VERHUISD
WELKOM IN HET NIEUW GEMEENTEHUIS VAN BEVEREN

WELKOM IN HET NIEUW
GEMEENTEHUIS VAN BEVEREN
Op 19 april verhuisden het gemeentebestuur, het personeel van de gemeentelijke administratieve diensten
en het Sociaal Huis naar het nagelnieuwe gemeentehuis op het Gravenplein. Het personeel van Politiezone
Waasland-Noord nam al in 2019 zijn intrek in het zogenaamde Blok D van het gebouw, aan de linkerkant van
de centrale inkom. Op 26 april ontvingen we de eerste bezoekers op de dienstenmarkt. Daar kunnen inwoners
voor quasi alle gemeentelijke dienstverlening terecht.
Het was voor ons, bestuur en personeelsleden, even wennen, maar ondertussen hebben we ‘onzen draai’
gevonden en zijn we trots op onze nieuwe werkplek! We hadden graag een opendeur georganiseerd om jullie
te laten kennismaken met het gebouw, maar daar besliste corona anders over. Maar … uitstel is geen afstel!
In afwachting van een gepaste opening stellen we u het nieuw gemeentehuis graag voor via deze brochure.

Karin Roelandt, secretariaat

Romain De Wilde, dienst Financiën
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Dries Weekers, dienst Economische zaken

Inge Smet, dienst Communicatie

Hans Gorrebeeck, Sociaal Huis

Chantal Van Gassen en Didier Vandenheuvel, personeel keuken

Marielle Van Hove en Chloë Van Beek, dienst Stedenbouw

Marina De Bock en Ann Van de Perre, dienst Facility

Omwille van corona wordt er maximaal getelewerkt.
Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen,
zijn een aantal personeelsleden wel aan het werk in
het gemeentehuis. Alle personeelsleden dragen een
mondmasker. Personeel dat werkt in de ‘backoffice’ (komen
niet in contact met bezoekers) mogen enkel zittend aan hun
bureau het mondmasker afzetten.

Circé Impens, Sociaal Huis

Ilse Praet, dienst Communicatie

Satyam Maes, dienst Interne preventie

Charlien De Jonghe, dienst Toerisme
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HET NIEUW GEMEENTEHUIS
3 ORGANISATIES ONDER 1 DAK

Jan Noppe werkte tijdens zijn rijk gevulde loopbaan als gemeentesecretaris en
algemeen directeur aan de zijde van maar liefst 3 Beverse burgemeesters. Hij was
er bij toen in 2009 voor de eerste keer het idee van een nieuw gemeentehuis/politiegebouw op het Gravenplein geopperd werd. Jan Noppe ging eind vorig jaar met
pensioen, maar stond dus wel mee aan de wieg van het nieuw gemeentehuis waar
hij van meet af aan een groot voorstander van was.

In dit nieuwe administratief centrum, met de gemeentelijke administratie, politie en Sociaal Huis onder één
dak, kunnen onze inwoners terecht voor een moderne dienstverlening, de 21ste eeuw en Beveren waardig.
Jan Noppe: “Naast vele goede commentaren die ik opvang, zijn er ook inwoners die zich vragen stellen bij de grootte en de
kostprijs van het gebouw. Ik vertel hen dan dat het gebouw niet alleen de gemeentelijke administratie huisvest, maar ook
het personeel van Politiezone Waasland-Noord (de politiezone voor Beveren, Stekene en Sint-Gilis-Waas) én het Sociaal Huis
(voormalig OCMW). Drie organisaties met in totaal ongeveer een 500-tal personeelsleden, vroeger elk in een apart gebouw, werken
nu onder één dak. Op het Gravenplein kunnen Beverenaars nu terecht voor zowat alle dienstverlening.”

Blok D politie
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Inkom
gemeentehuis
en politie

