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Nieuwbouw en verbouwing GTI Beveren 

Momenteel wordt volop gebouwd aan een nieuw complex voor 12 klassen en administratie voor het 

Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI). Rond oktober 2021 zullen deze werken worden afgerond. 

Aansluitend zal de firma Wyckaert starten met de 2de fase.  Verschillende lokalen zullen gesaneerd worden 

en boven de bestaande werkplaats voorziet men nieuwe  klassen en een turnzaal . Deze tweede fase  wordt 

geraamd op 14 532 646 EUR (incl. BTW).  

Doel is om tegen het schooljaar 2023-2024 in een volledig vernieuwd GTI te kunnen intrekken. 

Trapleuningen Scheldedijk Doel worden vervangen 

Omdat deelgemeente Doel nog steeds vaak bezocht wordt en de Scheldedijk een geliefd plekje is voor een 

wandeling en om even uit te waaien, besliste het college van burgemeester en schepenen om de houten 

trapleuningen van de trappen op de Scheldedijk te vervangen. Deze waren aan herstelling toe (zie 

meegeleverde foto). 

Aankoop mobiele graafmachine voor onderhoud waterlopen 

Onze dienst Waterlopen beschikt binnenkort over een nieuwe, compacte mobiele graafmachine (11 ton). 

De dienst had reeds over een minigraver maar moest voor vele klussen een grote graafmachine huren. Met 

een eigen graafmachine kan de dienst korter op de bal spelen bij acute problemen op het openbaar 

domein. De machine wordt dienstoverschrijdend ingezet: om waterlopen te ruimen en te onderhouden, 

om bermen en rioleringen te herstellen en voor de grotere werken bij het groenonderhoud.  

De gemeente is trouwens op zoek naar een vakman waterlopen – kraanmachinist bandenkraan om o.a. 

met deze nieuwe machine aan de slag te gaan. Geïnteresseerden houden best onze vacatures in het ook 

op de website van de gemeente: www.beveren.be. Daar is de vacature vanaf 27 februari terug te vinden.  

 

http://www.beveren.be/
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Meer informatie      voor persbericht GTI 

Marc Van de Vijver      Katrien Claus   

Burgemeester      Schepen van Onderwijs    

T 0485 50 36 36      T 0477 96 75 90      

E marc.van.de.vijver@beveren.be    E katrien.claus@beveren.be   

 

    


