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Gemeenteraadszitting van 25 mei  2021  om 19.30 uur 

Waren aanwezig:  
Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 

Inge Brocken  en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 
Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre,  
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 

Schelfhout, Jan Creve, Jozef Schelfhout en Leentje Van Laere, raadsleden; 
Jo Van Duyse,  algemeen directeur. 
 

Iedereen aanwezig. 

 

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

01. Verslag gemeenteraadszitting 27 april 2021 - Goedkeuring  

02. Opheffen 3 politieverordeningen houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus -  

      Goedkeuring  

03. Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe 2021 - 2026 - Goedkeuring  

04. Wijziging tracé Steenlandlaan, Keetberglaan en Vitsweg, afschaffen Keerbergstraat -  

     definitieve goedkeuring - Goedkeuring  

05. Uitvoeren van wegenis- en riolering aan de insteekweg van de Zandstraat - Goedkeuring  

06. Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van drukrioleringen langs landelijke wegen  

      te Beveren - fase 3 - Goedkeuring  

07. Vervangen van oude openbare verlichtingsarmaturen door ledverlichting - Goedkeuring  

08. Vaststelling lastvoorwaarden voor de renovatie van een kunstgrasterrein te sportzone Vrasene -  

      Goedkeuring  

09. Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanleggen van een waterbased hockeyterrein te 

Verrebroek  

      - Goedkeuring  

10. Recht van opstal urban villa gelegen, Vogelkerslaan te Melsele - Goedkeuring  

11. Opmaak gebruiksovereenkomst met betrekking tot een perceel grond te Melsele, sportzone  

      ’t Wit Zand, voor de oprichting van twee permanente padelvelden - Goedkeuring  

12. Aanpassing huurcontract cafetaria sporthal Haasdonk - Goedkeuring  

13. Verkoop perceel grond gelegen, Lindenlaan te Beveren - Goedkeuring  

14. Aankoop grond Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring  
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15. Principiële vaststelling nieuwe straatnamen te Haasdonk, uitbreiding Bunderhof te Haasdonk - 

     Goedkeuring  

16. Principiële vaststelling nieuwe straatnaam te Melsele "Meesterhof" - Goedkeuring  

17. Nieuwe straatnaam te Beveren, Georges Staesstraat definitieve vaststelling - Goedkeuring 2/3  

18. Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering IGS Westlede op 1 juni 2021 -  

      Goedkeuring  

19. Agenda en vertegenwoordiging algemene vergadering tevens jaarvergadering Intergem op  

      17 juni 2021 - Goedkeuring  

20. Agenda en vaststelling mandaten voor algemene vergadering Interwaas op 26 mei 2021 -  

      Goedkeuring  

21. Agenda en vaststelling mandaten jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij  

      Linkerscheldeoever op 09 juni 2021 - Goedkeuring  

22. Toevertrouwen aanstelling waarnemend algemeen directeur - Goedkeuring  

23. Ten verzoeke van Open Vld: voorstel gemeenteraad ter beschikking stellen van o.a. 

      mondmaskers en handgels voor jeugdkampen - Advies  

24. Ten verzoeke van Open Vld: De Beleefstraat - Advies  

25. Ten verzoeke van Vooruit: wandelpaden langs golfclub Kallo - Advies  

26. Ten verzoeke van Vooruit: klachten omwille van omleidingen in Beveren en Melsele - Advies  

27. Ten verzoeke van Vooruit: ondersteuning invullen belastingaangifte - Advies  

28. Ten verzoeke van Vooruit: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - Advies  

29. Ten verzoeke van Vooruit: VVSG charter ‘Masterplan Toegankelijkheid Bushaltes’ - Advies  

30. Ten verzoeke van Groen: biodiversiteit bij (her)aanleg (groene) pleintjes - Advies  

31. Ten verzoeke van Groen: invulling ruimte Jeugddienst gebouw Togenblik - Advies  

32. Ten verzoeke van Groen: verkavelingsaanvraag Haagstraat - Advies  

33. Ten verzoeke van Groen: Beverse feesten editie 2021 - Advies  

34. Ten verzoeke van Groen: ontwikkeling gebied Kattestraat - Advies  

35. Ten verzoeke van Beveren 2020: vervuilde grond - Advies  

36. Ten verzoeke van Beveren 2020: sloop van erfgoedsite - Advies  

37. Ten verzoeke van Beveren 2020: aanhoudende problemen N451 – Advies 

 

Openbare zitting: 

 

01. Voorzitter Vincke verklaart de openbare zitting voor geopend. 
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De voorzitter meldt dat de heer Buyl en de heer Schelfhout hebben aangegeven om vanaf 

nu als onafhankelijken te zetelen in de raad.  

