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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 maart 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00093 Verslag gemeenteraadszitting  23 februari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d.23 februari 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 23 februari  2021.

2 2021_GR_00104 Ontslag raadslid Heidi Werrens + eedaflegging opvolger - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bij  schrijven van 6 maart 2021 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, meldt mevrouw 
Heidi Werrens dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het 
lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeenteraad zijn 
mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd.

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid wordt vervangen 
door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal 
en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad.

Mevrouw Leentje Van Laere fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Heidi Werrens 
werd verkozen.

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Leentje Van 
Laere, nl. of zij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat.

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden zal mevrouw Leentje Van Laere in openbare vergadering de eed 
afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
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Door deze eedaflegging wordt mevrouw Leentje Van Laere ambtsbevoegd.  Zij volgt mevrouw Heidi Werrens 
op als gemeenteraadslid.

Mevrouw Van Laere wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging als gemeenteraadslid 
van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag als raadslid van mevrouw Heidi Werrens

Artikel 2
de geloofsbrieven van mevrouw Leentje Van Laere goed te keuren,

Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw Leentje Van Laere als gemeenteraadslid,

Artikel 4
mevrouw Leentje Van Laere achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.

3 2021_GR_00089 Einde periode verhindering  ouderschapsverlof van raadslid 
Lientje De Schepper - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In raadszitting van 24 november 2020 nam de gemeenteraad conform artikel 14 van het decreet over het 
lokaal bestuur akte van de verhindering van mevrouw Lientje De Schepper wegens ouderschapsverlof voor 
de geboorte van een kind, vanaf 12 november 2020.

 Gedurende de duur van haar verhindering werd mevrouw De Schepper als raadslid vervangen door 
mevrouw Debbie Vlaeminck .

 De verhindering van mevrouw De Schepper eindigde op 22 maart 2021. Met ingang van 23 maart 2021 heeft 
zij haar mandaat als gemeenteraadslid weer opgenomen.

 Bijgevolg eindigde het mandaat van mevrouw Debbie Vlaeminck als opvolger van rechtswege op 23 maart 
2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Lientje De Schepper wegens 
ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind vanaf 23 maart 2021.
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4 2021_GR_00102 Wijziging maatschappelijke zetel gemeente - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 23 februari 2021 tot het goedkeuren van de lastvoorwaarden voor de 
bouw van een nieuw Administratief centrum voor de gemeente, het OCMW en de politiezone.

De opdracht werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2017 gegund aan 
Democo nv.

Op 9 maart 2021 vond de voorlopige oplevering plaats. Op 26 april verhuizen de diensten van de gemeente 
en het OCMW naar het nieuwe gebouw, Gravenplein 8 te Beveren.

Het adres van de maatschappelijke zetel van de gemeente en het OCMW dienen te worden gewijzigd naar 
Gravenplein 8 te 9120 Beveren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de maatschappelijke zetel van de gemeente Beveren te wijzigen naar Gravenplein 8, 9120 Beveren.

5 2021_GR_00101 Uniform standpunt tegen zinloos geweld - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenschap van gemeente Beveren werd twee weken geleden helaas geconfronteerd met één van de 
ernstigste vormen van zinloos geweld. Het gemeentebestuur wil in de nasleep van deze gebeurtenis nu 
duidelijk maken dat er in gemeente Beveren geen plaats is voor zinloos geweld. De gemeente wil een 
uniform standpunt, over alle partijgrenzen heen, tegen zinloos geweld en voor verdraagzaamheid. Dit 
standpunt vindt zijn neerslag in een schriftelijke verklaring en zal op een aantal manieren geconcretiseerd 
worden.

1. Het gemeentebestuur wil een geformaliseerd standpunt innemen in deze materie door een 
gemeenschappelijke verklaring uit te brengen. Deze verklaring wordt ondertekend door alle leden 
van de gemeenteraad en aansluitend duidelijk gecommuniceerd.

2. In de Kasteeldreef, ter hoogte van het GTI, zou een regenboogzebrapad aangebracht worden, als 
symbool van verdraagzaamheid en als extra ondersteuning van de LGBTQ+gemeenschap.

3. Op de plaats van de noodlottige gebeurtenis wordt de bestaande zitbank vervangen door een 
exemplaar in de kleuren van de regenboog - reeds uitgevoerd.

4. Nog op de plaats delict wordt een bloemenperk aangelegd met bloemen die ook alle kleuren 
vertegenwoordigen - reeds uitgevoerd.

5. Er wordt voorgesteld om het park aan Hof ter Welle het toevoegsel "Park van de verdraagzaamheid" 
toe te kennen.

6. Gemeente Beveren stelde een tijdelijke 'gedenksteen' op ter nagedachtenis aan de feiten. Er wordt 
verder nagedacht om deze boodschap een definitiever karakter toe te kennen.
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7. Het college stelt ook voor om aan alle Beverse scholen een zitbank in de regenboogkleuren aan te 
bieden. Dit moet uitnodigen om de problematiek van zinloos geweld en het item van 
verdraagzaamheid hoog op de pedagogische agenda te zetten, en dat elk schooljaar opnieuw. Het 
college zal hiervoor alle betrokken scholen aanschrijven.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een geformaliseerd standpunt in te nemen in deze materie door een gemeenschappelijke verklaring, over 
alle partijgrenzen heen, uit te brengen. Deze verklaring werd ondertekend door alle leden van de 
gemeenteraad en aansluitend duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 2
in de Kasteeldreef, ter hoogte van het GTI, een regenboogzebrapad te laten aanbrengen.

Artikel 3
op de plaats van de noodlottige gebeurtenis de bestaande zitbank te vervangen door een exemplaar in de 
kleuren van de regenboog - reeds uitgevoerd.

Artikel 4
nog op de plaats delict een bloemenperk aan te leggen met bloemen die alle kleuren vertegenwoordigen - 
reeds uitgevoerd.

Artikel 5
het park aan Hof ter Welle het toevoegsel "Park van de verdraagzaamheid" toe te kennen.

Artikel 6
de tijdelijke 'gedenksteen' ter nagedachtenis aan het slachtoffer op termijn te vervangen door een item met 
een meer permanent karakter.

Artikel 7
aan alle Beverse scholen een zitbank in de regenboogkleuren aan te bieden. Dit moet uitnodigen om de 
problematiek van zinloos geweld en het item van verdraagzaamheid hoog op de pedagogische agenda te 
zetten, en dat elk schooljaar opnieuw. Het college zal de scholen hiervoor aanschrijven.

6 2021_GR_00092 Retributie op het verblijf in het gemeentelijk jeugdcentrum 
Prosperpolder - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het retributiereglement op het verblijf in het gemeentelijk  jeugdcentrum Prosperpolder  dateert van 27 
oktober 2015 en is bijgevolg aan een opfrissing toe. 

De tarieven betreffende het verwerken van afval en de nutsvoorzieningen worden met dit voorstel 
bijgestuurd.



