft hij opgevraagd en gekregen via de algemeen directeur.  Daarbij 

stelt hij de vraag of wat voorzien is subsidieerbaar is door de provincie omwille van het feit dat 

het netwerken zijn van categorie 2. Als tweede vraagt hij waarom men net daar de verbinding 

wil maken terwijl die twee grote stukken Melselebeek en haar linkse broer elkaar snijden aan 

de pomp bij de Broekstraat en dat men dan 400 meter daarvoor opnieuw die verbinding wil 

maken. Hij vraagt zich dus af of het nodig is. Ten derde ligt het bufferbekken aan de Polderdreef 

ook niet ver van het onderwerp van het agendapunt. Het heeft als functie om water op te 

vangen voor de wegenwerken en rioleringswerken aan onder andere de Ciamberlanidreef en 

Yzerhand. Hij denkt dat het water dat daar opgevangen wordt, de bedoeling heeft om in de 

bodem te filtreren of dat het na verloop van tijd toch moet afvloeien. Het loopt nog altijd via 

twee grote buizen richting Polderdreef en hij vermoedt Vrasene. Hij vraagt of men het dan wil 

omleiden om Vrasene te ontzien en dan via de Melselebeek richting Kallo te laten afvloeien. Het 

bufferbekken is nu toegankelijk. Er zijn zelfs wandelaars die daar een korte luswandeling 

maken. Het binnengebied waar het over gaat, is zo goed als uitsluitend weiland. Hij vraagt of 

met de diensten een keer bekeken kan worden of na de aanplant van bomen een trage 

wegverbinding gerealiseerd kan worden. Zo kan men aansluiten op de Marcel van der Aa straat, 

Broekstraat, Singelberg en Polderdreef. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit kadert in werken die al vroeger zijn goedgekeurd. In de 

besluiten die de raad heeft gekregen kan men zien dat er besluiten zijn van de deputatie. Het is 

dus wel degelijk in samenspraak met de provincie die duidelijk een aantal maatregelen heeft 

opgelegd die ook verplicht zijn in het kader van de werken die uitgevoerd zijn in 

Ciamberlanidreef, Yzerhand, Donkvijverstraat. Er zijn besluiten van de deputatie uit de zomer 

van 2018. Het is nu de bedoeling dat de werken in 2021 worden uitgevoerd. Daar kadert het 

volledig in. Het is volledig in overeenstemming met de provincie. Wat betreft het bufferbekken 



is het de bedoeling dat het water buffert en dat dat langzaam zijn weg verder zet richting 

polder. Hij denkt dat er momenteel al een klein bufferbekken ligt maar dat dat nooit op een 

goede manier heeft gefunctioneerd. Dat kadert dus allemaal in die werken waar de gemeente 

verplicht is om in het kader van een goede waterhuishouding geen probleem te krijgen in 

Beveren-centrum en op die manier de werken uit te voeren. Hij denkt dat de trage verbinding 

bekeken kan worden. Hij denkt niet dat daar nu een antwoord op gegeven moet worden. Het 

kan bekeken worden wanneer het verantwoord zou zijn. 

 

In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Beveren (Ciamberlanidreef-Yzerhand-

Donkvijverstraat) dienen er ook werken uitgevoerd te worden aan de waterloop Geestdam-

Broekstraat om een optimaal waterbeheer te beogen. 

Om een verbinding te kunnen maken tussen waterloop 8.055b en 8.055c dienen er nog 

verschillende gronden aangekocht te worden. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord met de aankoop van een perceel 

grond van volgende eigenaars ter hoogte van de Broekstraat en Geestdam en dit voor 

werken aan werken waterloop 8.055b en 8.055c: 

Lot  Naam Perceel (1e afd., sectie B) Oppervlakte 

1 Adriaenssens Marcella – Heyrman 

Lieve 

165 29,11 

3 Van Moer Hilde 163 85,57 

4 Van Moer Veerle 162 15,88 

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakten. 

 

  

 De voorzitter gaat verder met de toegevoegde punten. Ze heeft een opmerking gekregen van de 

fractie van Groen. Het is inderdaad de bedoeling, dat is een stilzwijgend akkoord, dat op de 

budgetraad en ook op de vakantieraad geen toegevoegde punten op de agenda worden 

geplaatst. De punten worden nu wel behandeld, maar de fractie van Groen vindt dit wel 

vervelend omdat zij geen punten hebben toegevoegd. Ze stelt voor om dit de volgende keren te 

proberen zowel op de budgetraad als op de vakantieraad. Het kan natuurlijk als het heel 



dringende punten zijn, maar ze ziet van sommige punten dat die perfect in januari geagendeerd 

hadden kunnen worden. De punten worden nu wel behandeld. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat is beslist om de tweede gemeenteraad van deze maand niet te 

laten doorgaan. Toen heeft hij gevraagd wat er wordt gedaan als er extra agendapunten zijn, 

wetende dat er de informele afspraak is dat er op deze raad geen extra agendapunten worden 

ingediend. Het lijkt hem volledig terecht dat er voor deze raad agendapunten zijn ingediend. 

Dat had misschien duidelijker gesteld moeten worden.  

 

Ten tweede wil hij er nog eens op wijzen dat blijkbaar in het verleden er ooit deze consensus 

geweest is om voor bepaalde gemeenteraden alleen dringende punten in te dienen. Dat is 

alleen nooit ergens concreet afgesproken en er zijn al fracties geweest die dit in vraag gesteld 

hebben. De vorige keer is dat niet van zijn fractie gekomen, maar hij denkt dat men ook niet kan 

stellen dat er tijdens de vakantie niet voldoende interessante punten kunnen zijn om op de 

agenda te plaatsen. Er zijn fracties die het al gedaan hebben. Hij wil de afspraken uit het 

verleden met een korrel zout nemen. Er is niets over terug te vinden in het huishoudelijk 

reglement, dus hij wil er wel voorzichtig mee zijn. Hij wil niet dat iemand moet gaan beoordelen 

of op die raden bepaalde punten wel of niet ingediend mogen worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het gaat om een herenakkoord dat vroeger is gesloten 

tussen de verschillende fracties. Als bepaalde fracties zich er niet meer aan willen houden, dan 

is dat hun verantwoordelijkheid. Er is een ganse discussie geweest om een aparte 

begrotingsraad te voorzien. Uiteindelijk is dat gebeurd en is de afspraak gemaakt om die extra 

raad te voorzien voor de begroting. Het raadslid heeft een punt, maar ook de laatste raad van 

december is een korte raad. Daarover is er ook een stilzwijgend herenakkoord gemaakt om die 

ook niet te belasten met bijkomende punten en ook geen eindeloze discussies te voeren. De 

laatste raad duurt gewoonlijk ook maar een half uur omdat er aan het vergaderen nog iets 

aangenaams wordt gekoppeld. Maar alle akkoorden kunnen opnieuw bekeken worden. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft de vraag gesteld om duidelijkheid te krijgen over de regel. Zij 

dacht dat het niet mocht en zag dat het wel gebeurde. Ze was er zelf vorig jaar niet bij in 

december en het is voor haar dus de eerste keer in december. Als er inderdaad geen 

duidelijkheid over is dan moet het misschien bij het volgende overleg op de agenda gezet 



worden om te zien of er tot een uniforme regel gekomen kan worden. 

 

De voorzitter bevestigt dat het niet opgenomen is in het huishoudelijk reglement omdat men 

de democratie ook niet wil dwarsbomen. Er wordt wel gevraagd om er voorzichtig mee om te 

gaan. Ze stelt inderdaad voor om tijdens het volgende fractievoorzittersoverleg te kijken hoe 

iedereen ertegenover staat en er nieuwe afspraken over maken. De laatste raad van december 

is inderdaad weggevallen. 