Blok C
gemeentebestuur
en dienstenmarkt

Blok A en B (gedeelte parallel met
N70): gemeentelijke administratie

VAN PRIL IDEE TOT IMPOSANT GEBOUW
In 1993 nam een 80-tal personeelsleden zijn intrek in de nieuwbouw van het gemeentehuis
in de Stationsstraat. In de loop der jaren breidde de gemeentelijke dienstverlening echter
fors uit. Het gemeentehuis werd te klein om al het personeel en dienstverlening onder
te brengen. De Personeelsdienst verhuisde naar het gebouw van de brandweer in de
Gravendreef, dienst Sociale Zaken naar het OCMW-gebouw in de Oude Zandstraat. Enkele
aanpalende gebouwen in de Stationsstraat werden aangekocht om dienst Onderwijs,
Kinderopvang, Rijbewijzen, Linkeroever en Preventie tijdelijk in onder te brengen. Dit alles
met het oog op een latere verbouwing van heel de site.
Tegelijkertijd met het ontwerp voor een nieuwe gemeentelijke site in de Stationsstraat
waren ook politie en OCMW een traject gestart voor de renovatie en uitbreiding van hun
bestaande infrastructuur in de Gravendreef en Oude Zandstraat.
Omdat de ontwerpvoorstellen voor de renovatie en uitbreiding van de gemeentelijke site in
de Stationsstraat niet voldeden en bovendien erg duur bleken, besliste het bestuur om het
roer om te gooien en te gaan voor een nieuwbouw op het Gravenplein. Dit plan bleek heel
wat voordelen op te leveren:
• Op het Gravenplein was voldoende ruimte voor één groot gebouw voor zowel gemeente,
OCMW en de politie.
• De kosten voor de bouw konden gedragen worden door de drie organisaties met delen
van het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik.
• Realisatie van een centrale dienstverlening op het Gravenplein, vlot toegankelijk met
veel parkeermogelijkheid.
• Nieuwbouw bleek efficiënter, duurzamer en ook meer kostenbeperkend dan een zware
renovatie en uitbreiding van de drie bestaande gebouwen die dienden te voldoen aan
de strenge energienormen, verplicht voor overheidsgebouwen.
Ondertussen was ook duidelijk geworden dat het OCMW zou opgaan in de gemeente en
dat de Politiezone Beveren zou fuseren met Stekene en Sint-Gillis-Waas, meteen extra
argumenten voor centralisatie. In juni 2009 nam de gemeenteraad de principiële beslissing
voor de bouw van een nieuw administratief centrum.

ECOLOGISCH HOOGSTANDJE
Met het nieuw gemeentehuis wil het bestuur op vlak van
duurzaamheid een voorbeeldfunctie vervullen. Daar slaagt
het gebouw zeker in want het heeft een E-peil van 40 en
voldoet hiermee aan de voorwaarden van een BEN-gebouw
(Bijna EnergieNeutraal).

• Isolatie volgens de recentste normen en mechanische
ventilatie.

WAT STAAT NOG OP STAPEL
OP HET GRAVENPLEIN
• Tussen de N70 en Jeugdcentrum Togenblik komt een
nieuwbouw voor kinderdagverblijf Windekind.
• Op het grasplein tussen de bib en de brandweer wordt een
wooncomplex gebouwd.
• Het Gravenplein wordt verder ingericht als
evenementenplein met boven- en ondergrondse parking.

• Geothermische installatie met warmtepomp waarbij
warmte en koeling via klimaatplafonds worden
afgegeven.
• Automatische zonwering voorkomt oververhitting.
• Zonnepanelen op de daken en zonnecellen
geïntegreerd in de glazen luifels van de parking vullen
een groot deel van de energievraag in.
• Regenwaterhergebruik via ondergrondse citernes van
100 000 liter voor sanitair gebruik.
• Maximaal gebouwd met duurzame en recycleerbare
materialen.
• Groendaken.

© Jakob Geerts

• Gebouw voorzien van slimme LED verlichting.
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KOSTPRIJS NIEUW GEMEENTEHUIS/
POLITIEGEBOUW
Met een totaalprijs van 51 230 014 euro is het nieuw gemeentehuis/politiegebouw een zware investering.
Beveren heeft nu een ultramodern, volgens de hedendaagse duurzaamheidsnormen gebouwd gemeentehuis
en politiekantoor met architecturale uitstraling. Een gebouw met toekomst! Bovendien recupereren we een
deel van de kostprijs.