5/28

Voor ‘Den Blok’ en de zaal worden nieuwe tarieven ingevoerd omdat deze nog niet voorzien waren in het 
vorige retributiereglement en  andere tarieven worden geschrapt omwille van het feit dat zij niet gebruikt 
worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op het verblijf in het gemeentelijk 
jeugdcentrum Prosperpolder vast te stellen zoals voorgesteld in bijlage. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het verblijf in het gemeentelijk jeugdcentrum Prosperpolder vast te stellen zoals 
voorgesteld in bijlage.  

7 2021_GR_00088 Jaarrapport klachten en meldingen 2020 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente beschikt over een degelijk digitaal meldpunt dat ondertussen goed ingeburgerd is bij zowel 
gebruikers als behandelaars. Dit meldpunt wordt onder andere gebruikt voor meldingen en klachten. Bij 
meldingen wil de burger iets signaleren aan de gemeente zoals overlast of defecten. Er is pas sprake van een 
klacht wanneer de burger van oordeel is dat hij niet correct behandeld werd of dat er fouten werden 
gemaakt in een welbepaalde procedure.

Het decreet vraagt om hierover jaarlijks te rapporteren. Naast de cijfers krijgt u ook duiding bij de 
verschillende categorieën, op die manier proberen we alles correct te interpreteren. Daarnaast is de 
afhandeling van een klacht of melding niet altijd het einde van dit proces. Soms worden lessen getrokken en 
procedures bijgestuurd. Op die manier wordt het kwaliteitsdenken (en kwaliteitsmodellen zoals het drieslag 
leren of de PDCA cirkel) geïmplementeerd bij de diensten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarrapport klachten en meldingen 2020.

8 2021_GR_00091  Voorlopige vaststelling RUP wijziging koppelingsgebieden 
Verrebroek Kieldrecht, zone Oud Arenberg te Kieldrecht - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE

Het college besliste om over te gaan op een schriftelijke adviesvraag in plaats van de organisatie van een 
fysieke plenaire vergadering, dit gezien de huidige coronacrisis en conform VCRO art. 2.2.20. 
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Het RUP werd geadviseerd door de gecoro. Het advies is voorwaardelijk gunstig.

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

Maart 2021 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen voor voorlopige 
vaststelling.

Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de VCRO 
bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De resultaten daarvan 
worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

TOELICHTING RUP WIJZIGING KOPPELINGSGEBIEDEN VERREBROEK KIELDRECHT (ZONE OUD 
ARENBERG)  

Algemene doelstelling: 

Het voorstel is om het tweede voetbalveld ten zuiden van het bestaande voetbalveld in te passen en de 
locatie van het toekomstige clubgebouw te behouden (voor concentratie van de aanwezige bebouwing). 
Enkel de locatie van het tweede veld zal bijgevolg gewijzigd werden, met een beperkte impact op de 
omgeving. Op deze manier sluit het tweede voetbalveld aan op het bestaande veld en de terreinen die 
gebruikt worden door de scouts. Dit zal de samenhang bevorderen en minder hinder veroorzaken naar de 
aanpalende woning. Dit maakt een praktische indeling van de recreatieve functies rond de bebouwbare 
zone mogelijk. De verbeterde inplanting zorgt voor een vermindering aan ruimtebeslag met ongeveer 23,3% 
ten opzichte van de bestaande zonering/ Door een goede keuze van randaanleg aan de gewijzigde zonering 
zal de mogelijke hinder tot een minimum beperkt worden. 

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP wijziging koppelingsgebieden 
Verrebroek Kieldrecht (zone Oud Arenberg) , bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch register m.b.t. 
planbaten en planschade, een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig 
vastgesteld.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk RUP wijziging koppelingsgebieden Verrebroek Kieldrecht (zone Oud Arenberg) , 
bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot planbaten & -
schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vast te stellen. 

9 2021_GR_00068 Voorlopige vaststelling RUP wijziging en uitbreiding BPA 
Peerkenswegel te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE

Het college besliste in om over te gaan op een schriftelijke adviesvraag in plaats van de organisatie van een 
fysieke plenaire vergadering, dit gezien de huidige coronacrisis en conform VCRO art. 2.2.20. 
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Het RUP werd geadviseerd door de gecoro. Het advies is voorwaardelijk gunstig.

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

December 2020 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen voor 
voorlopige vaststelling.

Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de VCRO 
bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De resultaten daarvan 
worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

TOELICHTING RUP WIJZIGING EN UITBREIDING BPA PEERKENSWEGEL

Algemene doelstelling: 

Met het voorliggend RUP zullen zowel het BPA als het RUP herzien worden en meegenomen worden in een 
ruimere plancontour. Niet enkel de voetbalactiviteiten, maar het volledige woonuitbreidingsgebied wordt 
opgenomen binnen het RUP. Op deze wijze worden er duidelijke ontwikkelingsperspectieven gegeven aan 
de volledige site en kan het gebied zich ontwikkelen als één functioneel en samenhangend geheel. De 
uitgangspunten hierbij zijn het bieden van voldoende mogelijkheden aan de voetbalclub om zijn huidige 
activiteiten te blijven uitoefenen (realisatie van een extra terrein met de officiële afmetingen, buffering, ...), 
een gepaste bestemming geven aan de restzones, de wenselijkheid van de huidige bestemming en de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de zones nagaan. 

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP wijziging en uitbreiding BPA 
Peerkenswegel, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch register m.b.t. planbaten en planschade, 
een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vastgesteld.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk RUP Wijziging en uitbreiding BPA Peerkenswegel, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot planbaten & -schade én 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vast te stellen. 

10 2021_GR_00098 Definitief ontwerp Voetbal Kieldrecht, site Oud Arenberg - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 15 juni 2020 werd Met Zicht Op Zee Architecten aangesteld als ontwerper voor een nieuwe 
sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging KSK Kieldrecht. Het betreft een 
nieuwbouwcomplex in de zone voor sport- en recreatieterreinen te Kieldrecht, op de site Oud-Arenberg. De 
opdracht omvat eveneens de directe omgevingsaanleg rond het gebouw alsook de realisatie van de extra 
parking. De aanleg van de voetbalterreinen is niet inbegrepen in de opdracht. Op basis van het programma 
van eisen werd in het najaar een eerste schetsontwerp gemaakt dat afgetoetst werd binnen de gemeente en 
de club. Dit werd goedgekeurd door het college  in de zitting van 9 november 2020.
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De ontwerper heeft nu een aangepast ontwerp ingediend dat rekening houdt met de opmerkingen die 
gemaakt werden na het eerste schetsontwerp, en dat rekening houdt met het vooropgestelde budget (zie 
plannen in bijlage).  Het aangepast ontwerp werd reeds afgetoetst met de club en dit werd enthousiast 
onthaald. 

Het gebouw is geconcipieerd als een compact rechthoekig volume, dat halfverzonken in de grond zit. De 
voorschriften van het RUP, met een maximale kroonlijsthoogte van 5m en nokhoogte van 8m zorgen voor 
deze opstelling. Het geheel wordt gekenmerkt door een logische en eenvoudige opbouw, wat de realisatie 
en het budget ten goede komt.