 

De  voorzitter  geeft het woord aan de algemeen directeur  voor het verslag van de 

vergadering  van 27 april  2021. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van 27 april  

2021 voor. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van 

de gemeenteraadszitting van 27 april  2021, met de opmerking van Groen dat zij het verslag 

van de zitting van 30 maart 2021 niet goedkeuren. 

 

 

 De voorzitter gaat over tot het vragenkwartiertje. 

 

Raadslid Kitty Schelfhout, Open Vld, heeft 2 vragen. 

Vooreerst wenst zij te vernemen wat de mogelijkheden zijn voor de organisatie van de 

jaarlijkse bloemenmarkt. 

 

Schepen Kegels zegt dat een aanvraag dient te gebeuren  voor het organiseren van een 

evenement, maar dat er eerst goedkeuring dient gegeven worden door de veiligheidscel en 

dit in het kader van de huidige coronamaatregelen. 

 

Vervolgens vraagt raadslid Kitty Schelfhout of de gemeente geen interesse heeft in de 

aankoop van de feestzaal Scala te Beveren. Het raadslid vindt dit een prachtig gebouw in 

het centrum van de gemeente. 

 

Burgemeester Van de Vijver antwoordt dat de  gemeente niet alle infrastructuur kan 

aankopen die te koop komt te staan. Met de verhuis van de gemeentediensten beschikt de 

gemeente Beveren trouwens over veel leegstaande gebouwen, waarvan de meeste zullen 

worden verkocht.  
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Raadslid André Buyl, onafhankelijk raadslid, heeft vragen bij de afbraak van de 

gemeentelijke basisschool te Melsele. Hij vindt dat de afbraak gebeurt zonder veel rekening 

te houden met de veiligheid van de omgeving.  Hij heeft deze firma al verschillende 

afbraken weten uitvoeren en stelt steeds vast dat de allemaal niet conform de nodige 

veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd. 

 

Schepen Claus antwoordt dat dit de verantwoordelijkheid is van de hoofdaannemer DCA.  

De opdracht werd gegund aan voormelde firma en het is de hoofdaannemer die 

verantwoordelijk is voor de onderaannemer. Zij zegt dit te zullen meedelen aan 

hoofdaannemer DCA. 

 

 

 

Raadslid Ann Vermeulen, Groen, stelt zich de vraag of er geen verslagen kunnen worden 

opgemaakt van gemeenteraadscommissies. 

 

Burgemeester Van de Vijver antwoordt dat dit kan bekeken worden, maar het moet wel 

praktisch blijven. Ofwel dient een ambtenaar hiervan een verslag op te maken, maar die 

moet dan wel ’s avond de vergadering bijwonen en dit zijn dan weer overuren. 

De goedkeuring van het verslag kan immers niet, zoals bij de gemeenteraad, op een 

volgende vergadering gebeuren.  

Een verslag kan pas goedgekeurd worden tijdens de volgende vergadering van die 

commissie. Niet iedere schepen geeft iedere maand een commissievergadering en ook niet 

zeer kort opeenvolgend. 

 

 

Raadslid Annick Van de Vyver, Beveren 2020, heeft volgende vragen: 

Zij stelt zich de vraag wanneer er een commissie Onroerend Erfgoed kan plaatsvinden. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er een commissie wordt georganiseerd van zodra er verdere 

evoluties zijn. 
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Raadslid Van de Vyver vindt dat de geplande commissievergadering rond de Zonnetrein een 

verspilling is van het belastinggeld. 

 

Tot slot vindt het raadslid dat de ingang van het nieuw gemeentehuis niet voor iedereen 

duidelijk staat aangegeven. 

 

 

De burgemeester vraagt hier nog een beetje geduld voor te hebben.  Men is volop bezig met 

de concrete uitwerking ervan. 

 

Raadslid Koen Maes, Groen, vraagt naar een stand van zaken met de verdere uitrol van de 

zone 30, bijvoorbeeld in Melsele. 

 

Schepen Van Roeyen antwoordt dat dit een dossier is dat in fases zal worden aangepakt. 

 

 

Tot slot heeft raadslid Stijn  De Munck, Groen, nog 2 vragen. 

