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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 23 februari 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00050 Verslag gemeenteraadszitting  26 januari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d.26 januari 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 26 januari 2021.

2 2021_GR_00049 Aanpassing belastingreglement op de privatisering openbaar 
domein  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Na overleg met diverse diensten stelt team Mobiliteit een aanpassing voor van het belastingreglement op 
privatisering van het openbaar domein. Er worden twee aanpassingen gedaan:

1. Vrijstelling van belasting voor stellingen die doorloopbaar zijn én voldoende obstakelvrije 
voetpadbreedte vrijhouden (1,5m breedte, met ondergrens van 1,2m wanneer voetpad niet groter 
is; 2,2m vrije hoogte)

2. Administratieve boete van 250 EUR bovenop het verschuldigde belastingbedrag bij onvolledige of 
ontbreken van aangifte.

Deze aanpassingen kennen hun oorsprong in een overleg met bestuur en politie over niet-vergunde innames 
en een overleg met Confederatie Bouw.

De mogelijkheid om bovenop het verschuldigde bedrag 250 EUR administratieve boete op te leggen bij 
onvolledige of gebrek aan aangifte geeft meer hefbomen om overtreders tot actie te dwingen. Tot op 
vandaag is enkel een verdubbelde belasting mogelijk, wat in vele gevallen maar een 'boete' van enkele 
tientallen euro's oplevert.  

In voorkomend geval dienen volgens het reglement volgende stappen gevolgd worden:

 Overtredingen worden vastgesteld bij proces-verbaal (= ambtelijk dossier, hoeft niet door politie 
opgemaakt te worden). 



2/31

 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling ontvangt de belastingplichtige een 
aangetekend schrijven met vermelding van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, 
evenals van de elementen waarop de aanslag is gebaseerd en de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting. 

 De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op privatisering openbaar domein goed te 
keuren zoals voorgelegd in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het belastingreglement op privatisering openbaar domein goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

3 2021_GR_00048 Retributiereglement op de afgifte van toeristische producten 
- Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het onthaalkantoor van dienst toerisme en van Fort Liefkenshoek wordt er heel aantal producten verkocht 
zoals boeken, fiets-en wandelroutes, geschenken, .... 

De lijst van deze producten heeft af en toe een aanpassing nodig, zowel naar aanbod als naar 
verkoopprijzen. 

Het vorige retributiereglement dateert van 29/12/2015.

In bijlage wordt de aangepaste lijst bezorgd van toeristische producten. 

In geval er verzending moet gebeuren worden de verzendingskosten mee aangerekend.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het retributiereglement op 
afgifte van toeristische producten volgens reglement en lijst in  bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op afgifte van toeristische producten en bijlage goed te keuren zoals voorgesteld in 
bijlage.
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4 2021_GR_00061 Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig 
te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende principes: 
wettelijkheid, respect, verantwoordelijkheid, spreekrecht en spreekplicht, dienstbaarheid, professionaliteit 
en objectiviteit.

De huidige deontologische code voor mandatarissen, die dateert uit 2007, is toe aan actualisatie. Daarbij 
blijven we wel de oorspronkelijke principes hanteren. De aanpassingen die gebeurden, zijn vooral ten 
gevolge van de ondertussen gewijzigde regelgeving en de inkanteling van het OCMW.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp deontologische code voor mandatarissen principieel goed te keuren.

5 2021_GR_00032 Samenwerkingsovereenkomst met Danneels Development nv 
ter realisatie van verkaveling Leurshoek Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het project Leurshoek dient de gemeente met de private partner Danneels 
Development nv nog een samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden. Het project zal gerealiseerd 
worden op de gronden, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummers 538H, 539F, 563K en 561G.

Het college keurde in zitting van 12 november 2018 reeds de principes voor de kostenverdeling goed.
Het gedeelte van Danneels Development nv omvat 17 bouwkavels voor eengezinswoningen en het gedeelte 
van de gemeente omvat 18 bouwkavels voor eengezinswoningen en een bouwkavel voor een 
meergezinswoning. Gelet op de te verdelen eigendomsstructuur zal het volledige projectgebied inzake 
kosten (studiekosten, archeologie, wegenis, riolering, groen,...) verdeeld worden volgens de hierna vermelde 
verdeelsleutel:
- Danneels Development nv: 33,5%
- gemeente Beveren: 66,5%

De kosten voor de nutsvoorzieningen alsook de ondergrondse containers gebeurt op basis van het aantal 
bouwkavels. Wat de ondergrondse containers betreft, is de helft ten laste van de buurt zoals reeds werd 
goedgekeurd.

Budget ter realisatie van deze verkaveling is voorzien in 2021 en 2022, AR 2220007 BI 0620-00, NR-WEG-031.

Door deze samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente Beveren aan Danneels Development nv 
volmacht om de aanvraag van omgevingsvergunning in te dienen. Alsook zal Danneels Development nv voor 
wat betreft de aanbesteding ter realisatie van de wegenis- en infrastructuurwerken werken via de wetgeving 
overheidsopdrachten.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beveren en Danneels Development nv 
voor de realisatie van de verkaveling Leurshoek in Beveren goed te keuren.

6 2021_GR_00054 Voorlopige vaststelling RUP Texamsite te Kieldrecht - 
Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE

 20111003 GR agendapunt 10: aanstelling van Antea voor RUP Fragmenten Kieldrecht. Het RUP 
voorziet herbestemming van Texamsite, bedrijvenzone De Bock en recreatiegebied Grote Geule.

 20151012 CBS: na lange aanlooptijd met aanhoudend wisselende problematiek voor de 
ontwikkeling Texamsite, bemoeilijkt door de locatiekeuze als vooruitgeschoven brandweerpost, 
geplande sluiting Gasdamsite met optie tot inname loodsen door Technische Dienst Wegen, de 
opstalovereenkomst en afnameovereenkomst zonnepanelen tot 30 sep 2034 op het dak van de 
recentst gebouwde loods, de leegstandsheffing, de afbraakproblematiek van het oudste 
gebouwengedeelte in relatie tot een mogelijke brownfieldconvenant voor de woonontwikkeling.

 20151124 CBS: keuze voor 3de scenario voor Texamsite met gefaseerde afbraak, eerst oudste 
gedeelte, dan tijdelijke loods voor opslag (TDW en carnavalverenigingen) en tot slot deel voor 
brandweerkazerne (met optie tot woningbouw indien dit zich bij verplaatsing of afschaffing zou 
voordoen); verder uit te werken.

 20160926 CBS: 1 travé van de te behouden groene loods kan worden afgebroken (met beperkte 
afkoppeling zonnepanelen), geen aparte oostelijke toegang tot de te behouden groene loods langs 
het doodlopend deel Kouterstraat (enkel toegang over het voorhof van de brandweerkazerne via 
nieuwe poort in westgevel), ontwikkeling als woongebied met beperkte publieke ruimte (bij te 
sturen), behoud rest groene loods (voor TDW en nevenpost Hulpverleningszone Waasland), 
volledige inkleuring als woongebied met overdrukzone voor brandweer.

 20170117 informeel haalbaarheidsoverleg met gewestelijke en provinciale ambtenaren: 
bijkomende argumentatie gevraagd voor omzetting KMO-zone Texam in woonzone.

 20170213 CBS: beslissing tot verderzetting van de 3de deel-RUP Texamsite waarbij bijkomende 
argumentatie wordt aangeleverd.

 20170927 bilateraal overleg over start- en procesnota en plan-MER-screening met GOP departement 
Omgeving, departement Landbouw & Visserij, dienst Ruimtelijke Planning prov. Oost-Vlaanderen 
waarbij enkel de provincie aanwezig was én akkoord ging met inrichting als woongebied met 
gedeeltelijke overdruk openbaar nut (brandweerkazerne).

 20171211 CBS: het college beslist het deel-RUP Texamsite te laten verder lopen als apart project 
fase 1.

 20190218 CBS: kennisname van aangepaste start- en procesnota én advies gecoro 28 jan 2019, 
adviesvraag adviserende instanties, organisatie terinzagelegging 25 jan t.e.m. 26 maart 2019 en 
inrichting van eerste publieksmoment 19 feb 2019.
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 20200518 CBS: kennisname van het verslag van het planteam m.b.t. de voorgelegde scopingnota, 
goedkeuring van de scopingnota, opdracht aan het planteam tot adviesvraag bij de advies 
verlenende instanties, incl. de organisatie van de plenaire vergadering.