Het volgende zal worden gerealiseerd:

 op de gelijkvloerse verdieping: centrale inkom
 op het halfverzonken verdiep/kelder: centrale brede gang waarlangs de verschillende kleedruimtes 

te bereiken zijn, 8 kleedkamers met douche, 4 scheidsrechterlokalen, EHBO-lokaal, toiletten voor 
mannen, vrouwen en mindervaliden, technisch lokaal (voldoende groot zodat alle technieken in dit 
lokaal passen en er geen storende installaties op het dak moeten geplaatst worden), berging 
sportmateriaal, poetslokaal, meterlokaal

 op de verdieping: 2 vergaderzalen, sanitair voor mannen, vrouwen en mindervaliden, kantine met 
plaats voor ca. 150 zittende personen (de kantine is opsplitsbaar in 3 delen zodat het gebruik van de 
ruimte kan afgestemd worden op het effectief aantal aanwezige personen), aansluitend aan de 
kantine: bergingen en keuken, een lang smal terras/buitenruimte die de verbinding maakt tussen 
kantine en tribune, tribune met plaats voor ca. 150 zittende personen (overdekt)

 dit alles wordt zeer functioneel voorzien waarbij het principe "ruwbouw = afwerking" wordt 
gehanteerd. Hierdoor kan het budget gedrukt worden en ontstaat een onderhoudsvriendelijk 
gebouw.

Het gehele bouwproject bevat 1537,5 m² vloeroppervlakte (inclusief terras en tribune)

Er werd in het ontwerp een aanzet gegeven voor de technieken waarbij volgende zaken worden 
vooropgesteld:

 doorgedreven isolatie van het volume om warmteverliezen te vermijden,
 opwekken van warmte (verwarming van het gebouw + sanitair warm water) gebeurt door 

hernieuwbare energie (warmtepomp gekoppeld aan beo-veld) Er wordt dus een beroep gedaan op 
geothermie, wat het rendement van de warmtepomp aanzienlijk verhoogt,

 maximale recuperatie van warmte door het ventilatiesysteem met warmteterugwinning, CO2 
gestuurd, zodat de ventilatie wordt afgestemd op de oodzaak,

 installeren van PV-panelen die het verbuik dekken van de installaties overdag,
 maximaal hergebruik van regenwaters voor de spoeling van de toiletten en buitenkranen 

Dit alles resulteert in een bijna-energie-neutraal gebouw.

De directe omgevingsaanleg zit vervat in de opdracht en omvat de paden rond en naar de kantine alsook de 
afsluitingen van de voetbalpleinen. Dit wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier gedaan zodat de 
overgang tussen de sportzone en het omliggende polderlandschap zeer geleidelijk gebeurt. De parking 
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voorziet in evenveel plaatsen als de huidige parking (ca. 40 parkeerplaatsen bijkomstig), ook hier wordt 
rekening gehouden met het groene karakter en wordt er maximaal ingezet op waterdoorlatende materialen.

De raming voor het totale project is als volgt:

exclusief btw inclusief btw

bouwkost (gebouw, terras, tribune) 2 640 725,02 EUR 3 195 277,27 EUR

directe omgevingsaanleg 94 000,00 EUR 113 740,00 EUR

parking 63 060,00 EUR 76 302,60 EUR

TOTAAL 2 797 785,02 EUR 3 385 319,87 EUR

Ter info: de bouwkost komt neer op 1717,54 EUR/m² exclusief btw of 2078,23 EUR/m² inclusief btw.

Dit is exclusief de aanleg van de voetbalpleinen en de studiekosten.

Er wordt nu goedkeuring gevraagd aan het college en de gemeenteraad voor het geheel, zodat het ontwerp 
verder kan uitgewerkt en vertaald worden in een aanbestedingsdossier. In de volgende fase kan men dan de 
omvegingsvergunning indienen en de aanbestedingsprocedure opstarten voor het aanstellen van een 
aannemer die de werken zal uitvoeren.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp goed te keuren dat als vertrekbasis dient voor verdere uitwerking van het aanbestedingsdossier 
en het indienen van de omgevingsvergunning;

Artikel 2
de raming goed te keuren van het te realiseren bouwproject voor een bedrag van 3 385 319,87 EUR inclusief 
btw;

Artikel 3
bij volgende budgetwijziging bijkomend budget te voorzien geraamd op 1 500 000 EUR (inclusief btw); dit 
voor de aanleg van de voetbalterreinen en de studiekosten van het project.

11 2021_GR_00090 Principieel besluit tot opmaak van een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (wijziging BPA zonevreemde recreatie) voor 
de site Gasdam 4 te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tennisclub Beckhand, Gasdam 4 te Beveren, wenst uit te breiden met enkele padelterreinen.



10/28

Zij vragen of het gemeentebestuur principieel akkoord kan gaan tot het inrichten van een padelterreinen te 
Gasdam 4.
Daarvoor is een afwijking nodig op de gewestplanbestemming tot gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
k.m.o.

De Codex RO laat de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning voor recreatie toe te staan, van zodra de 
gemeenteraad besloten heeft om daar een RUP voor op te maken.

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot op 22 februari 2021 om een principieel gunstig 
standpunt in te nemen over de vraag om Tennisclub Beckhand uit te breiden met padelterreinen met adres 
Gasdam 4 te 9120 Beveren, en om de vraag voor te leggen aan de gemeenteraad om een RUP op te maken 
voor Tennisclub Beckhand. Hiervoor moet het bestaande BPA zonevreemde recreatie, deelRUP tennisclub 
Beckhand, gewijzigd worden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor tennisclub Beckhand, wijziging van het bestaande 
BPA zonevreemde recreatie (deelRUP tennisclub Beckhand), Gasdam 4 te Beveren.

Artikel 2
daarvoor de nodige financiële middelen vrij te maken.

12 2021_GR_00087 Meerwerk met betrekking tot de hoek Kouterstraat - 
Merodestraat voor het uitvoeren van wegen- en 
rioleringswerken in de Merodestraat te Kieldrecht - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Meerwerk hoek Kouterstraat - Merodestraat

De hoek Kouterstraat - Merodestraat ligt nog met dezelfde bestrating als vroeger in de Merodestraat.
Deze hoek ligt tevens hoger dan de Merodestraat en is in zeer slechte staat.
Er is daarnaast maar een heel smal voetpad aan beide zijden van de Kouterstraat ter hoogte van de hoek 
met de Merodestraat.

Studiebureau Jouret, ontwerper van de Merodestraat, heeft een nieuw ontwerp gemaakt om deze zone 
opnieuw aan te leggen.

Het meerwerk is geraamd op 67 818 EUR exclusief btw of 82 059,78 EUR inclusief btw.

Meerwerk insteekwegel

De gemeent Beveren zal in ruil voor de kosteloze overdracht van de eigendommen in de bestaande 
insteekwegel tussen woningen Merodestraat 99 en Merodestraat 109 en palend aan de woningen 
Merodestraat 101 t.e.m. 107, zijnde de bestaande verharding tussen de woningen en de bestaande 
afsluitingen, deze zone op haar kosten heraanleggen (gescheiden riolering, nieuwe verharding).
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Het meerwerk bedraagt 16 840 EUR exclusief btw of 20 376,40 EUR inclusief btw .