Het raadslid vindt de fietsbaarheid van het heraangelegde fietspad in Cortewalle niet 

optimaal. 

 

Schepen Kegels zal deze vraag bespreken met de Groendienst. 

 

Vervolgens heeft het raadslid vernomen dat Waasland-Beveren zelf zal investeren in een 

terrein.  

Het raadslid vraagt wanneer hierover  een commissievergadering wordt  gegeven. 

De burgemeester zegt dit te zullen bekijken en hoopt normaal gezien deze nog te 

organiseren voor het bouwverlof. 

 

 

02. De gemeenteraad bekrachtigde in zitting van 1 september 2020 de politieverordening dd. 3 

augustus 2020  houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus met betrekking 

tot de fitnesscentra, genomen door burgemeester, Marc Van de Vijver. 
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De gemeenteraad bekrachtigde in zitting van 27 oktober de preventieve maatregel 

genomen bij politieverordening dd. 19 oktober 2020,  die bepaalt dat elke persoon boven 

de leeftijd van 12 jaar op de begraafplaatsen ten allen tijde een masker moet dragen dat de 

mond en de neus bedekt. 

Deze maatregel is heden niet meer noodzakelijk en kan worden opgeheven. 

 

Daarnaast bekrachtigde de gemeenteraad in zitting van 15 december 2020 de 

politieverordening dd. 2 december 2020 houdende maatregelen ter afremming van het 

coronavirus met betrekking tot de mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en de Warande, 

genomen door burgemeester, Marc Van de Vijver. die voorzag in een verplichte 

mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en de Warande, dit van 09.00 uur 's ochtends tot 

18.00 uur 's avonds, en in het verbod om in de Vrasenestraat en de Warande zittend of 

stilstaand voeding of dranken te nuttigen. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad volgende politieverordeningen 

op te heffen met ingang van 1 juni 2021: 

 politieverordening dd. 3 augustus 2020  houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus met betrekking tot de fitnesscentra 

 politieverordening dd 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 

bedekt 

 politieverordening dd. 2 december 2021 houdende maatregelen ter afremming van 

het coronavirus met betrekking tot de mondmaskerdracht in de Vrasenestraat en 

de Warande. 

 

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake Samenwerkingsverband 

Grenspark Groot Saeftinghe 2021 – 2026. 

 

Raadslid Jan Creve, Beveren 2020, stelt de vraag of het samenwerkingsverband 

impliceert dat men ook de doelstellingen onderschrijft met betrekking tot de 

omvorming van Doelpolder-Midden en Prosperpolder-Zuid tot getijdennatuur?   
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Schepen Vlegels antwoordt dat niet aan de orde omdat dit door andere instanties 

beslist wordt. Hij denkt dat met het samenwerkingsverband de verdere ontwikkeling 

van robuuste natuur kan beperkt worden. Raadslid Creve vermeldt dat het wel 

degelijk in de doelstellingen staat. Hij vindt het ook een vreemde gedachtengang: 

meer robuuste natuur proberen tegenhouden door mee te werken aan een initiatief 

dat als expliciete doelstelling méér robuuste natuur wil.  

Voor de gemeente Beveren omvat het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe 

2021-2026 onder andere: 

 ontwikkelen van onthaalpoort Prosperhoeve en Liefkenshoek 

 ontwikkelen natuurkerngebieden Hedwige-Prosperproject en Prosperpolder-Zuid 

 voorbereidend studiewerk kreekherstel Grote Geule 

 landbouwinnovatiefonds 

 belevenisvol bereikbaar: aantrekkelijke routes binnen passende mobiliteitsvisie 

 ontwikkelen en realiseren van recreatieve infrastructuur 

 grensoverschrijdende kavelruilen en dijken en krekenplan 

 grensoverschrijdend netwerk grensparkboeren 

 ontwikkelen Scheldekust en kralenketting van dorpen 

 Passend verblijven in het grenspark 

Het samenwerkingsverband vraagt aan de gemeente Beveren een jaarlijkse toelage van  

10 000 EUR. De jaarlijkse toelage van 5 000 EUR voor de infokeet op de Hedwige-Prosperdijk 

vervalt bij het ingaan van het samenwerkingsverband. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld, Vooruit, Groen,  Vlaams Belang) tegen 2 neen-

stemmen (Beveren 2020) bij 2 onthoudingen (onafhankelijken) gaat de gemeenteraad 

akkoord met de ondertekening van het samenwerkingsverband Grenspark Groot 

Saeftinghe 2021-2026. 