 20200629 plenaire vergadering : bespreking van de adviezen van gecoro, gemeente Sint-Gillis-Waas, 
Polder Land van Waas, Departement Omgeving en Provincie.

 20200806 planteam: doorvoeren van aanpassingen aan het voorontwerp.
 20201214 CBS: bespreking van aangepast voorontwerp met vraag om aanpassingen in functie van 

gemeentelijke noden in relatie tot actuele situatie.

TOELICHTING RUP TEXAMSITE

Het herwerkte voorontwerp, omvattend toelichtingsnota, plannen bestaande en juridische toestand, 
grafisch plan, compensatieplan, stedenbouwkundige voorschriften) wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 
voor voorlopige vaststelling.

Doelstellingen plan

In het centrum van de kern Kieldrecht is na het uitdoven van het bedrijf ‘Texam’, ruimte vrijgekomen die de 
gemeente wenst te gebruiken voor de inrichting van een nieuwe brandweerpost enerzijds en een versterking 
van de kern onder de vorm van een woonontwikkeling anderzijds. Het voorliggende RUP dient een 
stedenbouwkundig kader te vormen die een kwalitatieve herontwikkeling van de site mogelijk maakt.

Situering

De kern Kieldrecht bevindt zich in een open agrarisch polderlandschap op de grens met Nederland. Tevens is 
de kern gelegen in de invloedsfeer van de industriële Waaslandhaven ten oosten en ontsluit deze via de N451 
naar de hoofdweg E34 in het zuiden.

De site is volledig binnen het bestaande woonweefsel gelegen, de omgeving bestaat uit voornamelijk 
vrijstaande woningen. Het plangebied bevindt zich eerder aan de rand van de kern, in de ruimere omgeving 
zijn nog een aantal kleinere bedrijfsloodsen aanwezig. De site ontsluit via de Kouterstraat, een verzamelweg 
op lokaal niveau.

Afbakening plangebied

De volledige bedrijfspercelen worden opgenomen in het RUP, inclusief de (voormalige) trage weg die de site 
naar het zuiden ontsluit en op de Molenstraat uitkomt. De Texamsite zelf en de zuidelijke ontsluitingsweg 
naar de Molenstraat met een breedte van 3m is in eigendom van de gemeente (opgemeten door een 
beëdigde landmeter).

De grote tuinen ten zuiden van de site zijn mee opgenomen gezien deze nog binnen woonuitbreidingsgebied 
gelegen zijn én hier een correctie van het gewestplan wordt doorgevoerd naar woongebied.

Visie

Algemene visie

Enerzijds maken de ligging van de voormalige bedrijfssite in een rustige woonomgeving, de smalle toegang 
via een dense woonstraat en de beperkte mogelijkheid tot buffering het moeilijk nieuwe bedrijven op deze 
locatie aan te trekken. Anderzijds heeft het weinig zin om de ruimte behoevende aannemers ruwbouw- tot 
voltooiingswerken te herlocaliseren naar de Texamsite, omdat ze daar wellicht evenveel hinder zouden 
veroorzaken als de toenmalige textielfabriek.
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De bestaande en toenemende potentie tot tewerkstelling in de Waaslandhaven én de gemeentelijke wens 
tot verdere ondersteuning van een zich ontwikkelend voorzieningenapparaat in de kern van Kieldrecht, 
zorgen ervoor dat een wooninvulling hier meer opportuun is. Er is immers een groeiende woningbehoefte 
gelet op de verkeerscongestie in het havengebied en de positie waarin Kieldrecht zich ten opzichte van het 
havengebied bevindt. Kieldrecht is bovendien gunstig gelegen ten aanzien van de (Seveso-)milieuimpact van 
de haven op zijn omgeving, gelet op de westelijke ligging en de overheersende windrichtingen waardoor er 
nauwelijks overlast is. Het veiligheidsrapport bevestigt dit. Een woonontwikkeling zal enerzijds zorgen voor 
de noodzakelijke sanering van de site, anderzijds blijven aan wonen verwante functies en 
gemeenschapsvoorzieningen mogelijk.

De naburige haven met een capaciteit van 46.000 werkplaatsen zorgt voor de mogelijkheid om te wonen 
nabij de werkomgeving. Door de toenemende mogelijkheden van elektrische fietsen is een duurzaam woon-
werkverkeer hier mogelijk. Bovendien biedt een goed uitgerust wegennet de mogelijkheid om op korte 
termijn bijkomend collectief vervoer te organiseren, al dan niet met elektrische (pendel)bussen. (Zie H3.4, 
principe 1.)

Deze (brownfield)ontwikkeling in het centrum van de kern Kieldrecht, krijgt een hoofdbestemming wonen. 
Dit past in de principes van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) en BRV (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen) die inbreidingsprojecten en het verhogen van het ruimtelijke rendement in de kernen 
vooropstellen. In het PRS (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan) wordt Kieldrecht aangeduid als hoofddorp, 
waar nieuwe woonontwikkelingen en bijhorende voorzieningen dienen te worden gerealiseerd. Het GRS 
(Gemeentelijk Ruimtelijk Strcutuurplan) stelt woonontwikkelingen met een diverse typologie voorop, met 
aandacht voor het openbare domein en de sociale huisvesting. Het GRS stelt bovendien dat Kieldrecht een 
inhaalbeweging dient te maken inzake woonaanbod (grotendeels gerealiseerd). Het realiseren van een 
vooruitgeschoven brandweerpost in een deel van het plangebied wordt gezien als een met wonen te 
verzoenen voorziening die thuishoort in een hoofddorp.

Ontwikkeling van de site

De site biedt de mogelijkheid om het omgevende woongebied verder met ‘wonen’ in te vullen. De 
woningtypologie uit de omgeving is hierin bepalend: de oostelijk gelegen insteekweg Kouterstraat 201-235 
met gesloten bebouwing, de Weverstraat met halfopen en open bebouwing, de zuidelijk gelegen insteekweg 
Kouterstraat 251-279 met halfopen bebouwing. Aansluitend hiermee kunnen stroken gegroepeerde 
bebouwing worden gerealiseerd. Aan wonen verwante functies en voorzieningen kunnen worden 
meegenomen als nevenbestemming.

Het publiek domein ter hoogte van het plangebied wordt verbreed, de verwerving van de gronden is 
intussen gerealiseerd door de gemeente, waardoor het verblijfskarakter van de plek kan worden benadrukt. 
Er komt een voetgangersdoorsteek naar de Weverstraat, een verbinding voor autoverkeer is niet gewenst om 
doorrijdend verkeer te vermijden én een woonerfkarakter te verzekeren. Er wordt voldoende ruimte voorzien 
voor de inrichting van een kwalitatief en groen openbaar domein, wat een meerwaarde vormt voor de 
woonomgeving. De voetgangersverbinding naar de Molenstraat is momenteel niet aanwezig maar zal de 
leefbaarheid van het gebied en de integratie in de omgeving verhogen.

Het voormalig bedrijfsgebouw van 1980 is deels ontwikkeld als brandweerkazerne met een goede ontsluiting 
richting hoofdwegennet via de Kouterstraat, ook richting Nieuw-Namen gezien de vooruitgeschoven 
brandweerpost kadert in een grensoverschrijdende hulpverleningsovereenkomst met de gemeente Hulst. De 
noodzakelijke ruimte beperkt zich tot minder dan een derde (32,6 meter) van het 113,1 meter lange 
bedrijfsgebouw. De restruimte is ingericht als tijdelijk depot voor de technische dienst ‘wegen en 
groenbeheer’, normaliter voor de restperiode van de opstalovereenkomst van de zonnepaneleninstallatie 
(vervalt in 2034), tenzij de opstalovereenkomst zou kunnen ingericht worden op een andere locatie.
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Het oudste deel van de loodsen langsheen de insteekweg Kouterstraat 201-235 wordt gesloopt na 
vergunning om leegstandbelasting te voorkomen én om de ontwikkeling van de 1ste fase van het gevraagde 
woongebied mogelijk te maken.

