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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 30 maart  2021 

 
 

1.  Door de raad wordt kennis genomen van het ontslag als raadslid van mevrouw Heidi Wer-

rens.  Vervolgens worden de geloofsbrieven van mevrouw Leentje Van Laere goedgekeurd en 
wordt akte genomen van de eedaflegging van mevrouw Leentje Van Laere als gemeente-
raadslid.  Mevrouw Leentje Van Laere wordt achteraan op de rangorde van de raadsleden in-

geschreven. 

2.  Kennis wordt genomen 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. 

3.  De raad gaat akkoord met de wijziging van de maatschappelijke zetel van de gemeente Beve-
ren naar Gravenplein 8, 9120 Beveren. 

4.  De gemeenteraad gaat akkoord met volgende punten inzake “Uniform standpunt tegen 

zinloos geweld”. 

 een geformaliseerd standpunt in te nemen in deze materie door een gemeen-
schappelijke verklaring, over alle partijgrenzen heen, uit te brengen. Deze ver-
klaring werd ondertekend door alle leden van de gemeenteraad en aansluitend 

duidelijk gecommuniceerd. 

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

 op de plaats van de noodlottige gebeurtenis de bestaande zitbank te vervangen 

door een exemplaar in de kleuren van de regenboog - reeds uitgevoerd. 

 nog op de plaats delict een bloemenperk aan te leggen met bloemen die alle 

kleuren vertegenwoordigen - reeds uitgevoerd. 

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

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

 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 ver-

draagzaamheid hoog op de pedagogische agenda te zetten, en dat elk school-

jaar opnieuw. Het college zal de scholen hiervoor aanschrijven. 

5.  Het retributiereglement op het verblijf in het gemeentelijk jeugdcentrum Prosperpolder 

wordt vastgesteld zoals voorgelegd. 

6.  Door de raad wordt kennis genomen van het jaarrapport klachten en meldingen 2020. 

7.  Het ontwerp gemeentelijk RUP wijziging koppelingsgebieden Verrebroek Kieldrecht 
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(zone Oud Arenberg) , bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, een gra-
fisch register met betrekking tot planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundi-

ge voorschriften  wordt door de raad voorlopig vastgesteld. 

8.  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 wordt door de 

gemeenteraad voorlopig vastgesteld. 

9.  Het ontwerp Voetbal Kieldrecht, site Oud Arenberg, wordt door de raad definitief vast-
gesteld.  Goedkeuring wordt gehecht  dat dit als vertrekbasis dient voor verdere uit-

werking van het aanbestedingsdossier en het indienen van de omgevingsvergunning. 
Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van  3 385 319,87 

EUR inclusief btw. Bij de volgende budgetwijziging wordt bijkomend budget te voorzien 
geraamd op 1 500 000 EUR (inclusief btw) en  dit voor de aanleg van de voetbalterrei-
nen en de studiekosten van het project. 

10.  De raad gaat akkoord dat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt  voor ten-

nisclub Beckhand voor wijziging van het bestaande BPA zonevreemde recreatie (deelRUP 
tennisclub Beckhand), Gasdam 4 te Beveren.  De financiële middelen hiervoor zullen worden 
vrijgemaakt. 

11.  Het meerwerk met betrekking tot de hoek Kouterstraat - Merodestraat voor het uitvoeren 

van wegen- en rioleringswerken in de Merodestraat' wordt door de raad goedgekeurd voor 
het bedrag van 67 818 EUR exclusief btw of 82 059,78 EUR inclusief btw.  Het meerwerk met 
betrekking tot de heraanleg van de insteekwegel voor de opdracht 'Het uitvoeren van wegen- 

en rioleringswerken in de Merodestraat' wordt ook goedgekeurd voor het bedrag van 16 840 
EUR exclusief btw of 20 376,40 EUR inclusief btw. 

12.  De overeenkomst voor de studieopdracht voor het project 'Wegen- en rioleringswerken 

Melsele Zuid - Aansluiting Priemstraat wordt door de raad goedgekeurd. 

