SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 26 januari 2021

1.

De raad gaat akkoord de maatregelen, genomen bij politieverordening d.d. 30 november
2020n houdende diverse maatregelen ter afremming van het coronavirus – verlenging maatregelen genomen op 28 oktober 2020, ter verlengen tot herevaluatie. Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van politieverordening.

2.

De raad keurt het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid goed. De burgemeester wordt aangesteld als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot dit protocol, gelet op de bevoegdheid bestuurlijke politie en op de gevoeligheid van de gegevens.

3.

Kennis wordt genomen van het besluit van waarnemend gouverneur d.d. 04 december 2020
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de gemeente Beveren.

4.

Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken wegens aanpassing kostprijzen FOD en uitvoering van de Brexit wordt goedgekeurd.

5.

Een leningsovereenkomst voor wijkgezondheidscentrum vzw De Link wordt goedgekeurd
voor een bedrag van 177 440 EUR.

6.

De raad gaat akkoord met het wijkcirculatieplan Beveren-Melsele.

7.

De raad beslist een gemeentelijk beleidsplan ruimte voor Beveren te laten opmaken in navolging van art. 2.1.11 van de VCRO. Aan het college wordt de opdracht gegeven de nodige
maatregelen te treffen voor de opmaak en de vaststelling van het Gemeentelijk Beleidsplan
Ruimte.

8.

Door de raad wordt kennis genomen van de vijf bezwaarschriften van twaalf personen naar
aanleiding van het openbaar onderzoek over de aanvraag OMV_2020092611 van de heer
Jean-Marie Van Wanseele namens BVBA Gr-ont, Nijverheidslaan 31A te 8540 Deerlijk voor
een groepswoningbouwproject met 34 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen (24
appartementen), aanleg van wegenis, een trage weg langs de lyskens brugbeek en een
groenzone met vijver en wadi, gelegen Bunderhof zn, 9120 Haasdonk, kadastraal omschreven als Beveren, afdeling 10 (Haasdonk), sectie C, nummers 300, 301F en 301G. Het wegtracé
van de nieuwe wegenis met bijhorende modeldwarsprofielen zoals voorgelegd wordt goedgekeurd.

9.

De gemeenteraad beslist de kandidatuur te bekrachtigen van de goed gelegen verkavelingswijk binnen de contour van het RUP “wijziging BPA A. Van Puymbroecklaan”, als antwoord op
de projectoproep van het Team Vlaams Bouwmeester rond goed gelegen verkavelingswijken
in transformatie.
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10.

De raad beslist formeel akkoord te gaan met de kandidatuur voor Open Oproep 41 van de
Vlaams Bouwmeester voor een gecoördineerd ontwerp voor verschillende initiatieven in en
rond de Molenbergwijk (d.i. tussen Donkvijverstraat, Diederik Van Beverenlaan, SintMartenslaan en de Eximius Van de Veldelaan, met inbegrip van beide zijden van deze straten).

11.

De raad neemt kennis van het openbaar onderzoek dat geen aanleiding gaf tot bezwaren of
opmerkingen met betrekking tot de omgevingsvergunning De Vlaamse Waterweg te Kallo.

12.

De raad gaat akkoord om in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 (in-houseopdracht) de bevoegdheid van het dossier ‘groenonderhoud, natuurzorgwerken en reinhouden straten en pleinen door de Wase Werkplaats in 2021 over te dragen aan de Wase Werkplaats vzw uit Temse.

13.

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde wijzigingen aan de huurovereenkomst van
de brandweerkazerne, Gravendreef 5 te Beveren, door enerzijds een toevoeging van een garage aan het in huur gegeven goed in ruil voor een maandelijkse verhoging van de huurprijs
met 250 EUR en anderzijds het verwijderen van de optie welke de gemeente zich had voorbehouden om de grote onderhoudsgarage terug te eisen voor eigen gebruik.

14.

Akkoord wordt gegaan de gronden, Sportlaan te Vrasene, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie B nr. 597Z met een oppervlakte van 125,97 m² kosteloos over te nemen voor opname in
het openbaar domein. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.

15.

De raad beslist het perceel, 3e afdeling, sectie C nr. 669K2 en deel van nummer 669F2 met een
oppervlakte van 145,91 m², zijnde een projectgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en
Bijlstraat te Beveren, te verkopen. Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte.

16.

Tevens beslist de gemeenteraad de projectgrond aan het Congoken in Beveren, kadastraal
3de afdeling, sectie C deel van nummers 709K, 710G, 710F, 705D3 en nummer 705T2 met een
oppervlakte van 7 294 m² te verkopen. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.

17.

De raad beslist het perceel 2de afdeling, sectie D zonder nummer met een oppervlakte van
30,25 m², gelegen aan de Gasdam te Beveren, te verkopen aan Fluvius voor de oprichting van
een hoogspanningscabine. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.

18.

De raad beslist dat er kennis genomen is van de optie om te starten met digitaal aanmelden
voor het Basisonderwijs vanaf 2021 voor Lindenlaanschool en indien nodig Oogappel. Bij uitbreiding wordt de vraag ook gesteld aan de andere basisscholen van Beveren.

19.

De raad gaat akkoord dat aan de heer Jan Noppe, die de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur heeft uitgeoefend van 1 december 1986 tot en met 31 december 2020, de
eretitel van zijn functie van algemeen directeur wordt toegekend.

20.

Door de raad wordt kennis genomen van de lijst van de onbebouwde gronden in woongebied
van de gemeente Beveren die in eigendom zijn van de Vlaamse overheden. Deze lijst wordt
overgemaakt aan het Departement Wonen-Vlaanderen met de bemerking dat het Bindend
Sociaal Objectief zal gehaald worden cf. Sociaal Woonbeleidsconvenant dat door de Minister
werd ondertekend. Aan het Departement Wonen-Vlaanderen wordt meegedeeld dat de gemeente bij die overheden zal aandringen dat ze de opgelijste gronden opeen zinvolle manier
zouden gebruiken, zoals bijvoorbeeld een sociaal huisvestingsproject.
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