Er wordt bij voorkeur een mix aan woningtypologieën gerealiseerd met bijzondere aandacht voor starters, 
senioren en alleenstaanden. Een aantal ruimtelijke randvoorwaarden inzake kwalitatief wonen zijn 
doorvertaald naar de stedenbouwkundige voorschriften. Ook de ruime percelen aansluitend bij de 
Molenstraat worden mee opgenomen in het woongebied en kunnen desgewenst later in het kader van 
intensivering van het bestaande ruimtebeslag aangewend worden in functie van een ontwikkeling. Het 
betreft een restzone die ontstaan is na het realiseren van de aanpalende verkavelingen, die in het GRS werd 
beschouwd als reeds gerealiseerd. Bij de omgevingsaanleg dient voldoende aandacht te zijn voor de 
waterhuishouding, ook voor de impact ervan op de ruimere omgeving. Ondanks de beperkte 
infiltratiegevoeligheid wordt er maximaal ingezet op infiltratievoorzieningen en pas in tweede instantie op 
voldoende buffercapaciteit. Een goede praktijk hierbij is het voorzien van landschappelijk geïntegreerde 
wadi.

Fasering

Afgaande op de mogelijkheden die in het ontwerpende onderzoek naar voren komen, kan een volgende 
fasering worden voorgesteld:

 Fase 1: onmiddellijk na publicatie van het RUP in het Belgisch Staatsblad (dit gezien het RUP reeds 
loopt sinds 2011);

 Fase 2: na verplaatsing van de zonnepanelen op de loods.

Timing afwerking RUP Texamsite

Als timing wordt voorop gesteld :

 openbaar onderzoek van medio maart tot medio mei 2021;
 bundeling van adviezen en advies gecoro aan gemeenteraad begin juni 2021;
 definitieve vaststelling in de gemeenteraadszitting van 29 juni of 31 augustus 2021.

Na de schorsingstermijn van 45 dagen (Minister, Deputatie), volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
normaal gezien dus voorzien in 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk RUP Texamsite, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan van de bestaande en 
juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot planbaten & -schade én 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vast te stellen zonder bijkomende voorwaarden.

7 2021_GR_00055 Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 17 november 2020 én bij besluit van de Deputatie van 19 
november 2020.

De minister weerlegt in het schorsingsbesluit de vierledige bijkomende argumentatie door de gemeenteraad 
en besluit als volgt:

“De wijzigingen aan het plan komen niet tegemoet aan de eerder gemaakte schorsingsbesluiten van 5 
augustus 2020 en 13 augustus 2020. De voorgestelde aanpassingen hebben enkel betrekking op de waterloop 
en de situatie nadat de huidige bedrijfsvoering wordt stopgezet. Zowel de deputatie als de minister wezen op 
fundamentele problemen met de huidige bedrijfsvoering, zowel naar aard van de activiteiten als naar omvang 
en dit in relatie tot de geldende beleidskaders uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beveren. De beslissing 
van de gemeenteraad van Beveren van 29 september 2020 moet om bovenstaande redenen opnieuw worden 
geschorst.”

De deputatie schorst het gemeenteraadsbesluit omdat:

“De wezenlijke uitbreiding van de site Stoop Projects in oostelijke richting duidelijk vragen oproept naar de 
principes van zuinig ruimtegebruik (bijkomend 1,8 ha ten opzichte van het BPA Metalen van Houts 0,4 ha) en de 
intentie om nieuwe bedrijvigheid te Beveren lokaal te houden, ook binnen het stedelijk gebied Beveren, zoals 
gesteld op vraag van de gemeente in het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Beveren.”

Het college heeft in zitting van 30 december 2020 beslist de gemeenteraad niet te verzoeken tot een vierde 
definitieve vaststelling volgens de bedrijfsbehoeften op lange termijn. In zitting van 14 december 2020 
besliste het college dat de enige oplossing erin bestaat het bedrijf op de locatie te bestendigen op basis van 
de korte termijnbehoeften. Hiervoor zal wellicht geen schorsing meer optreden. Nadat het planproces van 
de afbakening van het stedelijk gebied afgerond is, kan via een nieuwe aanvraag planologisch attest of via 
een nieuw RUP de uitbreiding op lange termijn aangevraagd worden.

Uiteindelijk is een vierde definitieve vaststelling volgens de korte termijnbehoeften - inmiddels verworven 
via vergunningen - noodzakelijk om het bedrijf in de mogelijkheid te stellen alsnog vergunningen te 
verkrijgen in de zone van de korte termijnbehoeften (volgens het sinds 6 augustus 2019 vervallen 
planologisch attest). Zonder nieuwe vaststelling zouden de zones buiten BPA Metalen Van Houts immers in 
landbouwgebied blijven liggen. Het aanvragen van een nieuw planologisch attest is op dit moment niet 
redelijk gezien een definitieve vaststelling van de korte termijn behoeften mogelijk is zonder schorsing door 
de minister en/of de deputatie.

Als oostelijke grens opteerde het college voor een 10 meter brede buffer in oostelijke richting, gezien vanaf 
de bovenzijde van het talud van de afgeschafte waterloop nr. 68. Ter hoogte van het gebouw wordt de buffer 
versmald om een strook van 5 meter te vrijwaren voor de aanleg van een brandweg die ter zelfder tijd dienst 
doet als bedrijfuitbatingsdoorgang. Dit voorstel werd door de ambtenaren van Dep Omgeving en provincie in 
de planteamvergadering van 8 januari 2021 aanvaard omdat het tegemoet komt aan de schorsingsbezwaren 
van de minister en de deputatie.

Een nieuw advies bij Team MER (plan-MER-screening) en Team Veiligheid (RVR veiligheidsrapport Seveso) 
werd per e-mail verkregen resp. gegenereerd. De resultaten van de eerste voorlopige vaststelling zijn 
bevestigd, wat logisch is gezien de vast te stellen bedrijfsoppervlakte met ongeveer 1 ha wordt verkleind.

Het VLAREM werd nagetrokken waarbij een minimale buffer van 5 meter noodzakelijk is. Bij uittekening blijkt 
dat de buffer op het smalste punt zelfs 7 meter is.
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Daarnaast werden de eerdere vaststellingen op basis van de contour van de landmeetkundig opmeting van 
Irtas in plaats van op de kadastrale ernstig foute intekening van het GRB in vraag gesteld. Enerzijds is er het 
eerder ingenomen praktisch standpunt, dit op basis van een eerder ongunstig advies van Infrabel. Anderzijds 
is er het juridisch standpunt van Dep OMG dat stelt dat het volledige (in GRB foute weergegeven) perceel 
761y moet worden herbestemd gezien dit volgens het kadaster eigendom is van Stoop Invest.

De intekening op basis van het foute GRB leidt tot een irreële vergroting van het perceel 761y aan de noord- 
de westzijde én creëert dat bovendien nieuwe juridische problemen die ondervangen worden in de 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan in afwachting van een correctie van het 
GRB. Hierdoor kan het principe van een V/T-index niet aangehouden worden. Het leidt tot de creatie van 
(een naar werkelijkheid overbodig) art. 3 zone voor toegangsweg. Het studiebureau heeft het ontwerp RUP 
Stoop Projects op bovenstaand aangegeven wijze aangepast.

Volgens ingewonnen inlichtingen blijkt een snelle rechtzetting van het GRB in relatie tot de proceduretermijn 
van het RUP niet mogelijk. Deze rechtzetting zal waarschijnlijk worden terug gebracht tot de 
landmeetkundige opmeting van Irtas door beëdigd landmeter-expert Johan Koppen, nog slechts 
tegensprekelijk te maken, zoals vastgesteld in het eerder geschorste RUP. Deze juridische benadering vanuit 
het Dep OMV zal bij het nieuw te voeren openbaar onderzoek aanleiding geven tot misverstanden en 
verwarring.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een aangepaste 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een aangepast 
grafisch plan met aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch register van planbaten en - 
schade (opnieuw) voorlopig vast te stellen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ministerieel schorsingsbesluit dd. 17 november 2020 en het schorsingsbesluit van 
de Deputatie dd. 19 november 2020 voor het RUP Stoop Projects.

Artikel 2
de argumentatie voor de nieuwe (tweede) voorlopige vaststelling van het RUP Stoop Projects - dit volgens de 
zonering van de korte termijn behoeften volgens het vervallen planologisch attest - als zonevreemd bedrijf, 
met een oostelijke buffer van 10 meter - ter hoogte van het gebouw versmald in functie van de aanleg van 
een brandweg maar breder dan de minimum breedte volgens VLAREM - en gelegen aan de oostzijde van de 
afgeschafte waterloop nr. 68, goed te keuren.

Artikel 3
het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de bestaande en 
juridische toestand, een aangepast grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én 
bijhorende aangepaste stedenbouwkundige voorschriften een tweede keer voorlopige vast te stellen in oude 
procedure zonder bijkomende voorwaarden.