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het meerwerk met betrekking tot de hoek Kouterstraat - Merodestraat voor het uitvoeren van wegen- en 
rioleringswerken in de Merodestraat' goed te keuren voor het bedrag van 67 818 EUR exclusief btw of 82 
059,78 EUR inclusief btw.

Artikel 2
het meerwerk met betrekking tot de heraanleg van de insteekwegel voor de opdracht 'Het uitvoeren van 
wegen- en rioleringswerken in de Merodestraat' goed te keuren voor het bedrag van 16 840 EUR exclusief 
btw of 20 376,40 EUR inclusief btw.

13 2021_GR_00097 Overeenkomst voor de studieopdracht voor 'Aansluiting 
Priemstraat' - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het project 'Wegen- en rioleringswerken Melsele Zuid - Aansluiting Priemstraat' is opgedeeld in twee delen:

 aandeel GIP: 
o de Priemstraat, de Dweerse Kromstraat (deels), de Parmastraat (deels), Zakdam, de Kleine 

Beekmolenstraat (deels), de Winningenstraat, de Fortstraat  en de Ponjaardhoekstraat;
o Deze opdracht valt onder het Riopact contract dat de gemeente Beveren  heeft met de 

Watergroep. De kosten zullen via Riopact gefactureerd worden. 
 aandeel gemeente bovenbouw:

o de Fortstraat, fietsverbinding Zakdam richting Kruibekesteenweg, wegenis Priemstraat 
onbebouwd deel tot Kruibekesteenweg

o De kosten voor dit aansluitende project op het aandeel GIP zullen rechtstreeks aan de 
gemeente Beveren gefactureerd worden.

Er wordt met studiebureau Irtas een overeenkomst voor de studieopdracht afgesloten vanuit Aquafin (in het 
kader van de opdracht voor Riopact) waarin de gemeente Beveren wordt opgenomen als partij voor het 
aansluitende project.

De uitgaven voor deze studieopdracht worden geraamd op:

 241 808 EUR exclusief btw of 292 587,68 EUR inclusief btw voor het aandeel GIP
 83.252 EUR exclusief btw of 100 734,92 EUR inclusief btw voor het aandeel gemeente bovenbouw

Het budget dat pas voorzien was voor 2022 dient verschoven te worden naar 2021.

 
Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de overeenkomst voor de studieopdracht voor het project 'Wegen- en rioleringswerken Melsele Zuid - 
Aansluiting Priemstraat 'goed te keuren.

14 2021_GR_00096 Vaststelling lastvoorwaarden voor de heraanleg van het 
fietspad Gravendreef te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het huidige fietspad ligt gevaarlijk door opstuwende boomwortels, welke een degelijk herstel van deze 
belangrijke fietsas tussen station Beveren en de Waaslandhaven niet meer mogelijk maken. Enkel een 
volledige heraanleg met specifieke aandacht voor het behoud van de bestaande waardevolle bomen in de 
Gravendreef biedt hiervoor een oplossing. De gemeente krijgt voor deze heraanleg van het fietspad een 
subsidie van Lantis t.w.v. 380 000 EUR (in het kader van compenserende maatregelen voor Oosterweel) als 
deze heraanleg op korte termijn wordt uitgevoerd. 

In het kader van de opdracht “Heraanleg van het fietspad Gravendreef” werd een bestek opgesteld door 
studiebureau Irtas. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 449 365,74 EUR exclusief btw of 543 732,55 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
principieel te beslissen tot Heraanleg fietspad Gravendreef.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 449 365,74 EUR exclusief 
btw, of 543 732,55 EUR inclusief btw.

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

15 2021_GR_00094 Vaststelling lastvoorwaarden voor het wegbermbeheer 
gedurende 2021 - 2024 - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Door de Dienst natuurontwikkeling werd in het kader van het voorziene wegbermbeheer een bestek 
opgesteld. Het betreft een raamovereenkomst gedurende 2021, 2022, 2023 en 2024.
Deze opdracht is opgedeeld in 4 percelen.

De uitgave voor deze opdracht gedurende een periode van 4 jaar wordt geraamd op 589 50,88 exclusief btw 
of 713 304,52 EUR inclusief 21% btw.
De raming is als volgt uitgesplitst:

 Perceel 1 (Maaien van graslanden op natuurlijke wijze): 251 804,40 EUR exclusief btw of 304 683,32 
EUR inclusief btw

 Perceel 2 (Maaien van bermen natuurlijke wijze – Beveren en Haasdonk): 119 054,40 exclusief btw of 
144 055,82 EUR inclusief btw

 Perceel 3 (Maaien van bermen natuurlijke wijze – Melsele, Kallo, Kieldrecht en Doel): 107 816,88 EUR 
of 130 458,42 EUR inclusief btw

 Perceel 4 (Maaien van bermen natuurlijke wijze – Verrebroek en Vrasene): 110 832,20 EUR of 134 
106,96 EUR inclusief btw

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.
Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden aangeschreven.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot de uitvoering van het wegbermbeheer gedurende 2021 - 2024.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 589 507,88 EUR exclusief 
btw of 713 304,52 EUR inclusief btw.

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

16 2021_GR_00086 Nieuwe CE-convenant periode 2021-2026 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Na drie convenanten (2005-2008, 2009-2014 en 2015-2020) heeft de Erfgoedcel Waasland samen met 10 Wase 
steden en gemeenten en het lokale erfgoedveld een gedragen regionaal cultureel erfgoedbeleid 
uitgebouwd. Begin januari 2021 werd een vierde CE-convenant voor de dienstverlenende rol op regionaal 
niveau (2021-2026) ondertekend tussen de Vlaamse Gemeenschap en Interwaas. De operationele 
doelstellingen en specifieke aandachtspunten voor deze convenantsperiode worden ter kennisgeving aan de 
Wase colleges van burgemeester en schepenen en gemeenteraden voorgelegd. 
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de nieuwe cultureel erfgoedconvenant voor het Waasland (2021-2026) die werd 
afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
waartoe de gemeente Beveren is aangesloten. 

17 2021_GR_00053 Verbreking gebruiksrechten voor werken waterloop 8.055b 
en 8.055c ter hoogte van Broekstraat en Geestdam te Beveren 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
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.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 167. Overeenkomstig het 
opmetingsplan heeft het perceel een oppervlakte van 333,14 m².

Aangezien er nog een gebruiker op het perceel zit, dienen eerst de gebruiksrechten op voormeld perceel 
verbroken te worden.