 

20. Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“voorstel van motie toegankelijke speeltuinen”. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft met genoegen kennisgenomen van het bericht dat 

schepen Katrien Claus (onderwijs, kinderopvang, jeugd, sport en recreatie) de speeltuintjes in 

deze gemeente onder de loep wil nemen en wil werken aan een vernieuwing en verbetering van 

deze plaatsen voor de kinderen. Zij kan niet anders dan dit toejuichen, omdat ook Open VLD 

een voorstel op tafel wilde leggen in verband met de talrijke speeltuintjes in de gemeente(n). In 

deze Covid-19 tijd merkt zij immers dat deze pleintjes talrijk bezocht worden door de jongsten 

om toch maar even buiten te kunnen spelen. Waar zij echter de nadruk op wil leggen, is de 

toegankelijkheid voor alle kinderen, ook kinderen met een beperking. Een paar decennia 

geleden stonden beleidsmakers amper stil bij de uitdagingen van mensen met een beperking. 

De aandacht voor toegankelijkheid is sterk gegroeid. Nieuwe inzichten hebben geleid tot betere 

voorstellen en ontwerpen. Er werden in verschillende gemeenten reeds initiatieven genomen 

om de toegankelijkheid van dergelijke speeltuinen te verhogen, er wordt geld uitgetrokken om 

te vernieuwen, maar ook om er inclusiespeeltuinen en –speelpleinen van te maken. In Beveren 

en deelgemeenten zijn heel wat speeltuinen en speelpleintjes. Beveren kan, net zoals andere 

gemeenten reeds voordeden, pionier zijn en mee voortrekker worden op het vlak van 

toegankelijkheid. Kinderen met een beperking en/of in een rolstoel zijn ook kinderen, zij 

hebben ook recht op een plaats om te spelen en plezier te beleven. Gemeenten kunnen een 

beroep doen op Inter, een expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. Het is een 

onafhankelijke partij die een brede dienstverlening heeft en bouwt aan een inclusieve 

samenleving en een integrale toegankelijkheid. Je kunt met Inter een convenant afsluiten en 

een charter tekenen. In uitbreiding met de toegankelijkheid van de speeltuintjes kunnen zij 

begeleiden naar een toegankelijkheid in de hele gemeente. Zij vraagt of het gemeentebestuur 



dienaangaande al contact heeft opgenomen met Inter.  

Open Vld legt concreet de volgende motie voor aan de gemeenteraad: Overwegende dat de 

schepen van Jeugd, Katrien Claus, reeds het voornemen uitdrukte om de speeltuintjes 

te hernieuwen, Overwegend dat kinderen met een beperking evenveel recht hebben op spel en 

plezier als kinderen zonder beperking,  

 

Overwegend dat Inter met een charter de nadruk legt op “Universal Design”, wat inhoudt dat 

men slim ontwerpen en een aantrekkelijke vormgeving tracht te combineren met een praktisch 

gebruik voor iedereen willen wij volgend voorstellen 

VOORSTEL: 

Open VLD vraagt aan gemeenteraad en schepencollege om een convenant met Inter te 

overwegen en zich te laten begeleiden in het streven naar een inclusieve en maximaal 

toegankelijke gemeente. 

• Het charter “naar een toegankelijke gemeente” voor te leggen aan de gemeenteraad en zich 

zo te engageren om structureel en duurzaam te werken aan een toegankelijke gemeente, in 

uitbreiding van de aanpassing van de speeltuintjes naar inclusieve speelterreinen. 

• Aldus de toegankelijkheid van de huidige speeltuinen en speelpleintjes op het openbaar 

domein van de gemeente Beveren in kaart te brengen. 

• Bij elke nieuwe speeltuin of speelplein of vernieuwing van een bestaande speeltuin universal 

design in te bouwen en ten minste één speeltoestel te voorzien dat toegankelijk is voor 

iedereen, inclusief voor personen in een rolstoel. 

• Aangepaste speeltuinen en-pleintjes met de doelgroep uit te testen tijdens een persmoment. 

 

Schepen Claus is ervan overtuigd dat de gemeente Beveren geen charter nodig heeft om de 

vragen mee op te nemen. Het speelruimteplan is vorig jaar geactualiseerd. Hierin zijn meer dan 

tachtig speelpleintjes onder de loep genomen. Uiteraard kunnen die niet allemaal tegelijk 

worden aangepakt. Elk jaar worden prioriteiten vastgesteld, verspreid over heel de grote 

gemeente Beveren. Het is belangrijk om bij elke aanleg van speelpleinen inspraak te 

organiseren van de kinderen en jongeren uit de buurt. Er zijn nu al twee mooie voorbeelden 

van: het speelplein rond de Chiro in Melsele waar men volop aan bezig is en momenteel start 

men met de Bankwegelhof waarvoor ook al een inspraakronde is georganiseerd. Het is tijdens 

de inspraakronde van het kindvriendelijke label gebleken dat er veel aandacht gevraagd wordt 

voor de toegankelijkheid van speelterreinen en speeltoestellen. Het bestuur zal dit als 



aandachtspunt meenemen. Vandaar dat ze denkt dat de gemeente het charter niet zal nodig 

hebben. Het zal mee opgenomen worden bij de inrichting van alle speelpleinen. Ze wil wel een 

nuance maken, ze heeft uitgebreid advies gekregen van zowel de milieudienst als de 

groendienst. Vooral het advies van de groendienst is belangrijk omdat zij instaan voor het 

onderhoud van de speelpleinen. Het toegankelijk maken van de speelpleinen voor kinderen 

met een beperking vraagt extra onderhoud. Vandaar dat het zeker niet op elk speelplein kan. 

Het voorstel van de groendienst en de jeugddienst is dat in elke deelgemeente een speelplein 

wordt aangepakt volgens de principes van de integrale toegankelijkheid. 

 

Het raadslid vraagt of het gemeentebestuur al kennis heeft gemaakt met Inter.  

 

Schepen Claus zegt dat zij het gemeentebestuur uitgebreid hebben geadviseerd bij het 

inrichten van het jeugdcentrum Prosperpolder. En ook bij het ontwerpen van de renovatie van 

de gemeentelijke basisschool De Toren zijn zij mee betrokken. Ze worden uitgenodigd op de 

volgende vergadering van de stuurgroep speelruimteplan om daarin ook hun visie te kunnen 

betrekken. Convenant en charter zijn dus niet nodig. Inter zal worden betrokken bij het 

inrichten van de speelpleinen. Maar ze vraagt begrip voor het feit dat het niet overal kan en dat 

men zich zal concentreren op een speelplein in het centrum van elke deelgemeente. Het is een 

werk van lange adem. Het kost serieus wat financiële middelen om het te kunnen integreren. Ze 

verwacht dus niet dat het volgende week allemaal kan worden gerealiseerd. Ze denkt dat 

hiermee de meeste vragen beantwoord zijn. Ze vraagt zich wel af waarom er een persmoment 

georganiseerd moet worden wanneer het gerealiseerd is. Dat zal er vanzelf wel komen. Het kan 

dus zeker niet bij elke nieuwe speeltuin of elk nieuw speelplein. Dat zou te veel betekenen naar 

onderhoud en kostprijs. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

21. Tevens ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt op de agenda van deze zitting geplaatst: 

Open Vld Beveren vraagt een centraal register voor de registratie van verloren voorwerpen  

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld: In het kader van de aflevering van Factcheckers van afgelopen 

woensdag 09/12/2020 gingen presentatoren Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan 

Van Looveren na of gevonden portefeuilles verloren gaan bij gemeentehuizen en 



politiekantoren. De gemeente Beveren maakte ook deel uit van deze steekproef, waar in totaal 

vijftig gemeenten deel van uitmaakten. De presentatoren brachten een ‘verloren’ portefeuille 

binnen bij het gemeentehuis. Daarna gingen ze na of die portefeuille ook kon worden 

teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Toen ze dit de eerste keer bij de gemeente 

navroegen, stelden ze vast dat de portefeuille niet kon worden teruggegeven. Ook bij het 

tweede telefonische contact kon er blijkbaar geen teruggave gebeuren van de binnengebrachte 

portefeuille. zij betreurt het dat Beveren een van de 10 gemeenten was waar een teruggave van 

de portefeuille pas kon gebeuren na contactopname met de korpschef en/of burgemeester. Het 

ging in deze aflevering over een portefeuille. Er worden echter ook andere waardevolle 

voorwerpen of voorwerpen met een belangrijke emotionele waarde binnengebracht bij de 

gemeente en bij de politie. Daarom vraagt Open Vld Beveren het volgende aan het college:  

- Een centraal register voor de registratie van alle binnengebrachte voorwerpen op te maken. 