8 2021_GR_00056  Principiële vaststelling nieuwe straatnaam  "Georges 
Staesstraat" te Beveren - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
D32-RS

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 augustus 2020 de omgevingsvergunning 
verleend aan IPON voor een inbreidingsproject met wegenis. Het project situeert  zich tussen Gentseweg 135 
en 141 en de spoorweg,  aan  overzijde van het kruisspunt van de N70 en Duivendam en wordt ontsloten via 
de Gentseweg. 

 Langsheen de nieuwe weg zullen 12 ééngezinswoningen en 3 meergezinswoningen (met samen 48 
woongelegenheden) gebouwd worden.

Gezien er geen toponiem voor handen is stelt de Gemeentelijke Cultuurraad met brief van  02 oktober 2020 
de naam "Georges Staesstraat" voor.

Georges Staes (1927 - 2017) was een veelzijdig beeldend kunstenaar. Er is werk van hem te vinden in heel 
Beveren, zowel in openbaar als in privébezit en de nieuwe weg zal aangelegd worden vlak bij de wijk waar 
wijlen Georges Staes woonachtig was. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 december 2020 beslist om het voorstel 
van de  Gemeentelijke Cutuurraad te volgen en de straatnaam “Georges Staesstraat” voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

 Mits akkoord van de raad wordt de straatnaam “Georges Staesstraat” principieel vastgesteld en aan de 
verdere procedure onderworpen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de straatnaam "Georges Staesstraat" principieel vast te stellen (voor het project dat zich situeert tussen 
Gentseweg 135 en 141 en de spoorweg aan de overzijde van het kruispunt van de N70 en Duivendam en 
wordt ontsloten via de Gentseweg) en aan de verdere procedure te onderwerpen.

9 2021_GR_00060 Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan te Beveren 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren heeft een overeenkomst afgesloten met Infrabel om de spoorwegovergangen op het 
grondgebied van Beveren te sluiten.  Als de spoorwegovergang van de Zandstraat (OW17) gesloten wordt, 
moet er een alternatief zijn voor het gemotoriseerd verkeer.
Hier is de keuze gemaakt om het tracé van de gewestweg N485 te verleggen naar de Oude Baan. De Oude 
Baan is op dit ogenblik een lokale weg type III die omgevormd moet worden naar een lokale weg type I, 
rekening houdend met het feit dat dit een gewestweg wordt.

Daarnaast moeten er ook voorstellen opgemaakt worden om mogelijk sluipverkeer te weren van de 
Zandstraat naar de Piet Stautstraat.
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Een belangrijk aandachtpunt bij het wegontwerp zijn de historische bunkers, gelegen naast de weg. Deze zijn 
beschermd.
De focus moet gelegd worden op de optimalisatie van de functie, veiligheid en levensduur van deze rijbaan.

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan” werd 
een bestek met nr. 2021/6416 opgesteld door de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200 000 EUR exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 200 000 EUR exclusief btw, 
of 242 000 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen.

10 2021_GR_00058 Aankoop van een lichte vrachtwagen voor de dienst 
Feestelijkheden en overlaten huidig voertuig - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De dienst Feestlijkheden wenst een nieuwe lichte vrachtwagen aan te kopen en het huidige voertuig over te 
laten.

De huidige vrachtwagen ( EEI-105) bereikt dit jaar de leeftijd van 20 jaar. De voorbije jaren zijn hier veel zware 
kosten aan gebeurd. 
Dit voertuig heeft ook de emmisienorm euro 3, waardoor dit voertuig niet meer in een lage emmisiezone 
mag. 

In het kader van deze opdracht werd er een bestek opgesteld door de Technische dienst Wegen.

De uitgave voor het aankopen van een lichte vrachtwagen wordt geraamd op 150 500 EUR exclusief btw of 
182 105 EUR inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het aankopen van een lichte vrachtwagen voor de dienst Feestelijkheden + overlaten huidige 
voertuig.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 150 500 EUR exclusief btw, 
of 182 105 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

11 2021_GR_00046  Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door de Groendienst werd een lastenboek opgemaakt voor het groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-
2022-2023 en 2024.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Perceel 1 (Beveren), raming: 419 313,56 EUR excusief btw of 507 369,41 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 2 (Doel), raming: 71 416,64 EUR excusief btw of 86 414,13 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 3 (Gaverland), raming: 417 686,88 EUR exclusief btw of 505 401,12 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 4 (Haasdonk + KMO zone), raming: 330 308,60 EUR exclusief btw of 399 673,41 EUR inclusief 21% 
btw;

* Perceel 5 (Kallo), raming: 317 738,36 EUR exclusief btw of 384 463,42 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 6 (Kieldrecht + Prosperpolder), raming: 449 945,64 EUR exclusief btw of 544 434,22 EUR inclusief 
21% btw;

* Perceel 7 (Melsele noord), raming: 359 987,82 EUR exclusief btw of 435 585,26 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 8 (Melsele zuid), raming: 261 785,96 EUR exclusief btw of 316 761,01 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 9 (Beeweg en omgeving + Laurier-,Lavendel-,Tijm-en Vlierstraat Melsele), raming: 238 069,34 EUR 
exclusief btw of 288 063,90 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 10 (Verrebroek), raming: 223 522,40 EUR exclusief btw of 270 462,10 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 11 (Vrasene), raming: 342 839,10 EUR exclusief btw of 414 835,31 EUR inclusief 21% btw;
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* Perceel 12 (Tijskenshoekwijk, Bosbeek, Klaveren Aas en Doornpark), raming: 281 048,68 EUR exclusief btw 
of 340 068,90 EUR incusief 21% btw;

* Perceel 13 (Beveren west), raming: 88 681,08 EUR exclusief btw of 107 304,11 EUR inclusief 21% btw;

De totale uitgave voor vier jaar wordt geraamd op 3 802 344,06 EUR exclusief btw of 4 600 836,30 EUR 
inclusief btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het uitvoeren van groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 3 802 344,06 EUR exclusief 
btw, of 4 600 836,30 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

12 2021_GR_00043 Gebruiksovereenkomst van een terrein voor de aanleg van 
fietspad F425 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Provincie Oost-Vlaanderen en de lokale besturen wensen de fietssnelweg F425 langs spoorweg 10 tussen 
de gewestwegen E34 en N70 te realiseren. De fietssnelweg F425 verbindt de fietssnelwegen F4 met de F41 via 
de spoorweg vanaf Melsele station voorbij de P&R Melsele richting E34.  De toekomstige fietsbrug over de 
E34 zal daarbij de Waaslandhaven bereikbaar maken voor fietsers. Vanaf station Melsele tot de N70 werd het 
traject gerealiseerd.

Overwegende dat voor de realisatie van deze fietssnelweg een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten 
tussen de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Deze 
samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 oktober 2018. Deze 
samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de gemeente Beveren dient in te staan voor de beschikbaarheid 
van de gronden, de Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor het ontwerp, de openbare aanbesteding en de 
uitvoering van de werken.

In het kader van deze realisatie dient er een gebruiksovereenkomst te worden afgesloten met het Vlaams 
Gewest voor een perceel grond, grenzend aan de Grote Baan, waarover het fietspad zal lopen. Deze 
overeenkomst is kosteloos en van onbepaalde duur.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gebruiksovereenkomst van een terrein, dienstig voor de aanleg van fietspad F425, goed te keuren.

13 2021_GR_00030 Kosteloze grondverwerving Ropstraat te Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor het perceel, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A nummer 767S werd een omgevingsvergunning 
aangevraagd.

Ter realisatie van deze vergunning dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden 
aan de gemeente.

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A nummer 76T. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 5 oktober 2015, heeft het perceel een 
oppervlakte van 68,87 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 10de afdeling, sectie A nummer 767T, gelegen aan de Ropstraat te Haasdonk, kosteloos over te 
nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2021_GR_00042 Kosteloze grondverwerving Rudolf Esserstraat te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 7 december 2020 een omgevingsvergunning (OMV_2020128377-CF) ter 
realisatie van een verkaveling voor 2 loten in de Rudolf Esserstraat in Melsele.