 

 

04. Op verzoek van de gemeentelijke diensten Linkeroever en GIS en in overleg met het 

Havenbedrijf heeft het college in zitting van 16 november 2020 het volgende beslist: 

1. de naam van het deel Steenlandlaan tussen de rotonde Hazop en Keerberglaan te  

     wijzigen naar Keetberglaan; 

2. De straatnaam Keetbergstraat af te schaffen en het bestaande tracé  bij de Vitsweg  

     te voegen. 
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De raad van bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Beveren meldt met brief van 02 

oktober 2020 geen bezwaar te hebben met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen. 

"Verwarring (voor chauffeurs) tussen Keetberglaan en Keetbergstraat wordt uitgesloten en 

het nieuwe gedeelte van de Vitsweg sluit gewoon aan bij de reeds bestaande Vitsweg". 

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 december 2020 het voorstel principieel 

goedgekeurd. 

Het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 5 februari tot 13 maart 2021 gaf geen 

aanleiding tot opmerkingen of bezwaren en dient gesloten. 

Met algemeenheid van stemmen 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 af te schaffen en bij  het bestaande tracé  de Vitsweg toe te  

    voegen en dit definitief goed te keuren. 

 

 

05. De gemeente Beveren heeft een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het 

uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de insteekweg ter hoogte van de 

huisnummers 188-200 in de Zandstraat. 

 

Raadslid Issam Benali, Vooruit, vraagt of er kan bekeken worden of er iets mogelijk is met 

betrekking tot het ingediende bezwaar. 

 

Schepen Van Roeyen antwoordt dat dit zeker kan bekeken worden. 

 

Het project omhelst de herinrichting van de zijstraat en omliggende privatieve delen van 

deze weg met openbaar karakter. 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat de omwonenden volledig 

kunnen worden afgekoppeld. 

De totaal heraan te leggen verharding is 515 m² in de zijstraat + 55 m² in de Zandstraat zelf. 

De weg wordt 3 meter breed en wordt aangelegd in bitumineuze asfaltverharding. 

Langs de noordkant van de weg wordt een weggoot aangelegd en langs de zuidkant een 

trottoirband. De overblijvende strook thv de opritten wordt plaatselijk aangelegd in 

waterdoorlatende betontegels. 
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Het openbaar onderzoek  (9.2.2021 tot 10.03.2021) gaf aanleiding tot 1 bezwaarschrift. 

Bezwaarindiener is landbouwer en vraagt om een uitwijkstrook te voorzien, zodat hij met 

zijn tractor het andere verkeer kan kruisen. 

Het college neemt daarover het volgende standpunt in: 

De insteekweg zal worden aangelegd op de beperkte breedte van de huidige dreef. Er is 

geen mogelijkheid om tegemoet te komen aan het bezwaar. 

Door alle gemeenteraadsleden wordt kennis genomen van het openbaar onderzoek dat 

aanleiding gaf tot 1 bezwaar. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad het wegtracé voor het uitvoeren van 

wegenis- en rioleringswerken aan de insteekweg van de Zandstraat goed te keuren. 

 

 

06. De gemeente Beveren combineert de opwaardering van haar landelijke wegen met aanleg 

van drukriolering om de verder uit elkaar liggende woningen te saneren.  

 

Raadslid Stijn De Munck, Groen, vraagt of er een overzicht kan worden gegeven van de 

rioleringsgraad. 

 

De burgemeester belooft de raadsleden dat er zeker een commissie komt rond hemelwater 

en rond mobiliteit. 

 

De gemeente bouwde reeds enige ervaring op in de landbouwzones tussen Vrasene en 

Beveren ten noorden van Zillebeek en wil nu ook de zone tussen Vrasene en Beveren ten 

zuiden van Zillebeek aanpakken. Moerstraat, Veldhoekdam, Galgstraat, ’s Herenwilg, 

Permanstraat , Boerenstraat  vanaf Doornpark en Brandstraat 52-66 worden berioleerd. Na 

uitvoering van het project sluit het afvalwater door middel van drukriolering aan naar RWZI 

Beveren.  Het hemelwater blijft conform de huidige afwatering via grachten doorheen het 

landbouwgebied afgevoerd worden. De gemeente doet wel het nodige om het water in de 

grachten tegen te houden en vertraagd door te sturen. De gemeente herwaardeert ook de 

grachten en zorgt dat hun buffercapaciteit ten volle aangesproken wordt.  