Met de gebruiker werd ondertussen een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gebruiksrechten op het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 167 met een oppervlakte van 
333,14 m² te verbreken in het project 'werken waterloop Geestdam-Broekstraat';

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2021_GR_00064 Kosteloze grondverwerving Polderstraat te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van een verkaveling in de Polderstraat in Beveren dient de verkavelaar de gronden binnen 
de 6 meter uit de as van de weg nog kosteloos over te dragen voor opname in het openbaar domein van de 
gemeente.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A deel van nummer 344A.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 8 februari 
2021, hebben de over te dragen gronden een oppervlakte van 114,22 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de grond aan de Polderstraat in Beveren, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A deel van nummer 344A met 
een oppervlakte van 114,22 m², kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

19 2021_GR_00085 Kosteloze grondverwerving Steenbeekstraat te Vrasene - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 10 februari 2020 verleende het college een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een 
ééngezinswoning aan de Steenbeekstraat in Vrasene.

Ter realisatie van de rooilijn werd aan de aanvrager opgelegd dat de gronden voor de rooilijn dienden 
overgedragen te worden aan de gemeente.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C deel van nummer 548C.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 18 
december 2018, hebben de over te dragen gronden een oppervlakte van 37,37 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden aan de Steenbeekstraat in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C deel van nummer 
548C met een oppervlakte van 37,37 m² kosteloos over te nemen ter realisatie van de rooilijn;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

20 2021_GR_00082 Verkoop lot 29 Eedverbondlaan te Melsele - Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 7 april 2020 beslist 3 percelen bouwgrond aan de 
Eedverbondlaan in Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat fase 2) te verkopen volgens het 
reglement bescheiden gronden. Het betreffen 2 gesloten kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 
halfopen kavel met een oppervlakte van 278,73 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog op het 
ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.

Voor volgend lot werd op 19 februari 2021 de verkoopsovereenkomst getekend:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
29 9de afd., sectie G nummer 780A/dl 189,31 m²

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
lot 29 in de Eedverbondlaan in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met 
een oppervlakte van 189,31 m² te verkopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

21 2021_GR_00100 Verkoop 4 bouwgronden Gaverlandstraat te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 5 oktober 2010, 28 februari 2012 (aanpassing) en 21 
oktober 2014 (aanpassing) het reglement goed voor de verkoop van bouwgronden door de gemeente 
Beveren.

Het college heeft op 12 juni 2017 een vergunning afgeleverd voor een verkaveling van 18 bouwkavels met 
aanleg van nieuwe wegenis aan de Gaverlandstraat-Guldenvliesstraat in Melsele.

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 23 februari 2021 akkoord met de aankoop van 4 
bouwgronden in deze verkaveling ter realisatie van het bescheiden aandeel.

De basisakte voor deze verkaveling is verleden worden voor notaris Ampe te Rupelmonde.

Overeenkomstig de aankoopprijs en het doelpubliek dat we beogen bij deze verkoop kunnen deze 
bouwgronden verkocht worden voor een prijs van 300 EUR/m².

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte Prijs (excl. 12,5% kosten)
6 9de afd., sectie G nr. 782F 280,37 m² 84 111,00 EUR
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7 9de afd., sectie G nr. 782G 262,92 m² 78 876,00 EUR

8 9de afd., sectie G nr. 782H 239,65 m² 71 895,00 EUR

9 9de afd., sectie F nr. 782K 301,95 m² 90 585,00 EUR

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de procedure op te starten voor de verkoop van de 4 bouwgronden in de verkaveling Gaverlandstraat 
Melsele overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijke reglement voor de verkoop van bouwgronden door 
de gemeente Beveren;

Artikel 2
de gronden te verkopen overeenkomstig de eenheidsprijs van 300 EUR/m² (+ 12,5% kosten);

Artikel 3
de nodige publiciteit te voeren voor de verkoop van deze loten.

22 2021_GR_00062 Aankoop grond Willem Van Doornyckstraat te Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 9 september 2019 principieel akkoord met de realisatie van de rooilijn ter 
hoogte van de woning Willem Van Doornyckstraat 19 in Haasdonk waarbij de gemeente de nodige gronden 
zal aankopen en de sloopkosten van de woning op zich zal nemen.

De aan te kopen gronden zijn kadastraal gekend 10de afdeling, sectie B deel van nummer 427E.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd landmeter te Beveren op 25 
april 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 41,51 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 1 februari 2019 en de offerte voor de 
sloop van de woning, opgemaakt door Johan Janssens op 1 november 2019, werd er met de eigenaar een 
akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de grond aan de Willem Van Doornyckstraat in Haasdonk, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie B deel van 
nummer 427E met een oppervlakte van 41,51 m² aan te kopen ter realisatie van de rooilijn;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.
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23 2021_GR_00057 Aankoop grond voor werken waterloop 8.055b en 8.055c ter 
hoogte van Broekstraat en Geestdam te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
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.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 167. Overeenkomstig het 
opmetingsplan heeft het perceel een oppervlakte van 333,14 m².

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 4 november 2020, werd er met de 
eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 167 met een oppervlakte van 333,14 m² in het project 
'werken waterloop Geestdam-Broekstraat' aan te kopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

24 2021_GR_00059 Capaciteitsbepaling Gemeentelijk Technisch Instituut 2021-
2022 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het schoolbestuur wenst in het eerste leerjaar alle leerlingen - die zich aanmelden - in te schrijven. Dit is om 
de maatschappelijke taak te vervullen om alle kinderen de kans te geven tot leerplicht. 

In het eerste jaar secundair onderwijs wordt de capaciteit voorzien op 168 leerlingen (1A : 120 en 1B : 48).

Deze capaciteit kan stelselmatig verhoogd worden, indien de nood zich stelt.

Bij verhoging van de capaciteit wordt gevraagd om extra middelen van de gemeente in te zetten om een 
extra klas/extra klassen op te richten.

Het bepalen van het aantal leraaruren met middelen van de gemeente gebeurt op basis van de coëfficienten 
die door de overheid worden gehanteerd, conform omzendbrief SO55.
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Een verhoging van capaciteit heeft uiteraard zijn gevolgen voor de organisatie van de school gedurende de 
komende vijf/zes schooljaren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde capaciteit van 168 leerlingen (1A: 120 en 1B: 48) in het eerste leerjaar voor het Gemeentelijk 
Technisch Insituut voor het schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

26 2021_GR_00107 Ten verzoeke van Beveren 2020: Toekomst Doel - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door minister van Erfgoed en Wonen Matthias Diependaele werd op zaterdag 20 maart meegedeeld dat de 
WG Doel die een toekomstvisie moet uitwerken voor deelgemeente Doel zijn activiteiten opnieuw opstart. 
Vanuit het college werden over die toekomst van Doel voorbije weken tegenstrijdige berichten uitgestuurd. 

Wie zal het gemeentebestuur op de WG vertegenwoordigen en welk standpunt zal daar namens Beveren 
verdedigd worden? 
Op welke manier denkt het college daar de gemeenteraad bij te betrekken?  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: Toekomst Doel.

27 2021_GR_00108 Ten verzoeke van Beveren 2020: Binnengebied Kieldrecht - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De verhuis van de voetbalclub van Kieldrecht staat niet op zichzelf en hangt samen met belangrijke 
ontwikkelingen in de deelgemeente Kieldrecht. 
Welke concrete plannen zijn momenteel in ontwikkeling mbt het zgn. binnengebied waar zich nu de 
voetbalterreinen bevinden? 
Wat zijn de actueel geraamde kosten die samenhangen met respectievelijk de bouw van de nieuwe school 
en de bouw van andere gemeentelijke infrastructuur in het binnengebied? 
Wat is de timing voor van dit alles?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: Binnengebied Kieldrecht.