Indien dit al bestaat, hoe komt het dat dit systeem in desbetreffende situatie niet gewerkt 

heeft? Daarbij opteert ze dat dit centraal register opengesteld zal worden naar alle 

gemeentelijke en politionele diensten zodat zij alle verloren voorwerpen kunnen toevoegen en 

opzoeken.  

- De gemeente Beveren informeert burgers via welke weg ze informatie over verloren 

voorwerpen die gevonden zijn, kunnen raadplegen. Daarnaast opteert de gemeente Beveren 

voor een centraal kanaal zoals de gemeentelijke website en via sociale media voor het 

terugvinden van de verloren voorwerpen en/of voor een duidelijke vermelding op de 

gemeentelijke website naar de website Politiezone Waasland-Noord voor het aanmelden en 

terugvinden van verloren voorwerpen. Indien het op sociale media geplaatst zal worden 

opteren we de inachtname van het verwijderen van enkele opvallende kenmerken zodat de 

echte eigenaar zijn/haar item kan terugkrijgen na correcte beschrijving.  

- De gemeente Beveren zal de gevonden voorwerpen opslaan in een kluis, indien dit op heden 

nog niet van toepassing is, en dit met een tijdsregistratie wanneer deze geopend en gesloten 

wordt. 

 

Burgemeester Van de Vijver is blij dat hij de kans krijgt om de ware toedracht toe te lichten. Hij 

betreurt het dat het raadslid klakkeloos de beschuldigingen overneemt die het programma 

richting de gemeente Beveren heeft geuit en ervan uitgaat dat het allemaal correct is. Het 

tegendeel is waar. Er zal zeer scherp gereageerd worden in een brief naar dat programma. Zij 

beschuldigingen ambtenaren van de gemeente Beveren valselijk. Zij weten goed genoeg dat 



alles op een correcte manier verlopen is. Ondanks die informatie hebben ze toch gesuggereerd 

dat het verkeerd is gelopen binnen de gemeente.  

Hij geeft een reconstructie. Op 11 september 2020 is inderdaad een portefeuille aan de 

gemeente Beveren afgeleverd. Rond de middag heeft een persoon een rood-bruine portefeuille 

met opdruk van een stier aan een baliemedewerkster van het gemeentehuis afgegeven. Hij 

meldde dat hij de portefeuille gevonden had en kwam afgeven in de hoop dat de rechtmatige 

eigenaar die zou gaan ophalen. De betrokken baliemedewerkster bekijkt de inhoud. Er zit een 

som cash geld in en enkele kassatickets. Geen identiteitsdocumenten. Ze contacteert de politie 

en krijgt een melding dat ze best de portefeuille zo snel mogelijk afgeeft op het politiekantoor. 

Onmiddellijk aansluitend op haar dagtaak om 16.35 uur van dezelfde dag geeft de 

baliemedewerkster de portefeuille af. Die wordt door de onthaalmedewerker van de politie als 

gevonden voorwerp ingeschreven. Hetgeen het raadslid voorstelt is er dus al. Het wordt 

ingeschreven in de interne registers van de politie onder nummer 4250 met inventarisatie van 

de volledige inhoud. Na registratie werd de portefeuille onmiddellijk in de voorziene kluis met 

volledige inhoud bij de politie gelegd. Op 16 september nemen de initiatiefnemers van het 

programma om 11.30 uur terug contact op met het gemeentehuis. Aan de parlofoon zouden ze 

de melding hebben gekregen van de medewerker dat er geen portefeuille ligt en dat ze best 

contact opnemen met de politie. Dat zouden ze aansluitend hebben gedaan, maar volgens de 

initiatiefnemers van het programma kregen ze daar de melding dat de portefeuille niet 

teruggevonden kon worden. De politie vindt dat wel raar. Tijdens de daguren betreft het steeds 

dezelfde onthaalmedewerkers die de betrokken werkwijze perfect kennen. Maar niemand daar 

weet dat het effectief gebeurd is, noch op het gemeentehuis noch bij de politie. Dat is dus een 

woord tegen een woord. Men heeft geprobeerd de camerabeelden van het onthaal te bekijken, 

maar ook daar is niets gezien van iemand die zich is komen aanmelden. Hij vindt het beneden 

alle peil. Hij heeft zijn bedenkingen bij dat soort programma’s. Zij proberen mensen in de val te 

lokken. Hier is het beneden alle peil dat er geïnsinueerd wordt dat bepaalde mensen hun taak 

niet naar behoren hebben vervuld. Het tegenovergestelde is waar. Hier is alles op een correcte 

manier gebeurd. Er is een inventaris en er is een kluis. Zij hebben mij telefonisch gebeld met de 

boodschap dat er van alles mis gaat in de gemeente. Hij heeft het onderzocht en ze later 

teruggebeld. Ze wilden in het begin een interview met hem maar daarna waren ze niet meer 

geïnteresseerd in een interview. Toen het negatief was waren ze direct geïnteresseerd in een 

interview om hem allerlei vervelende vragen voor te schotelen. Maar vanaf het moment dat het 

was nagetrokken was het niet meer nodig.  



 

Hij vindt het erg dat men in de moderne tijd deze richting uitgaat en op deze manier probeert 

kijkcijfers te halen. Nu stellen veel mensen zich de vraag wat er in de gemeente Beveren aan de 

hand is. Maar het is dus correct verlopen. De politie heeft hem verteld wat er in de portefeuille 

zat en dat klopte allemaal perfect. Alles is teruggevonden in de portefeuille. Er is niets verkeerd 

gebeurd bij de gemeente. Er wordt nu een sfeer gecreëerd dat de baliemedewerksters van de 

gemeente Beveren niet te vertrouwen zijn. Hij vindt het ook spijtig dat dit direct wordt 

overgenomen omdat het wel de waarheid zal zijn. Het tegenovergestelde is waar.  

 

Raadslid Schelfhout vindt het goed dat het nu uitgeklaard is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

22. Ten verzoeke van Beveren 2020 werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting. 

 Toegankelijkheid natuurgebieden en braakliggende terreinen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat de nood aan meer open ruimte al verschillende keren in 

de raad ter sprake is gekomen. Er is ook nood aan wandelpaden en plaatsen waar mensen zich 

recreatief kunnen ophouden tijdens de niet zo makkelijke periodes. Anderzijds blijkt het soms 

tot botsing van belangen te zorgen, vooral op de plaatsen waar natuurgebieden in de buurt 

liggen. Het is ook logisch dat die gebieden zo veel als mogelijk worden afgeschermd tegen 

mogelijke schade. Maar er is ook de nood aan toegankelijkheid. Hij merkt dat de 

toegankelijkheid soms wordt ingeperkt waar er misschien oplossingen mogelijk zijn. Hij heeft 

een drietal voorbeelden waarbij er quick wins mogelijk zijn. Hij vraagt wat de gemeente 

daarrond mogelijk al heeft ondernomen of denkt te kunnen ondernemen. Dat gaat onder meer 

over het gebied tussen de Watermolendijk en de Hoogschoorweg in Verrebroek. Dat sluit aan 

op de toekomstige bufferdijk. Daar is nogal wat onvrede van bewoners omdat het recent is 

afgesloten. Het is volgens hem wel op te lossen door de omheining wat te verplaatsen. Er is ook 

het deel van de bufferdijk dat er nu al ligt tussen de Drijdijk en de Middenstraat. Daar ligt onder 

de kruin van de bufferdijk reeds een wandelpad van verschillende kilometers. Dat is alleen 

afgesloten aan het begin en aan het einde door een poortje waar een slot op zit.  