Ter realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden in 
het openbaar domein.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummer 110L2. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 21 december 2020, heeft het 
perceel een oppervlakte van 15,36 m².
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 110L2 met een oppervlakte van 15,36 m², gelegen aan de 
Rudolf Esserstraat in Melsele kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2021_GR_00045 Kosteloze grondverwerving Alfons Van Puymbroecklaan te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van een bouwproject in de Alfons Van Puymbroecklaan in Melsele, zijnde het oprichten van 
een appartement met 4 woongelegenheden na afbraak van de bestaande gebouwen (OMV_2020053508), 
dient de eigenaar de gronden voor de rooilijn nog kosteloos over te dragen voor opname in het openbaar 
domein.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 131E, 131G, 133E en 133K. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 6 
augustus 2020, heeft het perceel een totale oppervlakte van 49,00 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 131E, 131G, 133E en 133K  met een 
totale oppervlakte van 49,00 m², gelegen in de Alfons Van Puymbroecklaan in Melsele, ter realisatie van de 
rooilijn kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2021_GR_00044 Aankoop grond Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 7 december 2020 principieel akkoord met de aankoop van een perceel grond 
in het binnengebied aan de Ropstraat in Haasdonk.

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 771V. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 11 januari 2021 heeft het 
perceel een oppervlakte van 8 358,02 m².
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Conform het RUP Ropstraat is deze grond momenteel grotendeels gelegen in art. 6 zone voor groen en 
kleinschalige sport en recreatie (voorheen woonuitbreidingsgebied).

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 14 januari 2021, werd er met de eigenaar 
een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 de grond aan de Ropstraat in Haasdonk, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 771V 
met een oppervlakte van 8 358,02 m² aan te kopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2021_GR_00047 Aankoop 4 bouwgronden verkaveling Gaverlandstraat te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ter realisatie van de bescheiden last in de verkaveling Gaverlandstraat Melsele ging het college in zitting van 
4 mei 2015 akkoord met de aankoop van 4 bouwgronden zodat deze na aankoop konden verkocht worden 
volgens het gemeentelijk reglement bescheiden kavels. 

Op basis hiervan ondertekenden de verkavelaars op 27 september 2016 een belofte tot verkoop welke mee 
deel uitmaakte van de verkavelingsaanvraag.

In zitting van 12 juni 2017 verleende het college de vergunnning voor deze verkaveling voor 18 bouwkavels 
met aanleg van nieuwe wegenis na afbraak van de bestaande stallingen.

Aangezien de wegenis- en rioleringswerken (fase 1) werden uitgevoerd, werden deze op 9 september 2020 
voorlopig opgeleverd. Het college leverde op 28 september 2020 het attest af waaruit blijkt dat er tot 
verkoop mag worden overgegaan. Zodoende kunnen we nu de 4 bouwgronden voor de bescheiden last 
aankopen.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummers 745 en 746F en hebben een 
totale oppervlakte van 1 084,89 m²:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte (in m²)
6 9de afd, sectie G, 746F/deel 280,37

7 9de afd, sectie G, 745/deel 746F/deel 262,92

8 9de afd, sectie G, 745/deel 239,65

9 9de afd, sectie G, 745/deel 301,95
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
4 bouwgronden in de verkaveling Gaverlandstraat in Melsele (loten 6-7-8-9), kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie G deel van nummers 745 en 746F met een totale oppervlakte van 1 084,89 m² aan te kopen voor de 
realisatie van de bescheiden last in deze verkaveling;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2021_GR_00051 Gemeentelijk Technisch Instituut - schoolraad 2021-2025 - 
wijziging verkiezingsreglement ouders  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 (ter vervanging van de participatieraden).  Op 1 april 2021 
loopt de vierde periode van 4 jaar af en dienen er voor de volgende periode (2021-2025) nieuwe schoolraden 
te worden samengesteld.

In het Gemeentelijk Technisch Instituut is er een leerlingenraad en een pedagogische raad. Zij dienen hun 
afgevaardigden in de schoolraad rechtstreeks aan te duiden.

Voor de geleding van de ouders in de schoolraad moeten er verkiezingen georganiseerd worden.

Voor de verkiezingen dient het schoolbestuur (de gemeenteraad) een verkiezingsreglement vast te stellen.

Het verkiezingsreglement van vier jaar geleden kan grotendeels behouden blijven, maar werd Corona-proof 
gemaakt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het verkiezingsreglement voor ouders van het Gemeentelijk Technisch Instituut voor de 
periode 2021-2025, zoals vermeld in bijlage.

19 2021_GR_00052 Gemeentelijk basisonderwijs - schoolraad 2021-2025 - 
wijziging verkiezingsreglementen personeel en ouders  - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 (ter vervanging van de participatieraden).  Op 1 april 2021 
loopt de vierde periode van 4 jaar af en dienen er voor de volgende periode (2021-2025) nieuwe schoolraden 
te worden samengesteld.

Indien er in de scholen "deelraden" bestaan (ouderraad en pedagogische raad) duiden deze raden 
rechtstreeks hun afgevaardigden in de schoolraad aan.

In de gemeentelijke basisscholen is er geen ouderraad of pedagogische raad zodat voor deze geledingen 
verkiezingen moeten georganiseerd worden.

Voor de verkiezingen dient het schoolbestuur (de gemeenteraad) een verkiezingsreglement vast te stellen.

De verkiezingsreglementen van vier jaar geleden kunnen grotendeels behouden blijven, maar werden 
Corona-proof gemaakt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de verkiezingsreglementen voor de ouders en het personeel voor de schoolraden van 
het gemeentelijk basisonderwijs voor de periode 2021-2025, zoals vermeld in bijlage.

20 2021_GR_00063 Ten verzoeke van Groen:  impact van de fusie van de havens 
van Antwerpen en Zeebrugge op de gemeente Beveren  - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op vrijdag 10 februari 2021 werd het samengaan van de havens van de stad Antwerpen en stad Brugge 
aangekondigd. Een tweestedenakkoord dat veel belovend lijkt, een eenmakingstraject dat zal zorgen voor 
de uitbouw van de wereldhaven van de toekomst. 

 Groen Beveren vraagt zicht af welke impact deze aangekondigde fusie heeft op de positie van Beveren in de 
nieuwe Port of Antwerp-Bruges. 

 Daarom volgende vragen: 

1/ Is Beveren betrokken en gehoord geweest bij de voorbereidende fase? 

2/ Zal de positie van de gemeente Beveren in deze nieuwe structuur in verhouding staan tot de werkelijke 
oppervlakte haven op het Bevers grondgebied?   

3/ Wat is het standpunt van de gemeente Beveren tov deze nieuwe plannen? 

4/ Welke garanties heeft de gemeente Beveren dat de toekomstige plannen niet zullen gemaakt worden 
boven de hoofden van de gemeente en haar inwoners en dat er rekening 
    zal worden gehouden met alle gevolgen zoals oa. mobiliteit, geluidshinder, samenwerkingsakkoorden,… 
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5/ Wat zijn de gevolgen van de fusie op de positie van MSLO en de positie van Beveren in MSLO? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: impact van de fusie van de havens van Antwerpen en 
Zeebrugge op de gemeente Beveren. 

21 2021_GR_00065 Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast AET-terminal 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Vorig jaar werd in de gemeenteraad verschillende keren de problematiek rond de geluidsoverlast aan de 
AET-terminal in Verrebroek aangekaart. Het probleem is al lang bekend en de milieudienst voert als gevolg 
van klachten sinds 2018 metingen uit. Pas eind 2020 werden de resultaten (deels) vrijgegeven voor inzage. 
Uit de conclusies gemaakt in de periode mei-juni 2020 door de milieudienst met vier geijkte meters bleek dat 
er gedurende 18 tot 25 dagen per maand sprake is van zware geluidsoverlast in woongebied. Zware overlast 
wil zeggen +5dBA boven toegestane norm van 35 dbA ’s nachts. Van lichte overlast wordt gesproken bij 35-
36dbA. De vaststellingen komen - op enkele kleine afwijkingen na - volledig overeen met de metingen die 
terzelfdertijd werden uitgevoerd door het lokale actiecomité.

 Voor wat de meest recente maanden betreft werden door het lokale actiecomité volgende vaststellingen 
gedaan: In de maand november 2020 was er gedurende 18 nachten zware overlast en 1 nacht lichte overlast. 
In december 2020 gedurende 19 nachten zware overlast en gedurende 6 nachten lichte overlast. Voor januari 
2021was dat zware overlast gedurende 16 nachten en lichte overlast gedurende 5 nachten. 

 Vraag is welke stappen zijn er intussen genomen door het college om een einde te maken aan deze 
systematische inbreuken tegen de milieuwetgeving?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: geluidsoverlast AET-terminal.