28 2021_GR_00109 Ten verzoeke van sp.a: Diversiteitsplan voetbal  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorbije week verscheen in de pers het alarmerende bericht dat 37% van de jeugdvoetballers de afgelopen 
twee jaar het slachtoffer was van discriminatie. En liefst 3 op de 4 voetbalouders zeiden de afgelopen twee 
voetbalseizoenen discriminatie tijdens jeugdwedstrijden te hebben opgemerkt. Dat bleek uit een 
grootschalig onderzoek van de KU Leuven op verzoek van de KBVB. De voornaamste discriminatiegronden 
waren huidskleur, fysiek voorkomen en seksuele voorkeur van de jongeren.

Enkele jaren geleden schreef Paul Beloy het boek ‘Vuile Zwarte’. Als voetballer werd hij zelf regelmatig 
geconfronteerd met racisme. Maar in 2016 stelde hij vast dat er niet veel ten goede veranderd was. Uit een 
enquête van het voetbalmagazine FAN van 2015 bleek dat een op de vier fans oerwoudgeluiden op de 
tribune niet als racistisch beschouwde. Naar aanleiding van die vaststellingen vroegen we toen in deze 
gemeenteraad om werk te maken van een diversiteitsplan in het Beverse voetbal, zowel voor de jeugd als de 
volwassenen.

Zo’n diversiteitsplan kan verschillende zaken bevatten: een diversiteitscharter, het aanduiden van een 
verantwoordelijke voor diversiteit, een affichecampagne, het inzetten van rolmodellen, … De onderzoekers 
van KULeuven stellen in hun nieuwe onderzoek voor om per club te werken met "actieve" 
vertrouwenspersonen bij wie spelers en ouders terechtkunnen en te investeren in extra opleidingen over 
discriminatiethema’s voor spelers, ouders, maar ook trainers en bestuurders die vaak twijfelen over hoe ze 
tussenbeide kunnen komen.

In 2016 werd door de schepen beloofd om de piste van een diversiteitsplan te onderzoeken, maar vooreerst 
de bestaande inspanningen van de clubs in kaart te brengen. Wij hebben hierbij de volgende vragen:

 Heeft de schepen ondertussen de inspanningen van de clubs in kaart gebracht?
 Kan er werk gemaakt worden van een diversiteitsplan, voortbouwend op de voorstellen op de 

gemeenteraad van oktober 2016 en de nieuwe inzichten van het onderzoek van KULeuven?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:  diversiteitsplan voetbal.

29 2021_GR_00110 Ten verzoeke van sp.a: reservelijst vaccinatiecentrum - 
Advies
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Niet iedereen die uitgenodigd wordt om een vaccin te krijgen, daagt ook effectief op. In sommige centra gaat 
het om meer dan 10 procent van de uitgenodigde burgers. Daarom worden in veel centra mensen opgebeld 
die zich hebben opgegeven op een reservelijst. Zij zijn snel beschikbaar voor als er een plaatsje vrijkomt.

Het centrale systeem waarbij 65-plussers zichzelf kunnen inschrijven op een reservelijst zal pas midden april 
beschikbaar zijn. Voorlopig moeten de vaccinatiecentra dus met eigen systemen werken. En wie via de 
reservelijsten wordt opgeroepen, kan verschillen van eerstelijnszone tot eerstelijnszone. Sommige centra 
beperken zich tot de 65-plussers, elders worden ook de interventie-eenheden van politie en brandweer 
opgeroepen en in sommige gevallen worden ook leerkrachten reeds gevaccineerd.

Wij hebben hierbij de volgende vragen:

 Wordt er in het Beverse vaccinatiecentrum momenteel met een reservelijst gewerkt?
 Welke doelgroepen komen in aanmerking voor de reservelijst en hoe kan men zich op de lijst 

inschrijven?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:  reservelijst vaccinatiecentrum.

30 2021_GR_00111 Ten verzoeke van sp.a: positie Zwijndrecht binnen 
regiovorming Waasland - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse regering wil via de referentieregio’s meer coherentie brengen in de vele intergemeentelijke 
structuren en samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. Helaas heeft ze op 12 maart de onlogische beslissing 
genomen om Zwijndrecht in te delen bij regio Antwerpen in plaats van regio Waasland.

De gemeenteraad van Zwijndrecht verwerpt dit besluit van de Vlaamse regering en dringt er bij de Vlaamse 
regering op aan om Zwijndrecht toe te voegen aan de referentieregio Waasland. Bovendien onderzoekt de 
gemeente of ze juridische stappen kan ondernemen.

Ook voor Beveren zal deze beslissing van de Vlaamse Regering grote gevolgen hebben. Zwijndrecht zit 
immers in meerdere gemeente-overschrijdende samenwerkingsverbanden met Beveren. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor Zorgpunt Waasland, Interwaas, Ibogem, Eerste Lijnszone Waasland Noord Oost, Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland, Erfgoedcel Waasland, enz. Binnen de vastgestelde termijn van 10 jaar zal 
Zwijndrecht deze samenwerkingsverbanden moeten verlaten, met alle gevolgen van dien inzake 
dienstverlening en besluitvorming binnen die samenwerkingsverbanden.

Gezien de impact die deze regeringsbeslissing ook op onze gemeente zal hebben, stelt Vooruit Beveren aan 
de gemeenteraad voor om:



22/28

 Aan te dringen bij de Vlaamse regering om Zwijndrecht toch toe te voegen aan de referentieregio 
Waasland.

 Indien Zwijndrecht juridische stappen onderneemt om het besluit van de Vlaamse Regering aan te 
vechten, te onderzoeken of Beveren zich hierbij kan aansluiten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:  positie Zwijndrecht binnen regiovorming Waasland.

32 2021_GR_00113 Ten verzoeke van sp.a : bestrijding menstruatiearmoede  - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Menstruatiearmoede is de laatste tijd regelmatig in de media geweest. Uit een bevraging van Caritas 
Vlaanderen blijkt dat 12% van de ondervraagde meisjes tussen 12 jaar en 25 jaar aangeeft soms geen geld te 
hebben om menstruatieproducten te kopen. Wanneer het gaat over meisjes die al in armoede leven, gaat 
het om bijna 45%. 5% onder hen heeft al eens school gemist omdat ze geen menstruatie-producten had en 

4% schrapt al eens vrijetijdsplannen. Dit zou in de 21ste eeuw het geval niet meer mogen zijn. 

Caritas formuleerde daarom een aantal beleidsadviezen, waarvan een stuk op bovenlokaal niveau zal 
gebeuren, maar ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij het lokaal niveau komt te leggen. Als 
lokaal bestuur staan we dicht bij de burger en kunnen we doelgerichte maatregelen treffen. 