Maar het wandelpad is aanwezig, dus daar zou in principe gebruik van gemaakt kunnen 



worden. Dan nog van een andere orde is er het pad van de tragel tot aan de Kreek op 

Kieldrecht. Dat is op zich een prachtig wandelpad maar deze ligt er verwaarloosd bij. Met een 

minimum aan opruimwerken kan een mooi wandelpad gecreëerd worden voor de bewoners 

van Kieldrecht-centrum. 

 

Schepen Kegels begint met de Watermolendijk. Het ging op sociale media heel snel rond. Hij 

woont in de buurt van de dijk dus het kwam ook snel bij hem. Het is jammer dat de 

beheercommissie natuur die alle natuurgebieden bemonstert en naar het rendement van de 

natuurgebieden kijkt zonder medeweten van het college en zonder medeweten van het bestuur 

in het algemeen er een draad geplaatst heeft. Het college was niet op de hoogte want hij heeft 

het vorige week zelf op het college gebracht. Het college heeft aan de beheerscommissie het 

voorstel gedaan om de paal die nu benedendijks staat op de noordoostelijke kant van de dijk te 

plaatsen. Dan staat het aan de buitenkant van de dijk ten opzichte van de Blikken. De draad is 

om twee redenen geplaatst. De eerste reden is dat er werken bezig zijn voor de swipe-over die 

wordt gebouwd voor de ontsluiting. Er wordt een grote grondbuffer aangelegd. Het gaat om 

heel wat tonnages grond die daar worden gestockeerd. Het is niet opportuun dat wandelaars in 

dat stuk terechtkomen. Het tweede punt is al eens op de raad gebracht, de motorcrossers die 

voor problemen zorgen vooral op zondagmorgen. Vanuit Verrebroek waren er wat klachten 

over uit de Sluisstraat, Pater Vergauwenstraat en zo verder. Om twee redenen heeft de 

beheerscommissie beslist om daar een draad te zetten. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling 

dat dat afgestemd wordt met het college hoewel de gemeente daar ook niet de eigenaar is. De 

eigenaars zijn AMT en de maatschappij, maar het is AMT die de werken begonnen is. In eerste 

instantie gaan ze op die manier de draad verzetten. In het vervolg moet het beter afgestemd 

worden want het is niet de eerste keer dat het gebeurd is. Het is zeer vervelend dat het 

gemeentebestuur het moet uitleggen in een gebied waarin de gemeente niet de opdracht heeft 

gegeven om werken uit te voeren. Dit probleem moet dus opgelost worden op korte termijn. 

Over de bufferdijk tussen de Middenstraat en Drijdijk, naar zijn weten is dat privé-eigendom van 

de aanpalende landbouwer. Het pad ligt ernaast. 

 

Raadslid Creve zegt dat de dijk op twee niveaus ligt. Er is onder de kruin van de dijk een soort 

tussenniveau. 

 

Schepen Kegels zegt dat het pad er beneden loopt. 



 

Raadslid Creve zegt dat het pad op het tussenniveau loopt. Pas op het einde gaat het helemaal 

naar beneden. 

 

Schepen Kegels zegt dat het ook sowieso besproken moet worden met ANB omdat het 

aanpaalt aan natuurgebied. Voor de dijk ligt het sowieso in natuurgebied. Dan is er dezelfde 

situatie als de Drijdijk. Er moeten rasters geplaatst worden. In de laatste tien jaar is er al veel 

gebeurd maar het gaat stapvoets. Het is nog altijd zeer moeilijk om akkoorden te sluiten en om 

een wandelpad naast het natuurgebied te trekken tot aan de Middenstraat. In principe moet 

het kunnen maar of het met ANB en Natuurpunt goedkomt, is nog maar de vraag. Hij neemt het 

alleszins mee om te bekijken. 

Over de tragel. Er is een paar jaar geleden een overeenkomst gesloten voor een ruiltransactie. 

Het gaat om de voorzijde van de Grote Geule die er toen ook erbarmelijk bijlag. Het pad lag er 

slecht bij. Eigenlijk lag alles daar er slecht bij aan de voorzijde. Er was een ruil met Natuurpunt 

die de beheerder is van de Grote Geule om een bos te ruilen aan de Lange Nieuwstraat. Zij 

gingen het bos kappen om daar riet aan te planten om voor de broedvogels een betere plaats 

te creëren. De gemeente heeft in ruil de voorzijde gekregen. Er is een nieuw pad en een 

graasweide aangelegd. Het pad van de tragel zat er voor een stuk bij. Bij de tragel is vorig jaar al 

een grote opkuisactie gedaan. Het pad ligt er meestal goed bij. De eigenaar die aan de tragel 

woont, aan de andere kant, heeft bomen en struiken die door de omheining gaan. Het is hun 

eigendom dus zij moeten dat natuurlijk wel onderhouden. De gemeente heeft het vorig jaar zelf 

gedaan omdat er veel klachten waren, maar het is wel de bedoeling dat ze het zelf 

onderhouden. Aan de andere kant, langs de zijde van de Grote Geule mag de gemeente er niet 

aankomen omdat het aan Natuurpunt is om te onderhouden. Alleen het pad dat er langs loopt, 

is voor de gemeente. Het pad ligt er al met al nog zeer goed bij. Het is dus een gedeelde 

verantwoordelijkheid waarbij de gemeente nog regelmatig ter plaatse komt om dat te bekijken. 

Dan komt hij uit bij het Vingerlingepad en dat is een nog moeilijkere situatie. Het is een 

slingerpad op de dijk die tot aan het pad van de Gemenestraat komt. Er is destijds beslist om, in 

tegenstelling tot het nieuwe pad van de Gemenestraat en Drijdijk dat in een waterdoorlatende 

verharding ligt, het een volledig natuurlijke invulling te geven.  

Links en rechts staan weidepalen met draad en met gras. Het wordt niet altijd gemaaid. Het is 

een natuurlijk wandelpad waar vanaf de lente ook dieren staan. De omheining wordt 

regelmatig getoucheerd door een van de koeien en wordt ook wel eens gevandaliseerd. Vorig 



jaar is men zes à zeven keer terug ter plaatse geweest om werken uit te voeren om het terug in 

orde te brengen. In deze periode is het inderdaad nogal een soppig pad. Een oplossing is om 

het uniform te maken met de Gemenestraat en het op die manier door te trekken, de 

negentiggradenbocht eruit te halen, het pad ook te verharden en dezelfde omheining te 

gebruiken als aan de Gemenestraat. Dan is het niet meer zo natuurlijk als het vandaag de dag 

is. Dan kan men er eventueel ook met een fiets over rijden zoals aan de Gemenestraat. Dat ligt 

in handen van de gemeente en dat gaat men bekijken. Daar is men al mee bezig omdat het niet 

altijd geweldig is om er over te passeren.  

 

Raadslid Creve denkt dat er voor het Vingerlingepad inderdaad keuzes zijn. Hij ziet daar zelf 

niet zo’n groot probleem met de situatie zoals die nu is. Bij de tragel gaat het niet alleen om de 

buurtbewoners die hun groen niet onderhouden, maar het gaat ook over een pad waar putten 

in liggen en een pad dat naar zijn gevoel ook gebruikt wordt door andere recreanten dan het 

die van het Vingerlingepad. Mensen van meer nabij, mensen die soms wat minder mobiel zijn. 

