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Beverse gemeenteraad komt naar buiten met 

uniform standpunt tegen zinloos geweld 

Dienst Communicatie 

2|04|2021 
 

Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 30 maart schaarden alle leden van de Beverse gemeenteraad 

zich achter een uniform standpunt tegen zinloos geweld. Dit standpunt kwam er na de noodlottige 

gebeurtenis van enkele weken eerder. Met dit uniform standpunt willen alle Beverse politieke partijen naar 

buiten treden als één stem, los van alle onderlinge politieke verschillen, in een poging om elke vorm van 

zinloos geweld te veroordelen. 

Tijdens de gemeenteraad stelden de leden van het college van burgemeester en schepenen voor om een 

uniform standpunt tegen zinloos geweld in te nemen. Dit voorstel kwam er na de verschrikkelijke 

gebeurtenis waar de gemeente Beveren enkele weken geleden mee werd geconfronteerd. Burgemeester 

Marc Van de Vijver: “Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat wij dit soort gratuite geweld niet kunnen 

tolereren in onze samenleving. Onze gemeente staat voor verdraagzaamheid en solidariteit en is daarom een 

plaats waar iedereen, zonder onderscheid, een plaats kan vinden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat 

wij dit standpunt nu in een officiële tekst lieten gieten.” De verklaring werd door alle gemeenteraadsleden 

onderschreven. 

De tekst luidt: 

Op 5 maart werden de inwoners van gemeente Beveren brutaal geconfronteerd met één van de ergste 

vormen van zinloos geweld. Het heeft de gemeenschap van deze anders zo vredige gemeente danig geschokt. 

Met deze verklaring wil het bestuur van gemeente Beveren, wars van alle partijgrenzen en politieke 

verschillen, de rangen sluiten in de uitdrukking van haar afschuw voor deze zinloze daad en bij uitbreiding 

elke vorm van extreem en zinloos geweld. 

Deze dramatische gebeurtenis herinnert er ons aan dat de vrijheden en verworvenheden in en van onze 

democratische samenleving niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. 

We moeten dan ook blijven opkomen voor een open en verdraagzame maatschappij waar iedereen, zonder 

onderscheid van welke aard ook, zich geborgen voelt. We moeten blijven streven naar een samenleving 

waarin we afstappen van polarisering en waarin iedereen een gelijkwaardige plaats kan vinden. 

Gelijkheid en solidariteit zijn universele waarden die mensen verbinden. Laat ieder van ons de morele 

verantwoordelijkheid dragen om deze normen te verdedigen, elke dag opnieuw. Laat ons dan ook hoop 

putten uit de vele tekenen van solidariteit, betrokkenheid en medeleven van onze inwoners, maar ook van 

mensen uit het hele land. 

Deze steunbetuigingen zijn niet alleen een teken van betrokkenheid, maar drukken ook de hoop uit dat elke 

vorm van zinloos geweld, om wat voor reden dan ook, definitief uit deze wereld kunnen gebannen worden. 
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In het licht van deze verklaring nam de gemeenteraad ook nog enkele andere beslissingen. Zo zal er in de 

Kasteeldreef, ter hoogte van het Gemeentelijke Technisch Instituut (GTI), een regenboogzebrapad 

aangebracht worden.  

Tegelijkertijd krijgen alle Beverse scholen van het gemeentebestuur een regenboogzitbank aangeboden. 

Deze zitbank moet ervoor zorgen dat verdraagzaamheid en solidariteit hoog op de educatieve agenda van 

de Beverse scholen blijven staan. Zij kiezen zelf of ze al dan niet op dit aanbod ingaan. De eerste reacties 

van de verschillende scholen op dit initiatief zijn alvast heel positief. 

Ook op de plaats delict zullen een aantal zaken blijven refereren aan de gebeurtenis. Zo werd er al een 

bloemenperk aangelegd en werd de bestaande zitbank ook daar vervangen door een exemplaar met de 

kleuren van de regenboog. Tot slot wordt krijgt het park aan Hof ter Welle de toevoeging ‘Park van de 

Verdraagzaamheid’ toegekend. 
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