De Vooruit-fractie heeft hierbij de volgende vragen: 

1. Is het gemeentebestuur bereid om het OCMW meer middelen te voorzien om menstruatie-armoede 
structureel te bestrijden, met bijvoorbeeld maandelijks €10 per kind van 12 tot 18 jaar per gezin in 
armoede te voorzien voor de aankoop van menstruatieproducten?

2. Is het gemeentebestuur bereid om het gemeentelijk overlegorgaan voor onderwijs samen te 
roepen, en het voorstel om deel te nemen aan een proefproject te agenderen, waarbij er 
maandverband-automaten in de toiletten geplaatst worden, wat niet alleen bijdraagt aan de strijd 
tegen menstruatie-armoede, maar ook aan de strijd tegen het taboe rond menstruatie zelf? 

3. Als het  gemeentebestuur niet bereid is om menstruatie-armoede structureel te bestrijden, is het 
dan bereid om caritatieve maatregelen te nemen, zoals het organiseren van een inzamelpunt voor 
ongebruikte menstruatie-producten, die dan via een welzijnsorganisatie verdeeld kunnen worden? 
Het gemeentebestuur kan hier bijvoorbeeld beroep doen op verschillende organisaties voor zowel 
verdeling, als voor inzameling, en misschien zelfs op apotheken? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: bestrijding menstruatiearmoede.
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31 2021_GR_00112 Ten verzoeke van sp.a en Groen: motie ter goedkeuring van 
een regenboogcharter - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen:  

 “Er is in de Staat geen onderscheid van standen.

De Belgen zijn gelijk voor de wet; (…)

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.”

 “Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. 
Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en 
filosofische minderheden.”

 Overwegende dat artikel 8 samen gelezen met artikel 14 van het Universeel Verdrag voor de Rechten van de 
Mensen bepaalt: 

 “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie.”

 “Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, 
nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of 
andere status.”

 Overwegende dat holebi- en transgenderpersonen ontegensprekelijk deel uitmaken van onze Beverse 
bevolking. Ze trouwen in het gemeentehuis, hun kinderen gaan naar de gemeenteschool en ze participeren 
aan het lokaal sociaal leven. Toch blijven ze een minderheid met een nog vaak onzichtbare genderidentiteit 
en/of seksuele oriëntatie;  

 Overwegende dat de holebi- en transgenderpersonen als minderheid vandaag de dag nog steeds te maken 
krijgen met heel wat vooroordelen, discriminatie en zelfs verbaal en fysiek geweld; 

 Overwegende dat het lokale beleidsniveau de geknipte autoriteit is om extra stimulansen te voorzien en zij 
op heel wat terreinen een verschil kan maken. Door het verspreiden van informatie en het voeren van 
sensibiliseringscampagnes kan zij tot een positieve beeldvorming over seksuele diversiteit komen. Het is 
immers de taak van de lokale overheid om ervoor te zorgen dat ieders rechten worden bewaakt en ieder zich 
veilig en aanvaard voelt in de lokale gemeenschap;

 Overwegende dat een lokaal regenboogcharter kan leiden tot een inclusiever beleid. Dit Bevers 
regenboogcharter heeft 6 hoofddoelstellingen:  

1. We maken de burgers bewuster en informeren; 
2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten; 
3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
6. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.
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 Overwegende dat deze doelstellingen dienen te worden uitgewerkt in een lokaal regenboogbeleid en in een 
lokaal actieplan. Dit lokaal actieplan kan onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende actiepunten binnen 
de zes doelstellingen bevatten:

1. We maken de burgers bewuster en informeren;

 Acties op de internationale dag tegen holebi- en transfobie;
 Inzetten op onderwijs zoals bv.:

1. Via schooluitdekast.be waar vormingen en educatieve pakketten voor leerkrachten terug te 
vinden ze zijn; 

2. Via het project Gay Straight Alliance (GSA), waarbij hetero en LGBTQ-jongeren een alliantie 
kunnen vormen in schoolcontext; 

3. Via het samenstellen van educatieve boxen die ter beschikking worden gesteld aan 
scholen; 

1. We verzamelen kennis en omringen ons met experten; 

 Het organiseren van vorming of training voor personeelsleden van de verschillende 
gemeentediensten, waarbij wordt ingezet op informatie, tips, … voor een inclusieve omgang met 
LGBTQ-personen; 

 Het faciliteren van een focusgroep of netwerkdag met lokale LGBTQ-personen; 

1. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;

 Lokale LGBTQ-verenigingen in de kijker zetten; 
 Extra voorwaarden implementeren in de subsidiereglementen die diversiteitsdenken stimuleren;  

1. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;

 Slachtoffers   van holebi-geweld of discriminatie informeren omtrent juridische steun zoals bv. de 
mogelijkheid om beroep te doen op een pro deo-advocaat; 

 De oprichting van een meldpunt voor geweld en discriminatie, alsook een vermelding op de website 
hoe geweld gemeld kan worden; 

1. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;

 Zorgen voor genderneutrale vacatures; 
 Aandacht geven aan genderneutrale beeldvorming in ‘Onze Gemeente’; 

1. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

 Samenwerkingen opzetten met het Huis van het Kind, het Sociaal Huis, Unia, OCMW’s, lokale 
verenigingen; 

 Aansluiten bij het Rainbow Cities Network. Dit is een netwerk van internationale steden die zich 
organiseren omtrent het LGBTQ-thema waarbij kennisdeling en best practices m.o.o. inclusiever 
bestuur centraal staan. Brugge, Gent, Leuven en Brussel zijn reeds lid.

 

Overwegende dat we op deze manier een groot verschil kunnen maken in het dagdagelijkse leven van alle 
Beverse burgers;

Beslist de gemeenteraad van Beveren: 

Artikel 1. De oprichting van een Bevers regenboogcharter goed te keuren; 
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Artikel 2. Hiermee de zes hoofddoelstellingen te onderschrijven:

1. We maken de burgers bewuster en informeren; 
2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten; 
3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
6. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

Artikel 3. Een lokaal actieplan op te stellen vanuit deze hoofddoelstellingen, dat jaarlijks geëvalueerd wordt 
en waarover jaarlijks  aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a en Groen volgend punt te behandelen:  motie ter goedkeuring van een 
regenboogscharter.

33 2021_GR_00114 Ten verzoeke van Open Vld: lokale campagne rond duidelijke 
huisnummers - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 14 februari ’21 lanceerde CD&V het idee om een nationale campagne voor duidelijk zichtbare en leesbare 
huisnummer op te starten. Een duidelijke huisnummer, maar ook duidelijke straataanduidingen, kunnen 
immers in geval van nood het verschil maken tussen leven en dood. Bij brand moet de brandweer het juiste 
adres snel kunnen vinden, maar dat geldt natuurlijk ook voor tussenkomsten van politie of ambulanciers.

De gemeente Roeselare heeft de brandweer bewoners van huizen met voortuinen al opgeroepen om een 
goed leesbare huisnummer op de brievenbus aan te brengen. Het gemeentebestuur kan volgens mij hierin 
zeker een sensibiliserende en informerende rol spelen. Het is belangrijk dat mensen zich bewustzijn van het 
belang van een goed zichtbaar huisnummer. 

