
1/11

Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 27 april 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00118 Verslag gemeenteraadszitting  30 maart  2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 30 maart 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 30 maart 2021.

2 2021_GR_00125 Eedaflegging Algemeen directeur - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 30 maart 2021, de heer Jo Van Duyse aan als Algemeen directeur in 
statutair verband. De heer Van Duyse neemt op 1 mei 2021 zijn functie op.
Het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat de algemeen directeur, na zijn aanstelling, tijdens een 
openbare vergadering van de gemeenteraad, de volgende eed aflegt in handen van de voorzitter: “Ik zweer 
de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”.

De heer Jo Van Duyse legt aldus de eed af in de handen van mevrouw Veerle Vincke. Van deze eedaflegging 
wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akte te nemen van de eedaflegging van de heer Jo Van Duyse, Algemeen directeur, in handen van mevrouw 
Veerle Vincke, voorzitter.

3 2021_GR_00120 Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2020 - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het Centraal Kerkbestuur diende op 9 maart  2020 de jaarrekeningen in over 2020  van de 11 verschillende 
kerkfabrieken op ons grondgebied. (jaarrekening Heilig Kruis Vrasene is digitaal raadpleegbaar via 
Religiosoft)

Hieraan werden ook een coördinatie jaarrekening 2020 en een toelichting toegevoegd die in de bijlage zijn 
terug te vinden.

De individuele jaarrekeningen per kerkfabrieken zijn ter inzage beschikbaar.

De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen: kastoestand, 
overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde investeringsfiches, de wijzigingen in 
de inventaris, lijst van de openstaande schulden, vorderingen en oninbaar verklaarde bedragen, de staat van 
het vermogen, de gebruikte verdeelsleutels indien van toepassing en de waarderingsregels.

Samengevat komen de kerkfabrieken tot volgende resultaten:

  Exploitatie Investeringen

  gemeentelijke toelage Overschot/tekort gemeentelijke toelage overschot/tekort

1 Beveren Sint Martinus 94.443,64 17.498,71 0,00 0,00

2 Beveren OLV van Bijstand 0,00 29.611,62 3.932,50 0,00

3 Beveren Sint-Jan Evangelist 15.051,76 29.295,65 13.990,02 0,00

4 Doel - OLV Ten Hemel Opgenomen 8.020 4.579,62 0,00 0,00

5 Haasdonk - Sint Jacobus de Meerdere 30.221,20 33.373,90 0,00 11.730,26

6 Kallo - S.S. Petrus en Paulus 19.739,79 30.082,95 102.988,07 0,00

7 Kieldrecht - Sint Michiel 32.182,00 17.294,37 11.962 0,00

8 Prosperpolder (Kieldrecht)- Sint Engelbertus 11.545,16 6.845,89 0,00 0,00

9 Melsele - OLV Hemelvaart 24.934,00 32.890,44 0,00 0,00

10 Verrebroek -  Sint Laurentius 19.102,77 17.495,62 29.577,24 0,00

11 Vrasene - Heilig Kruis 17.295,38 63.594,26 0,00 0,00

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een positief advies te verlenen aan de jaarrekeningen over 2020 van de 11 kerkfabrieken op het grondgebied 
van de gemeente Beveren

4 2021_GR_00119 Retributiereglement op het vissen op Fort Liefkenshoek - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het retributiereglement voor het vissen op het fort Liefkenshoek Kallo 2017 - 2019, gestemd door de raad op 
27 december 2016 is afgelopen op 31 december 2019.
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De groendienst stelt voor een nieuw retributiereglement te laten ingaan vanaf 28 april 2021 aangezien er 
opnieuw vis werd uitgezet op de grachten van Fort Liefkenshoek.

Voorgesteld tarief : 35 euro/jaar voor volwassenen en 12 euro/jaar voor jongeren tot 14 jaar zonder 
begeleiding.  Gratis voor jeugdvissers beneden de leeftijd van 14 jaar onder begeleiding van de ouder, de 
voogd of de persoon die er gezag over heeft.

Er wordt voorgesteld dat ook niet inwoners van Beveren de mogelijkheid krijgen een visverlof aan te kopen. 
Zowel in 2019 als 2020 was vissen met visvergunning 2018 toegelaten wegens het ontbreken van 
visuitzettingen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement vast te stellen en goed te keuren zoals 
voorgesteld in bijlage met ingang van 28 april 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het vissen op Fort Liefkenshoek goed te keuren met ingang van 28 april 2021.