Hij denkt dat er met weinig inspanningen terug een aangenaam wandelpad gemaakt kan 

worden voor mensen die kiezen voor minder lange wandelingen. Dat kan in die zin misschien 

eens bekeken worden. Aansluitend daarbij heeft de gemeente ook een troostplek ingericht. Dat 

is een mooi initiatief, maar hij heeft al vernomen van mensen dat de plek moeilijk toegankelijk 

is voor mensen die niet zo mobiel zijn. Hij vraagt of daar iets aan gedaan kan worden. Het gaat 

om een groot stuk van de weg die toegankelijker gemaakt kan worden. Ten slotte wat het pad 

langs de buffer betreft, is het in het vooruitzicht gesteld dat er een wandelpad komt. Het is 

alleen nog niet bekend wanneer. Als men zich akkoord verklaart met een wandelpad van de 

Drijdijk tot de Middenstraat, dan kan het geen groot probleem zijn om wat er nu al ligt op een of 

andere manier te laten gebruiken. Het kan voor een bepaald soort wandelaars dienen. Door toe 

te stemmen dat er een wandelpad komt, zou men nu al een vorm van gebruik mogelijk moeten 

kunnen maken. 

 

Schepen Kegels is bij de tragel vergeten te zeggen dat het ligt in het tracé van de heraanleg van 

de Grote Geule. Dat plan is nu opgeschoven, normaal was het al in uitvoering geweest.  

 

Nu zijn de baggerwerken uitgevoerd, maar het pad ligt niet op volledig eigendom van de 

gemeente. Het ligt ook op het eigendom van het natuurgebied zelf. Toen is beslist om de 

zandwegel niet te verharden omdat Natuurpunt daar niet mee akkoord ging. Er kan wel gras 



worden gezaaid maar dat werkt ook niet omdat daar altijd schaduw is. De gemeente neemt het 

mee dat het beter onderhouden moet worden. Over de gronden van ANB gaat hij niet meer in 

discussie want dat heeft hij al tien jaar gedaan. Hij weet dat er ook collega’s van het raadslid bij 

de beheerscommissie natuur aanwezig zijn. Hij moet daar eens vragen om naast een 

natuurgebied ook maar zoiets als een bank of vuilbak te placeren. Dat is zeer moeilijk en dus 

wel een probleem.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een aanvulling op de schepen. Hij heeft gezegd dat hij het idee 

voor de Drijdijk eventueel wel mee wil nemen, maar hij kent de situatie. De vogels kiezen in het 

natuurgebied aan de Drijdijk nu net de kant weg van de weg en richting de haven. Het is daar 

waar dat wandelpad ligt. ANB heeft dit ingericht om doelstellingen te halen. Als daar te veel 

beweging is van recreatie binnen in het natuurgebied of aan het natuurgebied, dan zijn de 

vogels weg. Hij vindt dat zeker trage wegen en wandelwegen moeten worden onderzocht, maar 

hij wil het punt van het pad bij de Drijdijk niet volgen. 

 

Schepen Kegels zegt dat beide raadsleden gelijk hebben. De plaatsen in Verrebroek verdwijnen 

op termijn. Als Prosperpolder wil renderen dan moeten de vogels naar daar verhuizen. Dan kan 

het pad wel gerealiseerd worden. Men zit alleen nog niet in de fase dat er genoeg rendement is 

en voor Prosperpolder-Zuid is nog geen bouwvergunning. Dat ligt er nu dus te liggen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat het voor natuur balanceren is op een slap koord. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

23. Maximaal behouden van open ruimte. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, heeft vernomen dat de gemeente Beveren een 

beroepsprocedure gaat starten bij de raad voor vergunningsbetwisting tegen windturbines. Bij 

de argumentatie werd gesteld dat men dat doet voor het behoud van waardevol open 

landschap en behoud van agrarisch gebied. Met dezelfde argumentatie is er een akkoord 

gesloten tussen de Vlaamse meerderheidspartijen om de woonuitbreidingsgebieden onder een 

stolp te zetten waardoor ontwikkelaars die niet zomaar kunnen aansnijden. Hij vraagt het 

gemeentebestuur om dit akkoord van de Vlaamse meerderheidspartijen te onderschrijven, 



daar in de praktijk aan mee te merken en woonuitbreidingsgebieden in de toekomst effectief 

onder een stolp te plaatsen. In het verleden zijn dit soort discussies eerder gevoerd, maar er 

werd toen vaak geschermd met de problematiek van de planschade. Het onder een stolp zetten 

van de woonuitbreidingsgebieden is een mooie uitkomst. Voor zover hij heeft begrepen wordt 

dit door specialisten beschouwd als een van de positieve aspecten van dit dossier. 

 

Schepen Vlegels wil opmerken dat het bij de windmolens om agrarisch gebied gaat. Het 

gemeentebestuur doet er alles aan om het agrarisch gebied zo veel mogelijk te vrijwaren van 

een andere inrichting. Er is in Beveren nog nooit een agrarisch gebied omgezet in woongebied. 

In het decreet zitten ook onduidelijkheden. Op tv hoorde hij mensen zeggen dat men voor de 

gemeente van planbaten sprak wanneer men agrarisch gebied zou omzetten naar woongebied. 

Maar er zullen weinig planbaten te rapen zijn in het kader van dit decreet. Er staan inderdaad 

wel goede zaken in dit decreet. Er zijn ook duidelijk een aantal tekortkomingen die men nog 

zou kunnen oplossen in het kader van open ruimte. Er is vooral ook onduidelijkheid over de 

vergoedingen. Men zegt wel dat het allemaal vergoed zal worden. Men gaat de totale waarde 

krijgen, maar het is nog onduidelijk hoe die waarde bepaald gaat worden. In het decreet zal 

inderdaad ook staan dat er een stolp zal komen op de woonuitbreidingsgebieden waarbij 

bepaalde woonuitbreidingsgebieden nog aangesneden zullen kunnen worden mits akkoord 

van de gemeente en akkoord van de hogere overheid. Daar wacht hij ook nog op duidelijkheid. 

De hogere overheid zal dus kunnen schorsen en hij vreest dan dat men in het buitengebied 

geen kansen meer krijgt. Het college is er niet op tegen omdat er goede dingen in zitten. De 

vergoeding voor herbestemming zal nu wel op de gemeente vallen. Per 2040 zal dat naar het 

Vlaams Gewest gaan. De herbestemmingen gaan heel wat geld kosten en ook daarover is nog 

geen duidelijkheid. De gemeente kan niet anders dan eraan meewerken. Het is een gewestelijke 

materie die boven de gemeentelijke gaat. Maar hij wil afwachten hoe het decreet er volledig zal 

uitzien voordat hij zijn goedkeuring uitspreekt over alle facetten.  

Hij is ook benieuwd wat er nog tijdens de behandeling in de commissie van het parlement 

geantwoord zal worden op de benoemde punten. Het akkoord zal ook gehonoreerd moeten 

worden door de Raad van State. Hij is best bereid om later met de raad nog een discussie te 

hebben als het decreet volledig bekend is. Het is voorbarig om nu te zeggen of hij er wel of niet 

enthousiast over is omdat er nog te weinig bekend is van de feitelijke inhoud van dit akkoord. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 



 

24. Ten verzoeke van sp.a werden volgende 3 punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting. 

 Beroep vergunning windturbines. 