22 2021_GR_00066 Ten verzoeke van Beveren 2020: communicatie in verband 
met acute problemen - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Voorbije weken vonden er opnieuw zware grondtransporten plaats tussen het Logistiek Park Verrebroek en 
de Oude Molenstraat in De Klinge. In verband daarmee heb ik op 11 februari  per mail melding gedaan bij de 
diverse betrokken diensten. Ondanks het acute karakter van de kwestie - tractoren denderen de ganse dag 
door het centrum - en ondanks de pertinente en eenvoudige vragen: “is er een vergunning”, “zijn er door de 
dienst afspraken gemaakt met de transporteur?” kreeg ik maar eerst een antwoord op 17 februari. Dat om 
mij te zeggen dat er nog een antwoord komt “via de officiële kanalen”...

 Waarom kan voor dit soort van eenvoudige vragen die door elke inwoner kunnen gesteld worden geen 
eenvoudig antwoord gegeven worden door de dienst zelf? Waarom moet er in deze weken gewacht worden 
op verduidelijking?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: communicatie in verband met acute problemen.

23 2021_GR_00069 Ten verzoeke van Groen:  CORONAVACCINATIES: hoe bereiken 
we iedereen? - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente telt meer dan 100 nationaliteiten, heeft heel wat arbeidsmigranten en seizoensarbeiders op 
het grondgebied en heeft ook een onbekend percentage mensen zonder wettig verblijf. Het was en is een 
hele uitdaging om iedereen correct te informeren over de maatregelen en het zal ook een grote uitdaging 
zijn om iedereen te bereiken voor de vaccinaties. 

 Een aantal vragen: 

 1. Is het mogelijk om op de gemeentelijke infopagina’s en in de gemeentelijke communicatie een link te 
zetten naar de meertalige info die ter beschikking wordt gesteld via het agentschap integratie en 
inburgering? Zo kan iedere inwoner alvast de juiste informatie volgen. https://integratie-
inburgering.be/nl/corona-meertalige-info

 2. Volgens de gegevens van de federale overheid zien we dat er wordt gevaccineerd op basis van 
domicilieadres in België (nationaliteit is daar niet belangrijk) en de werksituatie (werkzaam in België). 

 Bereiken we ook mensen die tijdelijk op ons grondgebied verblijven maar wiens hoofdverblijfplaats niet in 
België is? Denk hierbij aan seizoensarbeiders, mensen die tijdelijk werken in de bouw,… 

 3. Is er ondertussen al duidelijkheid over de strategie voor mensen zonder wettig verblijf? 

 Als er zou gewerkt worden via de medische kaart, hoe bereiken we dan de mensen die geen medische kaart 
hebben? 
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: CORONAVACCINATIES: hoe bereiken we iedereen?

24 2021_GR_00070 Ten verzoeke van Groen:  toetreden Regionale Landschappen 
Schelde-Durme - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) staat inwoners en verenigingen bij voor vragen en advies over 
natuur, landschap en erfgoed, zo kan er samen gebouw worden aan kwaliteitsvolle en duurzame 
landschappen. 
Aansluiten bij RLSD biedt een aantal niet te onderschatten voordelen: 

1. Bundelen van krachten en kennis

Als koepelorganisatie betrekt RLSD bij elk project zoveel mogelijk partners: gemeentebesturen, provincies 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen, lokale verenigingen, enthousiaste inwoners… Door krachten en kennis te 
bundelen, bekom je een beter resultaat op maat van de streek en de lokale noden. 

2. Afstemming met alle landschapsactoren

Regionale Landschappen brengen alle landschapsactoren samen aan tafel en stemmen uiteenlopende 
noden op elkaar af. 

3.  Bovenlokale visies en wetgevingen 

In een regionaal landschap worden visies en wetgevingen van internationale, Europese, federale en 
regionale overheden omgezet in concrete acties op het terrein. 

4.  Efficiënte subsidiekanalen

Door verschillende subsidiekanalen in te zetten, worden de beschikbare middelen maximaal benut. 

5.  Respect voor de historische dimensie van het landschap

Enerzijds door natuurlijk erfgoed te herstellen of te herintroduceren, anderzijds zetten ze ook in op 
bouwkundig erfgoed. 

 

Het uiteindelijke resultaat wordt een mooier landschap en een sterkere streekidentiteit. Een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van de open ruimte, zowel voor mens, plant en dier. 

 Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Schelde-Durme strekt zicht uit over 22 gemeenten: Aalst, 
Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, 
Lokeren (vanaf 2021), Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas (vanaf 2021), Temse, 
Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de 
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Provincie Antwerpen en haar 22 aangesloten gemeenten en steden werkt onze vereniging samen met vele 
partners aan projecten die landschap, natuur en erfgoed versterken. De gemeente Beveren is niet (meer) 
aangesloten bij een regionaal landschap. Een reden te meer om samen met andere gemeenten zich te 
versterken in de regio.

Hierbij onze vraag:

-           Wil de gemeente Beveren zich aansluiten bij Regionale Landschappen Schelde – Durme?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: toetreden Regionale Landschappen Schelde-Durme.

25 2021_GR_00071 Ten verzoeke van Groen:  het provinciaal Bosloket biedt 
kansen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bossen zijn van groot belang voor CO2-opvang en als klimaatbuffer tegen extreme weersomstandigheden 
zoals hitte en droogte. Bosuitbreiding is dan ook een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke 
klimaatplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen zet sterk in op uitbreiding van bossen en natuurgebieden. 
Ook de Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos realiseren, waarvan 750 hectare 
door lokale besturen. Daarnaast onderschrijven private initiatieven zoals het Bomencharter de urgente nood 
aan meer bos.

 Oost-Vlaanderen wil klimaatneutraal zijn tegen 2040. Bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een 
bosarme regio met een bebossingsgraad van amper 5,5%. Het Vlaamse gemiddelde is 11%. Er is dus nog veel 
werk aan de winkel om klimaatbestendige natuur te creëren met meer bos en ruimte voor water. Door de 
expertise van de Provincie en van de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen te bundelen tot één centraal 
aanspreekpunt, ontstaat een onmisbare schakel om snel meer bos te realiseren.

 De Bosgroepen ondersteunen (vooral private) boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. In Oost-
Vlaanderen zijn drie Bosgroepen aan het werk: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 

Via het bosloket wordt de expertise van deze partners slim gebundeld tot een neutraal aanspreekpunt voor 
zowel eerstelijnsadvies als begeleiding op maat.

 Aan het bebossen van gronden zijn regels en procedures verbonden. De weg naar nieuw bos vergt veel 
voorbereiding en op vlak van natuur en bos zijn er bovendien veel spelers actief. Het bosloket is een 
lichtbaken om steden en gemeenten te begeleiden naar meer bos, van idee tot spade in de grond.

De gemeente Beveren heeft ook de ambitie om op haar grondgebied het bomenaanplant percentage op te 
krikken en kan beroep doen op het provinciaal Bosloket.

 Hierbij onze vraag:
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-           Zal de gemeente Beveren gebruik maken van het bosloket? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: het provinciaal Bosloket biedt kansen.

26 2021_GR_00072 Ten verzoeke van Groen:  gebruik deel kerkgebouw als 
bibliotheek - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de nota van het verslag college 11/01/2021 staat dat er een afsprakennota is opgesteld om een deel van de 
H. Petrus en Pauluskerk Kallo als bibliotheek in te richten en te gebruiken.

 Hierbij onze vragen:

-           Welk deel van de kerk betreft het?

-           Welke orde van begroting plaats de gemeente hier tegenover?

-           Welke andere kerken in gemeentelijke eigendom wenst de gemeente ook een publieke functie te 
geven? 

-           Waar past hierin burgerparticipatie en betrekt men de lokale leef- en kerkgemeenschappen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: gebruik deel kerkgebouw als bibliotheek.

27 2021_GR_00073 Ten verzoeke van Groen:  Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren?  
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en

ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je

als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van

welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen.
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 Dit initiatief stelt participatie van de jongeren centraal en past ook binnen de buurtgerichte aanpak

van de zorg. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo'n vijftal huizen (Gent, Tienen, Mechelen, Genk en

Oostende). Maar het Agentschap Opgroeien maakt op korte termijn heel wat middelen vrij voor

11 nieuwe Overkophuizen. 

 Ook in onze gemeente botsen jongeren vaak op de beperkingen van de zorg, voelen ze zich niet

begrepen of verliezen ze aansluiting met de maatschappij. 