5 2021_GR_00124 Explore verbindingen en de overstap naar siptrunking (op 
providerniveau)  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het raamcontract van de Vlaamse Overheid worden er betere tarieven aangeboden voor het gebruik van 
onze huidige netwerkverbindingen. Tegelijk stelt de dienst ICT voor om over te stappen van PRA-
verbindingen (kanalen waarover gebeld wordt voor buitenlijnen, momenteel 2 PRA's van elk 30 lijnen) naar 
siptrunking (gemakkelijker schaalbaar wanneer er uitbreiding of vermindering van inbelkanalen nodig is, 
bedoeling om te starten met 90 kanalen). De omschakeling naar siptrunking heeft ook als voordeel dat alle 
nationaal telefoonverkeer gratis is.

De overeenkomst voor het gebruik van de dataverbindingen en het omschakelen naar siptrunking 
(providerniveau) heeft een duur van 5 jaar. Na 2 jaar is een opzeg zonder boeteclausule mogelijk. 

De uitgave voor deze overeenkomst wordt geraamd op 440 000,00 EUR exclusief btw of 532 400,00 EUR 
inclusief 21% btw op 5 jaar.

Onze gemeente kan de opdracht plaatsen via een aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid en dit conform 
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016.

De dienst ICT geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
principieel tot het afsluiten van de overeenkomst "Explore verbindingen en overstap naar siptrunking".

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 440 000 EUR exclusief btw 
of 532 400 EUR inclusief btw op 5 jaar.

Artikel 3
als plaatsingsprocedure de aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid te kiezen.

6 2021_GR_00117 Erfpacht OCMW voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf 
Windekind - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het OCMW wenst een nieuwbouw te realiseren voor kinderdagverblijf Windekind. In samenspraak met de 
gemeente werd hiervoor een perceel gevonden, eigendom van de gemeente, op de hoek van de Polenlaan 
en de Zwarte Dreef.

Het OCMW wenst voor deze nieuwbouw beroep te doen op VIPA-subsidies. Hiervoor dient het gebruiksrecht 
dat de gemeente aan het OCMW zal toestaan formeel in een zakelijk recht te worden gegoten, vastgelegd bij 
akte.

Het ontwerp van deze akte dient op zowel de gemeente- als OCMW-raad van april te worden geagendeerd 
om het project tijdig bij VIPA te kunnen indienen.

Het ontwerp is gebaseerd op volgende modaliteiten:

1. Locatie: Op de hoek van de Polenlaan en Zwarte Dreef, circa 3 600 m². Zie hiervoor bijgevoegd plan.

2. Zakelijk recht: Erfpacht. De gemeente verleent een zakelijk recht aan het OCMW om op betreffend perceel 
te bouwen. De op te richten nieuwbouw is eigendom van het OCMW.

3. Duur: Het OCMW moet minstens 25 jaar gebruik kunnen maken van de nieuwbouw (conform richtlijnen 
VIPA). Om veiligheidsredenen wordt dus minstens een duur van 30 jaar genomen ; zo heeft men nog een 
speling van 5 jaar om de nieuwbouw te realiseren. Voorgesteld wordt om het recht voor 50 jaar toe te staan. 

4. Vergoeding: Het recht wordt kosteloos toegestaan (behoudens de betaling van een symbolische euro).

5. Lot van de goederen: Op het einde van de erfpacht gaan de opgerichte gebouwen kosteloos over naar de 
gemeente als grondeigenaar.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van erfpacht te verlenen aan het OCMW, voor de realisatie van een nieuwbouw voor 
kinderdagverblijf Windekind goed te keuren.
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7 2021_GR_00123 Te verlenen recht van opstal aan Scouts FOS - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Scouts FOS, waarvan de lokalen gelegen zijn aan de Lesseliersdreef te Beveren, wenst een nieuwbouw te 
realiseren op hetzelfde terrein. Een aanvraag inzake de nodige financiering via het gemeentelijk 
subsidiereglement en een renteloze lening is lopende.