 

Raadslid Benali, sp.a, heeft ook in de pers gelezen dat de gemeente Beveren beroep gaat 

aantekenen tegen een vergunning voor twee nieuwe windturbines in Vrasene. Minister Demir 

had beslist de vergunning toch toe te kennen. Schepen Kegels heeft in de pers gezegd dat er in 

de gemeente nu al veel windmolens zijn en dat er alternatieve locaties ter beschikking zijn. 

Bovendien zegt de schepen dat de turbines in waardevol landschap komen te staan. Wat open 

ruimte betreft denkt hij dat de collega-schepen bij het vorige punt al een interessant punt heeft 

aangehaald. Of het nu agrarisch gebied is of woonuitbreidingsgebied, open ruimte moet soms 

aangesneden worden om maatschappelijk voor een oplossing te zorgen, om woningprijzen 

laag te houden en om voor hernieuwbare energie te zorgen. Er kan altijd een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse worden gemaakt. Dus zomaar zeggen dat open ruimte aansnijden niet 

kan, dat is een maatschappelijke discussie waard. Volgens zijn informatie doet het er in deze 

fase niet veel toe of het gaat over open ruimte of niet. Dat is op zich geen juridisch argument en 

de raad voor vergunningsbetwistingen kan enkel in deze fase een besluit vernietigen als het in 

strijd is met de regelgeving, bijvoorbeeld als er een probleem is met de 

milieueffectenrapportage. Omdat hij uit het artikel geen juridische argumenten kon halen, stelt 

hij de vraag op basis van welke juridische argumentatie de gemeente de vergunning zal 

betwisten. 

 

Schepen Kegels denkt dat het raadslid ook de collegeverslagen leest en dus weet dat de 

aanvraag ook door de provincie ongunstig advies heeft gegeven een hele tijd geleden. De 

gemeente heeft het advies ongunstig gevolgd. Daar stonden de redenen al grotendeels in. Hij 

gaat ze niet allemaal opnoemen. Men spreekt nu over de tweede lijn waarvan men er al een 

paar kan zien in Vlaanderen. Degenen in tweede lijn waartegen nu een beroepsprocedure 

wordt gestart halen het veelal op basis van het bundelingsprincipe. Nu zetten ze ze in tweede 

lijn in Vrasene. Dat is niet in lijn met de infrastructuur van de E34. Volgens de juristen van de 

gemeente is dat een duidelijke schending waarmee ze al meer procedures hebben 

binnengehaald. Het stoort hem hier dat er op voorhand een gesprek is geweest met het 

kabinet, niet enkel over deze windmolens want er zijn er meer op komst en er worden er overal 



aangevraagd. In het havengebied is dat geen probleem buiten als het consequenties heeft voor 

de veiligheid of de natuur. Maar in dit geval maakte het kabinet de gemeente duidelijk dat het 

net daar in Vrasene ingekleurd staat op de kaart van waardevol open landschap. Daar gaan ze 

sowieso niet over tot vergunnen. Daarom was hij heel erg geschrokken toen hij vernam dat de 

minister het toch vergund had, terwijl de gemeente juist redenen had meegekregen waarom 

het moeilijk is om het daar vergund te krijgen. In een beroepsschrift dat de aanvrager heeft 

ingediend verwijst hij naar eventuele procedures die lopende zijn van een andere aanvrager in 

Beveren-polder. Die zitten in de vergunningsfase, maar ook daar zijn vier procedures gaande 

tegen de aanvrager. Men wil de tweede lijn daar absoluut vermijden aan de zuidzijde van de 

E34. Er is dus niet een principe over waar windmolens kunnen komen buiten de haven. Alles 

komt naar het college en wordt daar bediscussieerd. Het college heeft wel gekeken waar er nog 

wel kunnen komen. Die plekken zijn zeer schaars. Er zijn in Beveren twee zaken heel ongunstig 

voor de aanvrager, waardevol open landschap dat in Vlaanderen nu aangeduid wordt op een 

kaart en het bundelingsprincipe met de lijninfrastructuur van de E34, het cumulatief gedrag 

met de windmolens van de Wase Wind. Dat zijn zaken die volgens het college zullen doorwegen 

bij de beoordeling. In de paar jaar dat hij hier zit, heeft hij toch al een paar procedures over de 

streep kunnen trekken. Hij hoopt dat dit uiteindelijk ook van de kaart wordt geveegd. 

 

Raadslid Benali stelt dat de meeste zaken bij de raad voor vergunningsbetwisting worden 

gehaald op basis van de verplichtingen van de milieueffectenrapportage. Hij vraagt of een zaak 

in het verleden al eens is gehaald bij de raad voor vergunningsbetwisting op basis van dat 

argument. Hij heeft dat niet kunnen terugvinden in andere zaken. Hij heeft wel gemerkt dat op 

basis van de milieueffectenrapportage zaken gehaald worden. Maar het is de eerste keer dat hij 

dit ziet passeren. Hij vraagt naar een inschatting of dit gehaald kan worden of niet. 

 

De algemeen directeur denkt dat het niet goed is om in de openbare zitting de ganse strategie 

uit te leggen. De ruimtelijke argumenten die door de schepen worden aangehaald worden 

vertaald in juridische argumenten.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

25. Bankautomaten Haasdonk. 

 



Raadslid Rovillard, sp.a, geeft aan dat enkele weken geleden de laatste bankautomaat in 

Haasdonk gesloten is. Vooral voor oudere inwoners die veel cash gebruiken, is het niet 

vanzelfsprekend om zich te verplaatsen. Er is al gebleken dat er last mee gepaard gaat om zich 

naar Beveren of Nieuwkerke, zoals door een bank gesuggereerd werd, te verplaatsen. Vandaar 

de vraag of de gemeente het initiatief kan nemen om een nieuwe partner te vinden om toch 

een geldautomaat te voorzien in Haasdonk. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet niet of het raadslid het verleden heeft gevolgd. Het is niet 

alleen in Haasdonk, het is in het verleden ook gebeurd in Kallo. Raadslid De Graef heeft er al 

eens een schriftelijke vraag over gesteld. Iedereen betreurt het dat de banken steeds meer 

digitaal werken. Vooral ouderen die niet mee zijn met het digitale worden het slachtoffer. Hij is 

er mee bezig maar het is niet eenvoudig. Hij heeft de vraag ook gekregen voor de postkantoren 

en de ziekenfondsen die op een gegeven moment weggingen uit de deelgemeenten. De 

gemeente kan niet alles doen. Men probeert het een en ander in samenspraak met instanties, 

maar het is niet eenvoudig. Hij ziet dat er in bepaalde gemeenten op een gegeven moment 

geen bankautomaat meer was. Daar is wel naar een oplossing gezocht, maar het zal voor alle 

deelgemeenten moeilijk zijn. Hij betreurt de politiek van de banken, maar het is een trend. 

 

Raadslid Rovillard ziet in de pers dat er verschillende gemeenten zijn die het initiatief wel 

nemen en die met partners in gesprek gaan met spelers op de markt. Dienstverlening is een 

prioritair doel in deze gemeente, dus het lijkt haar een mooie verantwoordelijkheid om op te 

nemen. Misschien kan er een package deal gemaakt worden voor de verschillende 

deelgemeenten en zo een goede deal te onderhandelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een paar gemeenten zijn. Koksijde heeft een initiatief 

genomen, maar dat is zeer beperkt. Hij heeft al een medewerker gevraagd informatie te 

verzamelen en het blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Hij denkt dat er spijtig genoeg nog 

deelgemeenten zullen volgen waarvoor banken deze beslissing zullen nemen. Het gaat niet om 

geld, het is veel ingewikkelder dan dat. Hij betreurt de evolutie maar die is op verschillende 

vlakken al langer aan de gang. 

 

Raadslid Rovillard is blij dat de burgemeester ermee bezig is. 