 Hierbij onze vragen: 

1. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvrager zijn, maar is onze gemeente bereid dit aanbod verder 
te onderzoeken?

2. Zo ja, kan onze gemeente organisaties en mogelijke initiatiefnemers faciliteren en ondersteunen bij 
het indienen van een aanvraag? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren? 

28 2021_GR_00074 Ten verzoeke van sp.a: vernieuwende projecten van Huizen 
van het Kind - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse Regering wil de volgende jaren werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Men wil de 
Huizen van het Kind, als ontmoetingsplek voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders, 
hierin volop als belangrijke partner betrekken. Gedurende drie jaar zal Minister Beke één miljoen euro per 
jaar investeren in vernieuwende projecten van Huizen van het Kind in samenwerking met partners uit 
verschillende beleidsdomeinen. De oproep zal tegemoetkomen aan 24 vernieuwende projecten (in 24 Huizen 
van het Kind) verspreid over heel Vlaanderen.

 In de begeleidende brief die bij de projectoproep steekt worden enkele voorbeelden van mogelijke 
projecten gegeven die HvhK kunnen uitwerken: Het gaat bijvoorbeeld om trajecten inburgering, kinderopvang 
en opvoedingsondersteuning voor laaggeletterde ouders met jonge kinderen. Of om projecten waarin 
kansarme ouders worden begeleid in de zoektocht naar werk en waar er tegelijk wordt voorzien in 
kinderopvang. Of om huizen van het Kind die een voortrekkersrol opnemen in geïntegreerde dienstverlening op 
het vlak van opvoeden, leren en zorg voor gezinnen met (jonge) kinderen in het kader van de ‘doorgaande lijn’ 
opvang en onderwijs. Het betreft dus projecten met doelstellingen op het vlak van preventieve 
gezinsondersteuning in combinatie met minsten één van de volgende doelstellingen: integratie en 
inburgering, opvang en onderwijs, tewerkstelling en opleiding én armoedebestrijding.

 Ook Beveren beschikt over een ‘Huis van het Kind’ waar gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande 
ouders terecht kunnen voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en 
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ontmoeting, gezinsondersteuning, enz. Zoals ook in het bestuursakkoord wordt omschreven: “Het Huis van 
het Kind is dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders.” Het gemeentebestuur wil het Huis 
van het Kind deze legislatuur zelfs verder uitbouwen en centraal stellen in de opvoedingsondersteuning, 
maar evengoed in de bestrijding van kinderarmoede te Beveren, die nog steeds op een verontrustend hoog 
niveau ligt (12,44%).

 Enkel Huizen van het Kind met een gemeente in het werkingsgebied die voldoet aan 5 of 4 specifieke criteria 
(kansarmoede, sociale toeslag groeipakket en studietoelage, werkzaamheidsgraad, verhoogde 
tegemoetkoming en doelgebied agentschap integratie en inburgering) komen in aanmerking voor de 
projectoproep. De gemeente Beveren, en dus bij uitbreiding het Huis van het Kind Beveren, komt alvast in 
aanmerking voor de projectoproep.

 Voor sp.a Beveren is het dan ook cruciaal dat er gehoor wordt gegeven aan de projectoproep om op z’n 
minst kans te maken op extra subsidie vanuit de Vlaamse Regering. Bij het uitwerken van de vernieuwende 
projecten lijkt het ons vooral belangrijk om te focussen op de combinatiedoelstelling armoedebestrijding. 
De kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft namelijk weer dat 12,44% van de jonge kinderen in Beveren 
in kansarmoede leven. Zo kan er bijvoorbeeld ingezet worden op het tijdig detecteren van kwetsbare 
gezinnen, proactieve rechtenverkenning of stimuleren van volwaardige participatie aan basisvoorzieningen.

 Sp.a Beveren vindt dat het bestuur een regierol te spelen heeft op het vlak van lokaal geïntegreerd 
gezinsbeleid. Het lokaal bestuur heeft dan ook de verantwoordelijkheid om als actor of als verplichte 
netwerkpartner werk te maken van een succesvol vernieuwend project. Daarnaast staat nog in de 
vooraankondiging: “De dienstverlening sluit zo veel mogelijk aan bij en is in elk geval niet in strijd met de 
meerjarenplanning van het lokaal bestuur”, daarmee bestaat er ontegensprekelijk een link met het lokale 
bestuur. Sp.a Beveren vindt, om te besluiten, dat het bestuur veel te winnen heeft bij het uitwerken van een 
succesvol vernieuwend project samen met het Huis van het Kind.

 Heeft het Huis van het Kind Beveren en/of het gemeentebestuur de begeleidende brief  en de 
vooraankondiging voor de oproep van het agentschap Opgroeien ontvangen?

 Zal het bestuur (als verplichte netwerkpartner of als actor) in samenwerking met het Huis van het 
Kind werk maken van een aanvraagdossier voor de uitbouw van een vernieuwend project 
gezinsondersteuning te Beveren?

 Is er al contact geweest tussen het Huis van het Kind en het gemeentebestuur om samen te werken 
aan de uitbouw van een vernieuwend project?

 Zal het gemeentebestuur (als verplichte netwerkpartner of als actor) dan kiezen voor een 
vernieuwend project dat de strijd aanbindt met de hoge kinderarmoede te Beveren?

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:   vernieuwende projecten van Huizen van het Kind.
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29 2021_GR_00075 Ten verzoeke van sp.a: Impact winterweer op aanpak wegen - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De voorbije vorstperiode met temperaturen die zakten tot ver onder het vriespunt heeft onze wegen geen 
deugd gedaan. Vooral gemeentelijke wegen die reeds een beschadigd wegdek hadden, dragen de gevolgen 
van de kou en werden verder beschadigd.

In de media kwam de Spoorweglaan in Melsele de voorbije dagen al aan bod. Gelukkig zijn er daar op korte 
termijn herstellingswerken op komst. Maar er zijn nog een aantal straten in een vergelijkbare situatie, denk 
maar aan de Melselestraat in Haasdonk. Bij veel inwoners is het geduld op en wil men op korte termijn 
herstellingswerken.

Hierbij hebben wij als fractie de volgende vragen:

 Kan de gemeente naar aanleiding van de strenge vorst een overzicht maken van de beschadigde 
straten?

 Kan de oorspronkelijke planning ivm herstelling of heraanleg van straten aangepast worden om in 
een versneld tempo de straten in een aanvaardbare staat te brengen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:  impact winterweer op aanpak wegen.

30 2021_GR_00076 Ten verzoeke van sp.a: terreinverwarming Waasland-Beveren 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In 2012 werd onder het hoofdterrein van Waasland-Beveren veldverwarming geplaatst. Dat kostte de 
gemeente toen een aardige cent, ongeveer 500.000 euro. Een serieuze investering, maar die was nodig om in 
barre omstandigheden de matchen te laten doorspelen werd toen gesteld. Toch was het veld niet 
bespeelbaar door de koude temperaturen op 13 februari, ondanks het feit dat de verwarming al weken aan 
het draaien was.

Hierbij hebben wij de volgende vragen:

 Wat is de oorzaak dat de verwarming niet leidde tot een bespeelbaar veld? Is er een fout gebeurd bij 
de aanleg?

 Is de gemeente Beveren als eigenaar van het stadion aansprakelijk voor eventuele boetes of 
schadevergoedingen?

Besluit



27/31

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: terreinverwarming Waasland-Beveren.

31 2021_GR_00077 Ten verzoeke van sp.a: Wikipower, misleidende reclame - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Inwoners van Beveren hebben de voorbije weken een brief van Wikipower in de bus gekregen om deel te 
nemen aan een groepsaankoop. Hoewel de gemeente hier niet bij betrokken is, kan de brief toch een andere 
indruk geven. Het initiatief wordt immers voorgesteld als "De groepsaankopen van de Bevernaars."

Voor heel wat mensen is het moeilijk een onderscheid te maken met goedbedoelde groepsaankopen zoals 
die van de provincie Oost-Vlaanderen. Heel wat besturen verwittigden hun inwoners nadat dit soort brieven 
in hun gemeente verspreid werden.  Daarom vragen wij het gemeentebestuur om ook in Beveren te 
communiceren naar de inwoners dat voorzichtigheid geboden is en dat het niet gaat om een publiek 
initiatief.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: Wikipower, misleidende reclame.