Daarnaast dient Scouts FOS te beschikken over een opstalrecht met betrekking tot voormelde locatie om 
hun eigendomsrecht met betrekking tot hun nieuw lokaal te kunnen garanderen. Hiervoor werd een 
overeenkomst opgemaakt, naar analagie met gelijkaardige dossiers uit het verleden, met volgende 
modaliteiten:

1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om de opstalhouder na 
deze termijn het genot te laten behouden van de opstallen maar dat hiervoor een nieuwe overeenkomst zal 
opgemaakt worden op dat moment volgens de noden en gebruiken die dan gelden.

2. Het recht wordt kosteloos verleend.

3. Inplanting verplicht conform bijgevoegd inplantingsplan.

4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder.

5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van het opstalrecht.

6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen over aan de 
gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden.

7. Indien er notariële kosten zijn (bv renteloze lening) zijn deze ten laste van de opstalhouder.

8. Het opstalrecht wordt exclusief toegekend aan de scouts gezien het terrein niet overdreven groot is (+/- 
1400 m²) en volledig omheind. 

9. Indien de opstalhouder / jeugdbeweging ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, zal het recht van 
opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de opstalgever op basis van een waarde die 
alsdan tussen de opstalhouder en de opstalverlener zal worden overeengekomen of bij gebreke aan akkoord 
zal worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen door de vrederechter. Deze waardebepaling zal 
rekening houden met alle door de opstalhouder toegekende voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, 
renteloze lening, …).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van opstalrecht te verlenen aan Scouts Fos voor een op te richten nieuwbouw aan de 
Lesseliersdreef goed te keuren.

8 2021_GR_00103 Verkoop KMO-grond Doornpark - Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 2 september 2020 kocht de gemeente een perceel KMO-grond in het Doornpark terug aan, aangezien de 
koper er zijn activiteiten niet ging uitoefenen.

Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W en heeft overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 1 februari 2018, een 
oppervlakte van 1 562,50 m².

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 november 2020 akkoord om voormelde grond terug 
te verkopen voor een minimumbedrag van 206 500 EUR (+ 12,5 % kosten) volgens de procedure publieke 
verkoop met recht van hoger bod.

De nodige publiciteit werd gevoerd en op 29 januari 2021 werd de kandidatenlijst afgesloten met 4 geldige 
kandidaten. Ingevolge de procedure recht van hoger bod werd het perceel op 3 maart 2021 toegewezen aan 
de heer en mevrouw De Rycke-Smet, Elzestraat 22 9120 Beveren.

De compromis werd op 16 maart 2021 ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de KMO-grond in het Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W met een 
oppervlakte van 1 562,50 m² te verkopen aan de heer en mevrouw De Rycke-Smet, Elzestraat 22 te Beveren.

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

9 2021_GR_00105 Aankoop gronden werken N70 - doortocht Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 18 januari 2021 akkoord om op vraag van AWV enkele bijkomende innemingen 
ter hoogtes van de ovondes (Sint-Elisabethstraat en Pareinpark) te realiseren.

Deze extra aankopen zijn nodig om veilige opstelstroken te voorzien.

Alle kosten zullen door AWV terugbetaald worden aan de gemeente.

Aan de hand van het opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd landmeter te Beveren en op 
basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 19 februari 2021, werd er met alle eigenaars een 
akkoord bereikt voor volgende gronden:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte (m²)
45 9e afd., sectie E nr. 2S 30,93
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46 9e afd., sectie E nr. 20Z 21,21

47-48-50 2e afd., sectie E nr. 23B3, 23X2, 23V2 56,79

49-51 2e afd., sectie E nr. 23M2, 23P2, 23S2 24,37

52-53 2e afd., sectie E nr. 23Z2, 23A3 8,06

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende gronden ter realisatie van de werken aan de N70 - doortocht Melsele aan te kopen:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte (m²)
45 9e afd., sectie E nr. 2S 30,93

46 9e afd., sectie E nr. 20Z 21,21

47-48-50 2e afd., sectie E nr. 23B3, 23X2, 23V2 56,79

49-51 2e afd., sectie E nr. 23M2, 23P2, 23S2 24,37

52-53 2e afd., sectie E nr. 23Z2, 23A3 8,06

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

10 2021_GR_00095 Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - 
statutenwijziging - en algemene vergadering Ibogem d.d. 18 
mei 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 18 mei 2021 zal een statutenwijziging ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
De belangrijkste wijziging voor Ibogem is de schrapping van het kapitaal dat wordt omgezet naar vermogen.
Daarom wordt de voorgestelde statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met hun schrijven van 04 maart 2021 deelt de raad van bestuur van Ibogem mee nog 2 artikels te wijzigen in 
verband met digitaal vergaderen.