 



Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

26. Extra lunchplaatsen in Ter Vesten voor de middelbare studenten. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, heeft een vraag over de lunchplaatsen die momenteel worden 

voorzien voor de studenten van het middelbaar. Die zijn blijkbaar heel rap opgevuld. Met het 

koude weer stellen de studenten de vraag of er in Ter Vesten plaatsen beschikbaar kunnen 

worden gesteld. 

 

Schepen Claus zegt dat er momenteel geen lunchplaatsen zijn. Het wordt nu vrijgemaakt voor 

studerende studenten. Ze komen overdag studeren en niet lunchen. Ze begrijpt de vraag van 

het raadslid niet goed. 

 

Raadslid Rovillard zegt dat de vraag van voor de periode van de examens is gekomen. 

 

Schepen Claus zegt dat al vanaf het begin van het schooljaar lunchplaatsen worden voorzien, 

maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Vandaar dat snel is omgeschakeld naar het maken 

van plaatsen voor studerende studenten. Ook is men al heel lang online aan het les volgen. Ze 

denkt daarom dat er verwarring is over de vraag. 

 

Raadslid Rovillard denkt dat de vraag dan misschien gaat over een plaats om te studeren. 

 

Schepen Claus zegt dat die inderdaad op het ogenblik vol zitten. 

 

Schepen De Meulemeester zegt dat leerlingen voor corona die een briefje van thuis hadden, 

inderdaad toegelaten werden in de foyer tijdens de lunch. Zij gingen op de grond zitten en er 

waren afspraken over geluid maken en het opruimen van de rommel. Maar als het om 

studeerplaatsen gaat is er enkel de polizaal van de bib die via Facebook kan worden 

gereserveerd. Die zijn inderdaad meteen vol omdat het coronaproof moet gaan. Normaal 

kunnen in de polizaal twintig studenten zitten en nu maar acht. Ze is naar aanleiding van een 

vraag van raadslid De Munck tijdens de commissie wel aan het uitkijken naar andere ruimtes. 

Maar daar stoot men op mensen die de deur moeten opendoen en ervoor zorgen dat er 

coronaproof wordt gestudeerd. Het moet ook allemaal opgeruimd en ontsmet worden. Het 



raadslid moet wel zelf nog uitzoeken of het om lunchplaatsen gaat of over studeerplaatsen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

27. Hoogdringend punt wijziging samenstelling jury aanstelling algemeen directeur 

 

De voorzitter geeft aan dat de raad gisteren per mail volgend hoogdringend  punt toegestuurd 

heeft gekregen ‘ wijziging samenstelling selectiecommissie voor aanwerving van een algemeen 

directeur’. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het toevoegen van het 

hoogdringend punt aan de agenda. 

 

Burgemeester Van de Vijver is vorige week opgebeld door het selectiebureau dat is aangesteld. 

Die deelde mee dat een van de aangeduide juryleden zich heeft teruggetrokken. Zij is 

verwikkeld in een juridische procedure met een van de kandidaten. Vandaar vond zij het 

raadzaam om zich terug te trekken om geen discussie achteraf te krijgen. Het is 

betreurenswaardig, maar begrijpelijk vanuit veiligheidsoverwegingen. Vandaar dat de 

aanpassing terug op de gemeenteraad komen. Er zal een jurylid minder zijn. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of het teruggetrokken jurylid door iemand zal worden 

vervangen. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dit jurylid niet wordt vervangen. Ook daar is een 

juridische afweging gemaakt. In de loop van het parcours kan wel iemand worden toegevoegd, 

maar dat is niet wenselijk. Mocht er dan eventueel iemand niet tevreden zijn, dan is er het risico 

op een procedure bij de Raad van State en dan heeft die persoon kans op succes waardoor de 

hele procedure wordt vernietigd. Het juridisch advies was eensluidend om het met een jurylid 

minder te doen. 

 

Raadslid Buyl vraagt of dat wettelijk wel mag. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat dat perfect mag. Maar het is natuurlijk niet te 



verkiezen. Het is spijtig dat het jurylid het niet vroeger heeft gezien. 

 

In zitting van de raad van 29 september 2020 werd de samenstelling vastgelegd van de 

selectiecommissie voor de aanwerving van een algemeen directeur. 

Een medewerkster bij Poolstok, werd aangeduid als één van de externe juryleden. 

In het kader van het vermijden van deontologische problemen wenst zij zich echter terug te 

trekken uit de selectieprocedure van algemeen directeur. 

Alhoewel er geen wettelijke beperkingen zijn, werd in overleg met de raadsman van Poolstok 

beslist dat zij niet meer kan deelnemen aan deze procedure.   

Er is namelijk een hangend geschil binnen een andere procedure tussen Poolstok en een 

kandidaat die ook werd opgenomen in de procedure bij Gemeente Beveren. 

Aangezien betrokkene in de andere procedure eveneens betrokken was als jurylid, verkiest ze 

de sereniteit van de procedure binnen Gemeente Beveren niet in het gedrang te brengen en 

wenst ze zich op basis hiervan te onttrekken aan haar engagement als jurylid. 

De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord om het punt ‘wijziging samenstelling 

selectiecommissie voor aanwerving van een algemeen directeur’ bij hoogdringendheid te 

behandelen. 

 

Vervolgens wordt tevens met algemeenheid van stemmen beslist akkoord te gaan met de 

wijziging van de selectiecommissie voor de aanwerving van een algemeen directeur omwille 

van het feit dat een lid van de jury  beslist heeft om zich, ingevolge deontologische redenen, 

terug te trekken als extern jurylid. De samenstelling van de selectiecommissie blijft ook na deze 

wijziging conform de rechtpositieregeling. 

 

 

 De voorzitter geeft de burgemeester het woord.  

Burgemeester Van de Vijver zat zich te ergeren aan het feit dat het uur aan het vorderen was. 

Het is een historische raad. Enerzijds voor het eerst in het nieuwe gebouw, ook al hebben 

sommigen bij het gebouw wat bemerkingen. Anderzijds is het de laatste zitting van algemeen 

directeur Jan Noppe. Vandaar dat hij bepaalde dingen liever wat sneller vooruithad zien gaan. 

Hij heeft een aantal woorden op papier gezet. 

 

Geachte raadsleden, collegeleden, publiek maar vooral geachte algemeen directeur. Het is hem 



vergeven dat hij altijd secretaris is blijven zeggen.  

Na alle jaren is het vooral ‘beste Jan’. Vanavond sluit hij een hoofdstuk af met zijn laatste zitting 

van de gemeenteraad. Na meer dan driehonderd zittingen van dit belangrijke gemeentelijke 

orgaan wordt vanavond afscheid genomen van een icoon na ruim driehonderd 

gemeenteraadszittingen en een carrière van ruim 34 jaar. Hij had het zich op een andere manier 

voorgesteld, maar corona heeft veel plannen door elkaar geschud. Het was het voornemen om 

het afscheid met de nieuwjaarsreceptie in januari wat uitgebreider te doen. Men gaat wel zien 

wat er volgend jaar toch nog kan worden opgenomen. Jan als telg van de familie Noppe, een 

familie die een prominente rol speelde in het Beveren van na de Tweede Wereldoorlog, was 

eigenlijk voorbestemd voor een politieke carrière. Andere familieleden hebben het aangetoond 

en voorgedaan. Maar toch besliste hij op een hoogstwaarschijnlijk zonnige ochtend om toch 

maar te kiezen voor een carrière aan de andere kant, namelijk de ambtelijke kant. Het was het 

begin van een lange carrière met enorm veel verdiensten. In die periode werkte hij samen met 

drie totaal verschillende burgemeesters. Daar waar Marcel van der Aa nog een belangrijke 

leermeester was, vond hij in François Smet een burgemeester met een meer academische 

achtergrond en ingesteldheid. En toen moest deze dienaar nog komen. Het contrast kon bij elke 