13.  De raad beslist principieel tot de heraanleg van het  fietspad in de Gravendreef te Beveren.  

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden en de raming goed te 
keuren voor de som van 449 365,74 EUR exclusief btw, of 543 732,55 EUR inclusief btw.  Als 

gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande be-
kendmaking gekozen. 

14.  De raad beslist tot de uitvoering van het wegbermbeheer gedurende 2021 - 2024.  Akkoord 

wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden en de raming goed te keuren voor 

de som van 589 507,88 EUR exclusief btw of 713 304,52 EUR inclusief btw.  Als gunningswijze 
wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking ge-
kozen. 

15.  Kennis wordt genomen van de nieuwe cultureel erfgoedconvenant voor het Waasland (2021-
2026) die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Interwaas, het intergemeen-
telijk samenwerkingsverband waartoe de gemeente Beveren is aangesloten. 

16.  De raad gaat akkoord de gebruiksrechten op het perceel 1e afdeling, sectie B deel van num-

mer 167 met een oppervlakte van 333,14 m² te verbreken in het project 'werken waterloop 
Geestdam-Broekstraat'.  Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 

17.  De raad beslist de grond aan de Polderstraat in Beveren, kadastraal gekend 1e afdeling, sec-
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tie A deel van nummer 344A met een oppervlakte van 114,22 m², kosteloos over te nemen 
voor opname in het openbaar domein. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 

18.  De raad gaat akkoord 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. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ont-
werpakte.  

19.  De raad beslist het 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.  Het ont-
werp van akte wordt goedgekeurd. 

20.  De raad beslist de procedure op te starten voor de verkoop van de 4 bouwgronden in de ver-
kaveling Gaverlandstraat Melsele overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijke reglement 

voor de verkoop van bouwgronden door de gemeente Beveren.  De gronden worden ver-

kocht overeenkomstig de eenheidsprijs van 300 EUR/m² (+ 12,5% kosten).   De nodige publici-
teit wordt  gevoerd voor de verkoop van deze loten. 

21.  De raad gaat akkoord 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.  De ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

22.  De raadsleden gaan akkoord 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 en de voorgelegde ontwerpakte goed te keuren. 

23.  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 wordt door de raad goed-
gekeurd. 

24.  De raad neemt kennis van één bezwaarschrift van twee personen dat werd ingetrokken naar 

aanleiding van het openbaar onderzoek  over de aanvraag  OMV_2020126123 van Huysman 

Bouw, Stationstraat 83 te 9900 Eeklo voor een groepswoningbouwproject met 12 eengezins-
woningen, de aanleg van wegenis, 10 carports en 8 parkeerplaatsen, een trage weg en drie 

wadi's  gelegen Bergmolenstraat 32 te 9120 Melsele, kadastraal omschreven als Beveren, af-
deling 9 (Melsele), sectie C, nummers 50F, 47E, 52C, 45C, 56L.  Het wegtracé van de nieuwe 
wegenis met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend, wordt goed-
gekeurd. 

25.  Door de raad wordt kennis genomen van de processen-verbaal van 30 november 2020, 24 de-

cember 2020, 22 januari 2021 en 4 februari 2021 van de selectieprocedure voor de functie van 

algemeen directeur. In geheime zitting en bij geheime stemming wordt de heer Jo van Duyse 
aangesteld als algemeen directeur in statutair verband. De ingangsdatum zal in onderling 

overleg bepaald worden.  Het statutair personeelslid wordt onderworpen aan een proeftijd 
conform de vigerende rechtspositieregeling.  De individuele vaststelling van de wedde bij af-

zonderlijk besluit wordt vastgelegd.   Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan be-
trokkenen.  Van onderhavige beslissing zal een beknopte omschrijving worden opgenomen 
in de lijst die in het kader van het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakings-

verplichting via de webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de burge-
meester. 

 

 

 