Tijdens de algemene vergadering d.d. 18 mei 2021 wordt het jaarverslag en de jaarrekening voorgelegd.

Gunstig advies financieel directeur.

De statutenwijziging bij IBOGEM is het gevolg van het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen 
dat sinds 1 mei 2019 van kracht is. Voor de bestaande vennootschappen gelden er enkele nieuwe regels met 
ingang van 1 januari 2020. De belangrijkste wijziging voor IBOGEM is de schrapping van het kapitaal dat 
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wordt omgezet naar vermogen. Het vermogen is in principe onbeschikbaar en kan niet uitgekeerd worden 
(behalve bij uittreding en aanpassing van de statuten).

 Bij deze statutenwijziging wordt de inbreng van vermogen verhoogd met de uitstaande dividenden aan de 
gemeente.

Na de toekenning van de dividenden in 2015 verkreeg IBOGEM een ruling voor de vennootschapsbelasting en 
werden de dividenden als openstaande schuld aan de gemeenten geboekt.

Bij de toekenning van de ruling werd de voorwaarde gesteld dat de uitstaande dividenden bij een verlenging 
van de statuten en het uittreden van de private partner opnieuw in de vennootschap moesten ingebracht 
worden.

Een poging om de uitstaande dividenden alsnog uit te keren aan de gemeenten draaide op niets uit. De 
rulingcommissie komt niet terug op de eerder gestelde voorwaarde.

 Deze aangekondigde statutenwijziging en meer specifiek de verhoging van de inbreng van vermogen met de 
uitstaande dividenden, is budgettair voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 dat einde 2020 werd 
vastgesteld. Onder NR-DIV-009 werd een investeringsuitgave van 559.236,30 Euro voorzien in 2021. Met name 
de omzetting van dividend naar kapitaal/vermogen conform de ruling.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde statutenwijziging, de jaarrekening en het jaarverslag van Ibogem goed te keuren.

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en gewone 
jaarvergadering van Ibogem van 18 mei 2021. 

Artikel 3
het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18 mei 2021 vast te stellen 

11 2021_GR_00127 Ten verzoeke van Vooruit: hemelwater- en droogteplan - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De voorbije jaren vroeg onze fractie herhaaldelijk gemeentelijke maatregelen om de gevolgen van de 
droogte aan te pakken. Sinds 2017 worden we in België immers geconfronteerd met een toenemende 
droogteproblematiek. Eind maart 2021 stonden de grondwaterstanden "laag" tot "zeer laag" voor deze tijd 
van het jaar in 62 procent van de meetlocaties over heel Vlaanderen. Daarmee is de situatie nog erger dan 
vorig jaar. De evolutie over tien jaar, van 2011 tot nu, toont dat het grondwater eind maart steeds lager staat.

Vorig jaar is de Vlaamse Regering eindelijk wakker geschoten en heeft ze een ‘Blue Deal’ (juli 2020) 
gelanceerd waarin een prominente rol is opgenomen voor de gemeenten. Sinds 2013 raadt Vlaanderen aan 
dat lokale besturen hemelwaterplannen opstellen waarin ze ruimte voor water voorzien. Eind 2019 waren er 
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31 gemeenten die een basishemelwaterplan hadden voor minstens een gedeelte van hun gemeente. Het 
gaat onder meer om de Wase gemeenten Lokeren, Sint-Gillis-Waas en Stekene.

In de ‘Blue Deal’ van de Vlaamse Regering staat dat men deze plannen omwille van de aanhoudende 
droogteproblematiek wil verbreden naar “hemelwater- en droogteplannen”. Meer zelfs, vanaf 2024 zal een 
gemeente enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies, mits ze een deftig ‘hemelwater- en 
droogteplan’ heeft.

Gezien de toenemende droogte en gezien het belang van watergerelateerde subsidies, hebben we volgende 
vragen:

 Is het gemeentebestuur van plan om een hemelwater- en droogteplan te maken en welke timing 
voorziet ze hiervoor?

