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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 25 mei 2021 

 
 

1.  De gemeenteraad gaat akkoord volgende politieverordeningen op te heffen met ingang van  

1 juni 2021: 
 politieverordening d.d. 3 augustus 2020  houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus met betrekking tot de fitnesscentra 

 politieverordening d.d. 19 oktober 2020,  houdende maatregelen ter afremming van 
het coronavirus,  verplichting voor elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar om op 
de begraafplaatsen ten allen tijde een masker te dragen dat de mond en de neus be-
dekt 

 politieverordening d.d. 2 december 2021 houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus met betrekking tot de mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en de 
Warande. 

 

2.  De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het samenwerkingsverband 
Grenspark Groot Saeftinghe 2021-2026. 

3.  In het kader van de wijziging tracé Steenlandlaan, Keetberglaan en Vitsweg en  afschaf-

fen Keerbergstraat beslist de gemeenteraad het volgende: 

 de straatnaamwijziging van het deel Steenlandlaan tussen de rotonde Hazop 

en Keerberglaan naar Keetberglaan wordt definitief goedgekeurd. 
 de straatnaam Keetbergstraat wordt afgeschaft, en bij het bestaande tracé   de 

Vitsweg toegevoegd en dit vervolgens definitief goed te keuren. 

 

4.  Met betrekking  tot het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de insteekweg 
van de Zandstraat te Haasdonk wordt door de raad kennis genomen  van het openbaar 
onderzoek dat aanleiding gaf tot 1 bezwaar. 
Het wegtracé voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de insteekweg 

van de Zandstraat wordt vervolgens goedgekeurd. 

5.  De gemeenteraad beslist tot het aanleggen van drukrioleringen langs landelijke wegen te Be-

veren - fase 3.  Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden tot het 
aanleggen van drukriolering langs landelijke wegen te Beveren, fase 3 en de raming hiervoor 

goed te keuren voor de som van 4 540 276,79 EUR exclusief btw of 5 493 734,92 EUR inclusief 

btw.  Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

6.  Principieel wordt door de raad beslist  tot het vervangen van de oude openbare verlichtings-
armaturen door ledverlichting in 2022. 

De geraamde uitgave hiervoor wordt  goedgekeurd voor een bedrag van 153 128,67 EUR ex-
clusief btw of 185 285,69 EUR inclusief btw. 
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De raadsleden geven aan het college de opdracht de werken te gunnen aan Fluvius als in-
house opdracht. 
 

7.  De gemeenteraad beslist tot de renovatie van een kunstgrasterrein in de  sportzone te 

Vrasene.  
Akkoord wordt gegaan de lastvoorwaarden hiervoor vast te stellen en de raming goed te keu-

ren voor de som van 263 000 EUR exclusief btw of 318 230 EUR inclusief 21% btw. 
Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking gekozen. 

8.  Akkoord wordt gegaan tot het aanleggen van een waterbased hockeyterrein te Verrebroek. 

De raad gaat akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden hiervoor  en de raming 
goed te keuren voor de som van 965 159,75 EUR exclusief btw of 1 167 843,30 EUR inclusief 

21% btw. Als gunningswijze hiervoor wordt  de openbare procedure gekozen. 

9.  De raad keurt voor het project urban villa aan de Vogelkerslaan te Melsele het volgende goed: 

 het ontwerp van de neerlegging onder de minuten van de onderhandse overeen-

komst contract recht van opstal d.d. 30 oktober 2020 

 het ontwerp van de statuten van het gebouw Vogelkerslaan 2 

 het ontwerp van verkoopsovereenkomst voor de appartementen in dit project. 

10.  Een gebruiksovereenkomst met betrekking tot een perceel grond te Melsele voor de oprich-
ting van twee permanente padelvelden in de sportzone 't Wit Zand wordt door de raad goed-

gekeurd. 

11.  Door de gemeenteraad wordt de  aangepaste huurovereenkomst, zowel huurprijs als duur-

tijd, met betrekking tot de cafetaria van de sporthal van Haasdonk goedgekeurd. 

12.  De gemeenteraad beslist akkoord te gaan het perceel 3de afdeling, sectie C nummer 434X 
met een oppervlakte van 27 m², gelegen aan de Lindenlaan te Beveren, te verkopen voor sa-

menvoeging bij het aanpalende perceel. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde 
ontwerpakte. 

13.  Ook gaat de raad akkoord de grond aan de Ropstraat te Haasdonk, kadastraal gekend 10de 
afdeling, sectie A deel van nummer 771D, met een oppervlakte van 22,66 m² aan te kopen en 

tevens goedkeuring te hechten aan de voorgelegde ontwerpakte. 

14.  Principieel wordt door de raad goedkeuring gehecht aan de nieuwe straatnamen "Hof van 

Alice", "Cesarine Verschraegenstraat" en "Germaine Van Hoylandtstraat" en deze  aan de 

verdere procedure te onderwerpen. 

15.  De raad beslist principieel over te gaan tot de vaststelling van de straatnaam "Meesterhof" en 

dit dossier  aan de verdere procedure te onderwerpen. 

16.  De nieuwe straatnaam "Georges Staesstraat" wordt door de gemeenteraad definitief vastge-

steld. 

17.  Door de raad wordt kennis genomen  van de verslaggeving van de bestuurder van IGS West-
lede, alsook van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 1 juni 2021   

Akkoord wordt gegaan met elk van de voorliggende agendapunten van de algemene verga-
dering van IGS Westlede. 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene ver-
gadering van IGS Westlede op 1 juni 2021 wordt vastgesteld. 
Het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021  wordt eveneens vastgesteld. 

18.  Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder van 
Intergem. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarverga-
dering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17  juni 2021 met volgende agen-
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dapunten: 
1. Kennisneming verslagen van Intergem van de Raad van Bestuur en van de commissaris  
    over het boekjaar 2020. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2020  
    (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en  
     waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale  
     bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2020. 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen: 

    7.1 Actualisering van het register van de deelnemers 
    7.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.  

Het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 juni 2021 wordt vastge-

steld. 

Alsook het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 
de gemeente in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 juni 
2021 wordt vastgesteld. 
De raad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het 

standpunt van de gemeente weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergade-
ring als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een over-

zichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die ge-
voegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de in-

dividuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres ven-
nootschapssecretariaat@fluvius.be . 

19.  Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering 

van Interwaas op 26 mei 2021. 

Het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de algemene vergadering van Interwaas op 26 mei 2021 wordt vastgesteld. 

Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-
meente voor de algemene vergadering van Interwaas op 26 mei 2021 wordt vastgesteld. 

20.  Door de raad wordt kennis genomen  van de agenda van de jaarvergadering der aandeelhou-

ders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 juni 2021. 
Het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 
de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 juni 2021 

wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linker-
scheldeoever op 09 juni 2021 vastgesteld. 

21.  De aanstelling van een waarnemend algemeen directeur wordt  toevertrouwd aan de func-
tiehouder, de heer Jo Van Duyse, en, indien de functiehouder in de onmogelijkheid verkeert 
om zelf in de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur te voorzien, aan het colle-

ge van burgemeester en schepenen. 

 