TOTALE KOSTPRIJS PROJECT:
42 338 854,68 EUR + 21% BTW = 51 230 014,16 EUR
In die totaalprijs zit vervat:
• Bouwkost: 46 826 889,36 EUR (incl. BTW)
• Andere kosten met betrekking tot het project: 4 403 124,80 EUR (incl. BTW)
BOUWKOST
De bouw van het administratief centrum/politiegebouw werd gegund aan de firma DEMOCO nv voor een bedrag van
38 007 942,04 EUR.
De uiteindelijke kostprijs van het bouwdossier is een pak hoger dan het gegund bedrag. Dat is echter normaal bij bouwprojecten
van dergelijke omvang die over meerdere jaren lopen. Een aantal belangrijke dossiers zoals bijvoorbeeld ICT dossiers, los
meubilair … werden bewust niet de originele aanbesteding opgenomen omdat deze in de loop van de bouwperiode achterhaald
zouden zijn. Deze meerkost werd trouwens ingecalculeerd bij het geraamde budget van 43,2 miljoen euro in het meerjarenplan
van de gemeente.
Waarom is de bouwkost hoger dan het gegund bedrag?
• Door wettelijk bepaalde prijsherzieningen.
Jaarlijks wordt er een materiaal- en loonindex vastgelegd door FOD Economie. Deze index zorgde al vrij snel in het bouwproject
voor een indexaanpassing van 5 % met op het piekmoment een onvoorzien hoge indexaanpassing van 7,59 %.
• Meerkost door onvoorziene omstandigheden tijdens het bouwproces zoals bv. tijdens het saneren van de oude begraafplaats.
Of de brandwetgeving die tijdens het bouwproces aangepast werd waardoor de bekabeling van het gebouw een pak duurder werd.
• Meerkost door de zogenaamde ‘min- en meerwerken’: de min- of meerkost door wijziging in de plannen, bijsturingen e.d.
• Meerkost door bijkomende bestellingen die niet voorzien werden in het aanbestedingsdossier bijvoorbeeld voor vast meubilair,
BEO-veld aanpassing (Boorgaten Energie Opslag), extra antennes voor een optimaal gsm-bereik in heel het gebouw, beplanting
rondom het gebouw.
• Extra uitgaven voor het politiegebouw in het kader van veiligheid en aangepaste normen met o.a. kogelwerend glas, de
wapenkast en aanpassingen van het cellencomplex. Deze verrekening werd opgenomen in de berekening van de huurprijs die
de Politiezone betaalt aan gemeente Beveren.

SAMENVATTENDE TABEL

Omschrijving
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raming bouwdossier

Bedrag
exclusief BTW

Gedeelte gemeente +
gemeenschappelijk
met politie

Gedeelte politie

Totaal
(incl. 21% BTW)

35.645.183,14

23.525.820,87

12.119.362,27

43.130.671,60

31.411.522,35

20.731.604,75

10.679.917,60

38.007.942,04

prijsherzieningen

2.032.414,51

1.341.393,58

691.020,93

2.459.221,56

min- en meerwerken

2.658.667,48

1.754.720,54

903.946,94

3.216.987,65

Totaal bouwdossier

toegewezen (goedgekeurde gunning
bouwdossier aan DEMOCO)

36.102.604,34

23.827.718,86

12.274.885,48

43.684.151,25

Bijkomende niet te voorziene werken
(onvoorziene omstandigheden)

291.150,75

291.150,75

0,00

352.292,41

bijkomende werken (niet voorzien in
het lastenboek en het toegewezen
bedrag)

1.470.930,24

1.470.930,24

0,00

1.779.825,59

835.223,23

0,00

835.223,23

1.010.620,11

38.699.908,56

25.589.799,85

13.110.108,71

46.826.889,36

politie (bijkomende werken niet
voorzien in het lastenboek)
totaal kost gebouw

ANDERE KOSTEN MET BETREKKING TOT HET PROJECT
Dit zijn de kosten naast het bouwdossier van aannemer Democo zoals:
• Erelonen van architecten en studiebureaus.
• Omgevingswerken met o.a. het herstellen van de putten, egaliseren en aanbrengen van asfaltstroken op het Gravenplein
(293 683 EUR).
• ICT-kosten met o.a. het vernieuwen van het serverpark, firewall, switches, wifi-accespoints … De grote kost voor de vernieuwing
van het ICT-datacentrum diende sowieso te gebeuren. Verder werden alle vaste telefoontoestellen vervangen door softphones
(softwarematige telefoon verbonden met laptop) voor het personeel.
• Inrichten van het gebouw met o.a. een keuken voor gedeeld gebruik met de politie, de inrichting van de magazijnen, de
aankoop van meubilair. Het meubilair van het vroegere gemeentehuis werd trouwens maximaal gerecupereerd.
• Aankopen voor de dienst Schoonmaak en Facility en aankoop van schoonmaaktoestellen.