Daarom heb ik volgende vraag voor het college: 

 Zal de gemeente zelf een lokale informatiecampagne opstarten rond het belang van de 
zichtbaarheid van huisnummers, met daarin ook concrete tips rond hoe die zichtbaarheid ook 
verbeterd kan worden? Dit kan bijvoorbeeld via een infofiche, een artikel in ‘Onze Gemeente’ en/of 
op sociale media.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: lokale campagne rond duidelijke huisnummers.
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34 2021_GR_00115 Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot investering in 
fietsinfrastructuur  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door de coronacrisis hebben we allemaal opnieuw het plezier van fietsen en wandelen herontdekt. Dat is 
volgens mij toch een positief punt in deze crisis. We hopen dat mensen na deze periode ook zullen blijven 
kiezen voor de fiets voor hun woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. 

Een groot struikelblok voor het fietsverkeer in onze gemeente is vooral de toestand van onze fietspaden en 
de afwezigheid ervan op bepaalde plaatsen.

Met ‘project Kopenhagen’ legt Vlaanderen 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in 
fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Zo kan de gemeente Beveren tot 1,1 miljoen euro aan 
subsidies verkrijgen om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen én bestaande fietsinfrastructuur herin te 
richten. Goed dus voor in totaal 3,3 miljoen euro aan bijkomende fietsinvesteringen. De subsidie kan worden 
gebruikt voor alle fietsinfrastructuur in beheer van de gemeente:

1° de aanleg, heraanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur;

2° het duurzaam en structureel onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur;

Open Vld Beveren vindt dat er dringend nood is aan de aanleg en vernieuwing van fietspaden in Groot-
Beveren. Via een brede bevraging op Facebook, hebben wij de Beverenaars bevraagd over hun suggesties 
van straten die zéker (en dringend) aangepakt moeten worden. Wij zijn gekomen tot volgende (niet-
exhaustieve lijst): 

 Lindenlaan, Pastoor Steenssensstraat en Doornpark in Beveren, 
 Leon Labytstraat, Van Craenenbroeckstraat, Halfdreef en Leurshoek in Beveren,
 Pauwstraat en Torenstraat in Melsele, 
 Oude Dorpsstraat en Kouterstraat in Vrasene,
 Haasdonk-dorp,
 Verrebroekstraat, Sint-Laurentiusstraat te Verrebroek.

Wij beseffen dat er hier zeker straten bij zijn waar creativiteit aan de dag zal moeten gelegd worden om de 
nodige ruimte te creëren voor de aanleg van het fietspad (bvb. door publieke parkeerplaatsen te voorzien, 
los van de rijbaan).

Daarom vragen wij het college het volgende:

1) Zal het college gebruik maken van het systeem van cofinanciering van ‘Plan Kopenhagen’ van minister 
Somers? 

2) Zal het college daarbij rekening houden met de suggesties zoals hierboven geformuleerd?

3) Zal het college burgers verder betrekken bij de investeringskeuzes die gemaakt zullen worden? Zij zijn 
immers het best geplaatst om te bepalen waar er best een extra fietspad wordt aangelegd of welk fietspad 
aan verbetering toe is en kunnen dus mee het draagvlak versterken.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: voorstel tot investering in fietsinfrastructuur.

35 2021_GR_00116 Ten verzoeke van Open Vld: Beveren is geschokt.  Geschokt 
dat in onze gemeente iemand vermoord is omwille van zijn 
geaardheid.  In deze tijd waar men toch spreekt van 
verdraagzaamheid en begrip voor LBGT.  Nochtans leiden 
hokjes denken, het permanente “promoten” van angst en 
onverdraagzaamheid tot dergelijke excessen. - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Beveren is geschokt.  Geschokt dat in onze gemeente iemand vermoord is omwille van zijn geaardheid. 
 In deze tijd waar men toch spreekt van verdraagzaamheid en begrip voor LBGT.  Nochtans leiden 
hokjes denken, het permanente “promoten” van angst en onverdraagzaamheid tot dergelijke 
excessen.

Naar aanleiding van het jammerlijke overlijden van David P. in het gemeentepark aan Hof ter Welle hebben 
wij dan ook volgende vragen en opmerkingen :

 Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat meldingen over agressie t.o.v. holibi’s laagdrempelig 
gehouden kunnen worden.  Immers de kwetsbaarheid van deze groep wordt bepaald door een 
lagere aangiftebereidheid voor seksuele misdrijven en het ervaren van hogere drempels om hulp te 

zoeken.  Aangifte doen of hulp zoeken betekent dan ook meteen een deel van die identiteit 
blootleggen, en dus is de stap voor velen moeilijker te zetten.

 We moeten er tevens voor zorgen dat duidelijk is wie, voor wat, en waar slachtoffers terechtkunnen 
bij een vertrouwenspersoon.  Dit kan o.a. aangegeven worden op de website van de gemeente.  Ook 
getuigen van dergelijke feiten moeten weten bij wie en waar ze moeten zijn om aangifte te doen.

 We mogen in onze gemeente geweld absoluut niet tolereren en dat duidelijk maken aan de daders. 
 Iedereen spreekt nu wel zijn afschuw uit dat dit kon gebeuren in onze gemeente. Maar we moeten 
zeker samen overleggen en bekijken hoe we zulk verwerpelijk gedrag naar minderheidsgroepen 
kunnen aanpakken om dergelijke drama’s in de toekomst te voorkomen.

 Homofobie stoppen begint bij ons allen, op de eerste plaats bij gezagsdragers die de toon kunnen 
zetten in de samenleving : leerkrachten, media en ook de politici. Het is eenieders burgerplicht om 
in te gaan tegen homofoob gedrag.  Als gemeente moeten we onze inwoners er bewust van maken 
dat we ook als omstaander mondiger moet zijn wanneer we getuige zijn van dergelijke feiten.

 En tenslotte : Wat heeft de politie – en bij uitbreiding de verantwoordelijken in de gemeente met die 
voorafgaande gelijkaardige incidenten gedaan?   Blijkbaar waren er reeds twee aangiften? Hadden 
die geen aanleiding kunnen geven tot een grondiger onderzoek en een publieke raadpleging? 
 Misschien had meer openheid over deze feiten deze tragedie kunnen voorkomen.
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Wij bieden ons diepe medeleven aan familie en vrienden van David aan  Laat ons ook in Beveren duidelijk 
maken dat wij dit soort geweld nooit zullen aanvaarden.  Het geweld tegen en de moord op David is een 
aanslag op de vrijheid van ons allen, de vrijheid om onszelf te zijn, om te houden van wie we willen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: Beveren is geschokt.  Geschokt dat in onze gemeente 
iemand vermoord is omwille van zijn geaardheid.  In deze tijd waar men toch spreekt van verdraagzaamheid 
en begrip voor LBGT.  Nochtans leiden hokjes denken, het permanente “promoten” van angst en 
onverdraagzaamheid tot dergelijke excessen.