wissel bijna niet groter zijn. Maar toch slaagde Jan erin om zijn betrokkenheid, enthousiasme 

en loyaliteit ten aanzien van alle burgemeesters te bewaren. Het vergde zeker sinds half 2005 

de nodige moed, opoffering en sloten koffie op regelmatige tijden aangevuld met een streep 

nicotine. Maar het vroeg ook heel wat moed toen hij in 1986 de fakkel overnam van de vorige 

gemeentesecretaris. Jan nam al vrij snel met zijn eigen stijl de handschoen op en slaagde erin 

om heel wat zaken te realiseren. Hij denkt bijvoorbeeld aan het feit dat hij zomaar twee 

gemeentehuizen gebouwd heeft. Niet letterlijk. Maar daarmee was de spreekwoordelijke 

baksteen in de maag niet voldaan. Hij bouwde nog mee aan twee brandweerkazernes, twee 

politiekantoren en her en der nog een keer een schoolgebouw. Ook het voor Beveren 

belangrijke dossier van de verdere ontwikkeling van de Linkeroever volgde hij vanaf het begin 

op. Hij zag alle opportuniteiten voor Beveren maar ook de schietgebeden en de wolfijzers. Hij 

denkt aan een dossier dat al jaren meegaat en waarschijnlijk nog jaren mee zal gaan, de 

deelgemeente Doel. Maar niet elke realisatie was zichtbaar met het blote oog. Hij stond mee 

aan de wieg van de uitbouw van het gemeentelijk onderwijs en alle discussies over het 

kleuteronderwijs. Er was nog het schorsen van de gemeenteraad rond dat thema. Er was de 

brandweer- en de politiezone.  

 



Daarnaast was hij altijd een voorstander van de opportuniteiten van de digitalisering, zowel in 

de manier van werken als op het vlak van de dienstverlening. Tussendoor liet hij een aantal 

websites bouwen en ging de gemeente, niet zonder slag of stoot, van een wapenschild naar een 

nieuw logo. Maar gelukkig blijft het wapenschild wel voor altijd bestaan. De gemeente Beveren 

heeft een serieuze transformatie doorgemaakt doorheen zijn carrière. Hij durft te zeggen dat 

Beveren op die tijd veranderde van een zuiver agrarische landelijke gemeente naar een 

gemeente die een hele specifieke plaats inneemt in het Vlaamse landschap. In de schaduw van 

grotere steden als Antwerpen en Sint-Niklaas ontwikkelde Beveren zich tot een gemeente met 

de uitdagingen van een centrumstad. De ontwikkeling van de Waaslandhaven maakte van 

Beveren bij tijd en wijle zelfs een gemeente met de uitdagingen van een grootstad. Dat wordt 

ook gereflecteerd in de cijfers. Het personeelsbestand waar hij in 1986 mee startte, telde toen 

550 personeelsleden. Hij zwaait af met de leiding over 676 personeelsleden. Dat lijkt op het 

eerste gezicht geen al te grote evolutie, maar ondertussen werd de brandweer geschrapt, de 

politie en een deel van het OCMW dat overging naar het Zorgpunt Waasland. Ondanks dat steeg 

het aantal personeelsleden dus nog. Datzelfde is op het eerste gezicht ook het geval met het 

gemeentelijk werkingsbudget dat men toen nog een begroting mocht noemen. In 1986 sprak 

men over 975 miljoen aan ontvangsten en 785 miljoen aan uitgaven. Maar wel in Belgische 

franken. Als dat wordt omgerekend naar de iets modernere euro dan komt men op 24,2 miljoen 

euro aan ontvangsten en 19,5 miljoen euro aan uitgaven. Vandaag is beslist over 127 miljoen 

aan ontvangsten en 116 miljoen euro uitgaven. In 1986 moest Jan de grote schoenen van zijn 

voorganger vullen. Op 1 januari 2021 laat ook Jan heel grote schoenen achter. Niet alleen veel 

ambtenaren en gemeenteraadsleden, maar ook zes OCMW-voorzitters, 28 schepenen en drie 

burgemeesters hebben hem gekend als een man die altijd een eigen mening had maar die hij 

op een heel loyale manier probeerde mee te geven aan de verschillende bestuursleden. Men 

heeft hem gekend als een persoon die, ondanks het feit dat hij duidelijk te linken viel aan een 

politieke partij, altijd zijn taak op een ongebonden en objectieve manier heeft uitgevoerd. Ook 

in 2001, het moment waarop niet een enkele partij de dienst uitmaakte, maar waarbij er de 

overgang was naar een coalitie. Daarom wenst de burgemeester hem nog veel leuke momenten 

met zijn kleinkinderen. Met zijn echtgenote moet hij proberen de schade in te halen want ook 

Annemie heeft veel verdiensten aan deze 34 jaar.  

 

Zij heeft dikwijls ook in het weekend alleen gezeten omdat Jan nog op het gemeentehuis zat te 

werken. Hij wenst leuke momenten met de kleinkinderen, rustige golven aan de zee, leuke 



momenten in Beveren en een regelmatig bezoekje aan ‘t Copke. Hij moet de burgemeester wel 

een seintje geven want dan komt hij misschien ook een keer. Hij moet genieten van de rust van 

zijn aanstaande pensioen. En als hij niet tevreden is over de werking van het gemeentebestuur 

dan komt hij het maar zeggen. En als hij wel tevreden is dan moet hij het van de daken 

schreeuwen. Hij dankt Jan voor de vele jaren inzet voor de gemeente. Zijn voorganger wordt 

binnenkort 100 jaar en dat is hem ook van harte toegewenst.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil hem namens de gemeenteraad de eretitel van algemeen 

directeur, secretaris van de gemeente toekennen. 

 

De gemeenteraad stemt in met eenparigheid.  

 

De algemeen directeur ontvangt cadeaus. Hij wil graag degenen die nog aanwezig zijn, 

waaronder familieleden, bedanken. Het is niet evident dat ze zolang zijn gebleven. Hij dankt de 

burgemeester voor de vriendelijke en mooie woorden. Het spreekt voor zich dat hij zijn 

afscheid anders had voorgesteld, maar er zijn belangrijkere dingen dan een afscheidsfeestje dat 

niet kan doorgaan. Hij wil een woord van waardering spreken naar de raadsleden. Dat wordt te 

weinig gedaan, zeker niet door degenen die langs de zijkant staan te roepen. Hij heeft het 

voorrecht gehad de job 34 jaar te mogen uitoefenen. Ondanks alles is het een schitterende job. 

Vanavond wil hij zijn dank betuigen. Hij heeft mogen samenwerken met drie burgemeesters. 

Alle drie sterk verschillende persoonlijkheden maar wel allemaal met een tomeloze inzet voor 

hun Beveren. Hij heeft samengewerkt met drie voorzitters, vele schepenen en vele raadsleden 

van alle politieke partijen. Hij dankt iedereen voor het vertrouwen dat hij heeft mogen ervaren. 

In tegenstelling tot het populistisch discours wenst hij zijn waardering naar hen uit te drukken. 

Hij heeft heel veel mensen gekend die met veel inzet, deskundigheid en engagement hun 

mandaat hebben opgenomen. Dat wordt in de publieke opinie niet altijd gezien. Toch is het 

enorm belangrijk voor de democratie. Als er geen mensen zijn die de mandaten willen 

opnemen en op een goede wijze uitvoeren, dan stopt de democratie. Hij dankt voor het 

vertrouwen.  

 

Raadslid Cools, CD&V, wil namens de Gewestelijke Maatschappij Voor Huisvesting de algemeen 

directeur niet zomaar te laten gaan. Zij dankt hem zeer hartelijkheid voor de fijne 

samenwerking al die jaren. 



 

  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 15 december  

2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op 

dinsdag 26 januari om 19.30 uur. 

 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 

 