ANDERE KOSTEN

Andere kosten

Totaal (inclusief BTW)

Thema
Erelonen allerhande (architecten, studies,
Onderzoeken …)
Omgevingswerken
Inrichting van het gebouw
ICT en aanverwante
Schoonmaak en facility

2.296.974,20 euro
402.761,46 euro
407.546,20 euro
1.250.872,10 euro
44.970,95 euro
4.403.124,80 euro

Totaal andere kosten
Totaal bouwkost

46.826.889,36 euro

Totaal projectkost

51.230.014,16 euro

OPMERKING:
het
eindtotaal
is ondervan
voorbehoud
want
hierin is nog een
kost
ongeveer 770.000 euro
Het
eindtotaal is
onder
voorbehoud
de volledige
eindafrekening
van
de van
werken.
aan ingediende maar niet goedgekeurde verrekeningen inbegrepen waaronder bijvoorbeeld schade
ingevolge Covid-19
OPMERKING 2: het eindtotaal omvat een deel kosten die sowieso moesten gebeuren waaronder het
vernieuwen van de IT infrastructuur, werken aan de grindparking, schoonmaakmateriaal, en zo voort

HOE RECUPEREN WE EEN STUK VAN DE KOSTPRIJS?

Van meet af aan werd in de financiële planning rekening gehouden met de mogelijkheden om een deel van de kostprijs te
recupereren. Door de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis zullen heel wat gebouwen, waaronder het gemeentehuis op de
Grote Markt en in de Stationsstraat, het voormalige Fortis-gebouw, Huis Callens en het politiegebouw in de Kleine Bosweg, geen
dienstverlenende functie meer vervullen. In het kader van efficiënt gebouwenbeheer zullen deze gebouwen verkocht worden.
Ook de opbrengst van de verkoop van de bouwgrond naast de bib voor de bouw van een wooncomplex en de huurgelden
voor het gebruik van het politiegebouw door de politiezone en het voormalig OCMW-gebouw door Zorgpunt Waasland, zullen
gedeeltelijk de kosten van het nieuw gemeentehuis dekken.

KOSTPRIJS POLITIEGEBOUW
Het nieuw gemeentehuis biedt onderdak aan zowel de gemeentelijke administratie, het
Sociaal Huis als aan Politiezone Waasland-Noord. Een aanzienlijk deel van het gebouw,
zoals de keuken en refter, de traphal, de raadzaal en een heel aantal vergaderruimtes,
wordt gedeeld met de politie. Politiezone Waasland-Noord betaalt hiervoor huurgeld aan de
gemeente.

BOUWKOST GEDEELTE POLITIE: 15 863 231,53 EUR (INCL. BTW)

De bouwkost per m2 voor het gebouw (zonder de omgevingsaanleg) is 1 960,35 EUR/m2 excl. BTW. Dit is
hoger dan de gemiddelde bouwkost per m2 van een woning. Dit komt omdat er fors geïnvesteerd werd
in duurzaamheid. In het gebouw is ook dure technologie aanwezig voor een performant crisiscentrum,
uitgerust om ten alle tijden te kunnen blijven functioneren. Dit is nodig is gezien het hoge aantal
havenindustriebedrijven op ons grondgebied.

7

WELKOM OP DE DIENSTENMARKT
WAARVOOR KUNT U TERECHT OP DE DIENSTENMARKT?
De dienstenmarkt bevindt zich op het gelijkvloers en is vlot toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers.
U vindt er de:
• Onthaalbalie;
• Snelbalie waar u terecht kunt om zaken af te geven of af te halen;
• Balies voor dienstverlening van de afdeling Vrije tijd (sport, jeugd, cultuur en evenementen), het Sociaal Huis en de diensten
Burgerzaken, Milieu, Mobiliteit, Economie en Stedenbouw.
• Dienstverlening van externe partners zoals een jurist, pensioendienst, Rap op Stap-kantoor, Energie- en woonloket Waasland;
• Wachtruimte met kinderhoek, borstvoedingsplek en toiletten;
• Balie Toerisme;
• Pasfotocabine;
• Spreekkamers.

Aan de snelbalie (niet in beeld) kunt u aangevraagde documenten afhalen, huisvuilzakken, lijnkaarten … kopen of zaken afgeven. Het personeel van de onthaalbalie
helpt u indien nodig graag verder bij problemen met het aanmelden aan de ticketzuil.
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U kunt ter plaatse uw pasfoto maken voor uw

Kom zeker eens langs bij de balie Toerisme. U kunt er o.a. terecht voor wandel- en

eID , Kids-ID of reispas. kostprijs: 6 EUR

fietstips en unieke Beverse geschenken.

HOE VERLOOPT UW BEZOEK?

Voorbij de centrale inkomdeur op het Gravenplein wandelt u rechts
de dienstenmarkt binnen. Links voorbij de inkomdeur bevindt zich
de balie van de politie.