32 2021_GR_00078 Ten verzoeke van Open Vld: sluiting en verder invulling 
Station Beveren-Waas - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 februari ’21 besloot de NMBS om in het kader van een efficiëntere werking de loketten van het station 
Beveren-Waas te sluiten tegen eind 2021. Het loketpersoneel, dat niet alleen tickets verkoopt maar ook 
reizigers informeert zal hierbij verdwijnen. Daarnaast is hun aanwezigheid en de openingsuren van het loket 
jaar na jaar teruggeschroefd terwijl er wel besloten is om het station van Beveren op te waarderen tot 
mobiliteitsknooppunt. De aanwezigheid van een zaak of personeel zorgt immers ook voor de mogelijkheid 
om de wachtzaal open te houden en de sociale veiligheid van de reizigers.

“Bovendien merken we ook dat vele mensen een fysiek ticket willen kopen van een fysieke persoon achter 
een loket, al is het maar om meer uitleg te vragen over dienstregelingen en overstappen."  Er zijn echter tal 
van mogelijkheden van een handelszaak tot een publieke functie of een invulling met een sociaal karakter. 
Het belangrijkste is dat er iemand aanwezig is die mensen eventueel ook kan helpen of begeleiden bij de 
aankoop van een ticket via de automaat. 

Daarom hebben we volgende vragen voor het college: 

 Hoe ver staan de gesprekken van de gemeente Beveren met de NMBS?
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 Welke functies ziet het college van burgemeester en schepenen om het station van Beveren in te 
vullen? 

 Denken jullie eventueel aan een participatief project waarbij ook de buurtbewoners en in de 
bredere zin de volledige Beverse bevolking kan meedenken aan de invulling hiervan? 

 Hoe ver staat het Routeplan 2030 binnen de vervoersregio Antwerpen? Welke veranderingen zijn er 
in het Routeplan sinds de laatste commissie van 25 juni 2020 en wat zijn de implicaties hiervan op 
Beveren?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: sluiting en verder invulling Station Beveren-Waas.

33 2021_GR_00079 Ten verzoeke van Open Vld: Ganzendries Kieldrecht : 11 extra 
appartementen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de Ganzendries in Kieldrecht zullen binnenkort nog 11 appartementen gebouwd worden.   De 
verkeersproblematiek in deze buurt is reeds vroeger uitgebreid aangekaart door ons.

Gezien er vaak , gemiddeld twee wagens per gezin in bezit zijn, zullen veel van deze nieuwe bewoners hun 
tweede wagen moeten parkeren op de rijbaan voor de woningen, wat voor nog meer (parkeer) problemen 
zal zorgen.

Aan de Ganzendries wordt heel vaak te snel gereden, ook dit werd reeds eerder door ons gemeld.  Nog meer 
verkeer in deze hoek van de gemeente zal de toestand niet verbeteren.

Daarom vragen wij nogmaals en met aandrang en met de nieuwe bouwplannen in het achterhoofd, dat er 
dringend een verkeersdeskundige wordt aangesteld om deze zeer onveilige verkeerssituatie op dit punt in 
Kieldrecht aan te pakken en oplossingen te zoeken waar iedereen zich in kan vinden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: Ganzendries Kieldrecht : 11 extra appartementen.
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34 2021_GR_00080 Ten verzoeke van Open Vld: mobiliteit in de gemeente. - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Omleiding in verband met de werken aan de Verrebroekstraat

Sedert ruim twee weken reeds is de Verrebroekstraat in beide rijrichtingen afgesloten voor alle verkeer, dit 
vooral voor de veiligheid van de werklui.  Op zich een terechte maatregel, maar dan hadden wij toch 
verwacht dat de omleiding beter voorbereid zou geweest zijn.

Kleine ingrepen die toch noodzakelijk zijn zoals :

 Een parkeerverbod invoeren in de Sint Laurentiusstraat, zodat twee vrachtwagens elkaar op een 
veilige manier kunnen passeren, veilig ook voor fietsers en voetgangers.

 Het parkeerverbod zou ook de bewoners toelaten op een veilige manier hun woning te verlaten, of 
binnen te gaan het voetpad is maar enkele dals   breed !

 De groenstroken aan de Ruiter had men moeten verharden, nu is alles kapotgereden en moet ook 
weer hersteld worden, hoe gaat men deze herstellen en zal dit kort na de normalisering van de 
verkeerssituatie kunnen gebeuren ?

 Er werd ook geen rekening gehouden met mogelijke interventies van de hulpdiensten.   Met deze 
omleiding gaat kostbare tijd verloren om ter plaatse te kunnen komen.

BESLUIT :

Met de komende definitieve werken in het verschiet kan men hieruit lessen trekken :

 Betere voorbereidingen voor de omleidingen
 Slechts één rijrichting per keer herstellen, zodat Verrebroek en Kieldrecht bereikbaar blijven voor 

alle verkeer
 Rekening houden met mogelijke interventies van de hulpdiensten

 

De vorige gemeenteraad heb ik gevraagd om de spoorvorming aan de wegen in de polder aan te pakken.  Er 
werd mij gezegd dat dit zou gebeuren in overleg met de polder.

Wat is er in deze misgegaan, wat zou de taak van de polder hierin zijn ?  Er is nog niks aan deze situatie 
gedaan.  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: mobiliteit in de gemeente.
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35 2021_GR_00081 Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot een vereenvoudiging 
van de aanvraag van gemeentelijke premies voor 
energiebesparende investeringen  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Inwoners die energiebesparende investeringen doen, moeten vandaag in onze Gemeente Beveren een 
aantal premies twee keer aanvragen. Dit is nodig om zowel  de premie van distributienetbeheerder Fluvius 
als de gemeentelijke premie te ontvangen.

 In onze gemeente betreft dit de: 

 Premie voor de plaatsing van muurisolatie in bestaande gebouwen 
 Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 Premie voor de plaatsing van een warmtepomp
 Premie voor de bouw van een lage-energiewoning
 Premie voor de plaatsing van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie

Het is mogelijk voor lokale besturen om de aanvraag voor deze premies te vereenvoudigen. 

Fluvius kan de gegevens van de aanvraag en aanvrager doorgeven aan de lokale overheid, zodat er geen 
aparte aanvraag moet worden ingediend. 

Voor die uitwisseling van gegevens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een overeenkomst 
tussen de Gemeente Beveren en Fluvius ondertekenen is aangewezen omwille van verschillende redenen:

 de inwoners moeten slechts één aanvraag indienen om een subsidie te bekomen;
 er wordt efficiënt, eenduidig en transparant gewerkt, zodoende het voor de inwoner mogelijk is om 

de terugverdientijd van een investering correct te berekenen;
 indien de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt door Fluvius kan de gemeente aannemen dat aan 

alle nodige technische voorwaarden voldaan is;
 het bespaart de gemeente heel wat administratief werk;
 de samenwerking met Fluvius verloopt kosteloos voor de gemeente. 

 

Wij vragen het college op om een samenwerkingsovereenkomst met de distributienetbeheerder af te sluiten 
en vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen zodoende de aanvraag van de 
gemeentelijke premies voor rationeel energiegebruik te vereenvoudigen. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: voorstel tot een vereenvoudiging van de aanvraag van 
gemeentelijke premies voor energiebesparende investeringen.

HOOGDRINGENDE PUNTEN

https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule/detail?query%5Bid%5D=599
https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule/detail?query%5Bid%5D=20
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HD 1 Overeenkomst interlokale vereniging "vaccinatiecentrum 
Oude Sporthal" - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er werden in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 95 vaccinatiecentra verspreid over Vlaanderen 
opgericht om ervoor te zorgen dat iedereen veilig, snel en dichtbij het coronavaccin krijgt. De inwoners van 
de gemeente Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zullen zich kunnen laten vaccineren in het 
vaccinatiecentrum Oude Sporthal te Beveren. De gemeente Beveren fungeert voor het vaccinatiecentrum 
Oude Sporthal als penhoudend bestuur. Vlaanderen voorziet voor deze inrichting subsidies, echter is het 
mogelijk dat de subsidiering niet kostendekkend zal zijn. Daarom is het belangrijk dat gemeenten Beveren, 
Kruibeke en Zwijndrecht hiervoor financiële afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd via de 
overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "vaccinatiecentrum Oude Sporthal" 
te Beveren. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "vaccinatiecentrum Oude 
Sporthal" te Beveren goed te keuren. 

Artikel 2
de burgemeester aan te stellen als lid van het beheerscomité van het "vaccinatiecentrum Oude Sporthal". 