 Welke maatregelen met betrekking tot de droogte voorziet de gemeente dit jaar?
 Vorig jaar werd aangekondigd dat het gemeentebestuur nadacht over een maatregel om mensen 

met een grote tuin te verplichten om meer regenwater op te slaan. Hoe ver staat het hiermee?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: hemelwater- en droogteplan.

12 2021_GR_00128 Ten verzoeke van Groen:  aanbod padelsport  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In Beveren zijn er momenteel drie vergunde padelterreinen: padel Verrebroek en hangar padel indoor 
Pareinpark en twee openluchtterreinen bij de tennisclub Beckhand. Dit zijn allemaal private investeringen. 
Het sportbeleid in Beveren steunde altijd op het principe dat het gemeentebestuur niet zou investeren in 
sporttakken waar er reeds private investeringen zijn. 

 Hierbij onze vragen:

-           Welke concrete afspraken heeft het college gemaakt met de reeds vergunde aanvragen?

-           Welke aanvragen zijn nog lopende? Wat is de visie van het college op deze aanvragen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: aanbod padelsport.

13 2021_GR_00129 Ten verzoeke van Groen:  reclamepanelen  Clear Channel - 
Advies
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds enkele weken staan er digitale reclamepanelen van ‘Clear Channel’ in het straatbeeld van de 
gemeente Beveren. 

 Hierbij onze vragen:

 Wat is de meerwaarde volgens het gemeentebestuur van deze reclameborden voor de gemeente? 
 Welke financiële retributie ontvangt de gemeente Beveren voor deze reclameborden? Hoe lang 

loopt het contract tussen de gemeente en Clear Channel?
 Zijn er nog andere producten van Clear Channel opgenomen in het straatbeeld zoals bushokjes en 

banken? 
 Welke afspraken zijn er gemaakt met Clear Channel betreffende (on)toelaatbare/(on)gewenste 

reclame?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: reclamepanelen  Clear Channel.

14 2021_GR_00130 Ten verzoeke van Groen:  uitstel terugbetaling leningen 
Waasland-Beveren - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college keurde een uitstel van terugbetaling leningen WB goed voor een totaalbedrag van 180.00 euro. 
De 180.000 euro wordt pas vanaf 2023 per 1/5 (36.000 euro) terug betaald. De laatste WB-commissie die werd 
gehouden dateert al van het najaar 2019.

 Hierbij onze vragen:

 Wat was de motivatie van het college om Wb dit uitstel te verlenen?
 Twee speelseizoenen zijn reeds voorbij zonder enige feedback naar de gemeenteraad. Wanneer 

wordt er een WB-commissie ingepland?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: uitstel terugbetaling leningen Waasland-Beveren.

16 2021_GR_00131 Ten verzoeke van Groen:  niet maaien in mei - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De campagne Maai Mei Niet roept op om gazon niet of minder te maaien in mei. De campagne richt zich 
zowel naar particulieren als naar steden en gemeentes. De voordelen van ‘niet maaien in mei’ zijn velerlei: 

 Enorme uitbreiding van de biodiversiteit. Tot wel 10 maal meer bijen, meer insecten, meer vogels,… 
 

 Langer gras is beter bestand tegen de droogte en hitte. 
 De bloemen tussen het gras zorgen voor geur en kleur in je tuin.
 Minder inspanning, minder kosten. 

De stad Oudenaarde doet alvast mee en laat zowat 22 hectare openbaar groen gewoon groeien. Zo krijgen 
bloemen en planten de kans om te groeien, wat de bijen en andere insecten ten goede moet komen. “De 
biodiversiteit stimuleren is heel belangrijk, nu het klimaat aan het veranderen is. We moeten de natuur 
helpen en steken daarom een tandje bij”, klinkt het.

Hierbij ons vragen: 

 Is de gemeente Beveren bereidt om te bekijken hoeveel hectare openbaar groen er tijdens de 
maand mei niet gemaaid kan worden?

 Is de gemeente Beveren bereid om ook inwoners op de roepen om mee te doen met de campagne 
Maai Mei Niet waarbij onder andere een telling en een bijhorende nectarscore inzicht kan geven 
over de voordelen van niet maaien? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: niet maaien in mei.