U gaat naar de wachtzone van de op uw ticket vermelde kleurzone.

Ons personeel aan de balies helpt u graag verder. Voor afspraken
die meer tijd in beslag nemen of waarvoor meer privacy wenselijk is,
wordt u verder geholpen in een van de spreekkamers.

U meldt zich met aan met uw identiteitskaart aan de ticketzuil.
U krijgt een ticket. Daarop staat uw kleurzone en volgnummer
vermeld. Heeft u hiervoor hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
medewerkers van de onthaalbalie.

Als uw volgnummer oplicht op de beeldschermen, mag u zich
aanmelden aan de vermelde balie.

Bezoekers met de auto kunnen gebruik maken van de parking voor
kortparkeren op het Gravenplein, vlakbij de inkom.
Voor fietsers is er een ruime, overdekte stalling. Voor wie met de bus
komt, de halte van De Lijn is op wandelafstand.

De openingsuren van de dienstenmarkt vindt u op de achterflap van de brochure.
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TOERTJE DOOR HET GEBOUW

Dakterras voor de lunch, gemeenschappelijk voor politie en
administratie gemeente.

Keuken

Kabinet burgemeester Marc Van de Vijver

Vergaderruimte
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Collegezaal

ONDERSCHEIDING VAN
‘RETHINKING THE FUTURE’
Het nieuw gemeentehuis kreeg recent een onderscheiding

Raadzaal

van het internationaal architectuurplatform ‘Rethinking
the Future’ in de categorie ‘publieke gebouwen’. Deze
internationale prijs wordt toegekend aan projecten
die excellentie en innovatie in architectuur en design
demonstreren. Een mooie erkenning voor onze gemeente!

Eetzaal

Traphal
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OPENINGSUREN NIEUW GEMEENTEHUIS
SNELBALIE, ONTHAALBALIE, INFOBALIE TOERISME
Om geholpen te worden aan deze balies hoeft u geen afspraak te maken.
MA

8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 16.30 uur

DI

8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 16.30 uur

WO 8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 16.30 uur
DO

8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 16.30 uur

VR

8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 15.00 uur

ZA

9.00 > 12.00 uur

ZO

gesloten

BALIES VAN ANDERE DIENSTEN/SOCIAAL HUIS
Deze balies werken op afspraak, behalve op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.
MA

8.30 > 12.30 uur (enkel op afspraak) | 13.30 > 16.30 uur (enkel op afspraak)

DI

8.30 > 12.30 uur (zonder afspraak) | NM gesloten

DO

8.30 > 12.30 uur (enkel op afspraak) | NM gesloten

VR

8.30 > 12.30 uur (zonder afspraak) | 13.30 > 15 uur (enkel op afspraak)

ZA

9.00 > 12.00 uur (enkel op afspraak)

ZO

gesloten

PERMANENTIES
DIENST BURGERZAKEN
IN DE DEELGEMEENTEN

DIGITAAL
LOKET
Een heel aantal producten kunt u
van thuis uit regelen. Aktes, attesten,
uittreksels … kunt u online bestellen via
het Digitaal Loket op www.beveren.be.

T 03 750 15 11

MAAK EEN AFSPRAAK
VIA WWW.BEVEREN.BE

WWW.BEVEREN.BE

In het nieuwe gemeentehuis willen we
vooral op afspraak werken. Makkelijk
voor u want op die manier hoeft u niet
te wachten. Bovendien kunnen we
uw dossier voorbereiden tegen dat u
langskomt. Op twee halve dagen in de
week kunnen inwoners langskomen
zonder afspraak. (afhankelijk van de
coronamaatregelen).
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KLANTEN
CONTACT
CENTER
E INFO@BEVEREN.BE
Op weekdagen tijdens de kantooruren
(www.beveren.be/contacteer-ons) helpt
het Klantencontactcenter u graag verder
met al uw vragen over de gemeentelijke
dienstverlening of het Sociaal Huis.

Ook in de deelgemeenten
blijven wij op post. Omwille van
coronamaatregelen werken deze
diensten momenteel enkel op
afspraak. Kijk op www.beveren.be
voor de openingsuren of om een
afspraak te maken. Of bel hiervoor
naar T 03 750 15 11.

VU gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Gravenplein 8 • 9120 Beveren | ontwerp dienst Communicatie

WO 8.30 > 12.30 uur (enkel op afspraak) | 13.30 > 16.30 uur (enkel op afspraak)