Voor de uitvoering van deze opdracht kan de gemeente Beveren terugvallen op 

subsidies. De subsidieregeling is als volgt: als er in oktober 2021 een aannemer gegund 

wordt, zal 75 % van de rioleringskost bij aanbesteding gesubsidieerd kunnen worden. Het 
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zou gaan om een geraamd bedrag van 1 918 494,43 EUR inclusief btw. 

De ontwerper, Studiebureau Lobelle bvba, zorgde voor de plannen en het technisch dossier 

ter realisatie hiervan. 

Door alle raadsleden wordt beslist tot het aanleggen van drukrioleringen langs landelijke 

wegen te Beveren - fase 3. 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor voormelde 

opdracht. Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de geraamde uitgave  voor de som 

van 4 540 276,79 EUR exclusief btw of 5 493 734,92 EUR inclusief btw. 

Artikel 3 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen aannemers 

worden aangeschreven. 

 

 

07. Voor het verledden van de straatverlichting op grondgebied Beveren zijn tot op heden 

ongeveer 1 900 armaturen vervangen door ledarmaturen. Er zijn reeds op vele grote 

verbindingsassen ledtoestellen geplaatst. Omwille van lange lever- en plaatsingstermijnen 

van ledtoestellen bij Fluvius stelt de Technische dienst wegen voor om de bestelling voor 

2022 nu al te plaatsen zodat de uitvoering begin 2022 kan plaatsvinden en er vanaf januari 

in de donkere maanden maximaal rendement kan behaald worden en minder verbruik 

moet betaald worden op de straatlampen. 

In vergadering van 6 april 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen het 

voorstel van de Technische dienst wegen goed om in 2022 te verledden in Haasdonk en 

Verrebroek: 

 Haasdonk: Stuurstraat, Bankstraat, Zandstraat, Poerdam, Ropstraat, Perstraat, 

Bunderhof en nog enkele kleinere straten. 

 Verrebroek: Zwaantje, Ruiterstraat, Sint Laurentiusstraat, Binnendijk, Sluisstraat, 

Watermolendijk en nog enkele kleinere straten. 

Aan netbeheerder Fluvius werd gevraagd een offerte te bezorgen om in Haasdonk (± 150 

ledtoestellen) en in Verrebroek (± 150 ledtoestellen) te voorzien. 

De offertes omvatten volgende werkzaamheden: 

Vervangen bestaande armaturen door ledtoestellen in Beveren – Haasdonk. 

Het ontwerp voorziet het vervangen van armaturen met behoud van lichtmast in 
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deelgemeente Haasdonk in de Stuurstraat en het fietspad langs de Tassijnslaan. 

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 43 510,90 EUR exclusief btw of 52 648,19 EUR 

inclusief btw. 

Vervangen bestaande armaturen door ledtoestellen in Beveren – Haasdonk. 

Het ontwerp voorziet het vervangen van armaturen met behoud van lichtmast in 

deelgemeente Haasdonk in de straten: Tassijnslaan, Bankstraat en Perstraat. 

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 48 766,28 EUR exclusief btw of 59 007,20 EUR 

inclusief btw. 

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren – Verrebroek. 

Het ontwerp voorziet het vervangen van armaturen met behoud van lichtmast in 

deelgemeente Verrebroek in de straten: Sint‐Laurentiusstraat, Ruiterstraat. 

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 33 030,88 EUR exclusief btw of 39 967,36 EUR 

inclusief btw. 

Verledding verlichting in verschillende straten in Beveren – Verrebroek. 

Het ontwerp voorziet het vervangen van armaturen met behoud van lichtmast in 

deelgemeente Verrebroek in de straten: Binnendijk, Paardenkerkhofstraat, Groenstraat, P. 

Vergauwenstraat, Joost Welvarestraat en Spaans Fort. 

De kostprijs voor dit gedeelte bedraagt 27 820,61 EUR exclusief btw of 33 662,94 EUR 

inclusief btw. 

Door alle raadsleden wordt principieel beslist tot het vervangen van de oude openbare 

verlichtingsarmaturen door ledverlichting in 2022 in diverse straten te Verrebroek en 

Haasdonk. 

Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 

153 128,67 EUR exclusief btw of 185 285,69 EUR inclusief btw. 

De raad geeft aan het college de opdracht de werken te gunnen aan Fluvius als in-house 

opdracht. 

 

 

08. De Groendienst voorziet in de renovatie van het kunstgrasvoetbalveld in de sportzone te 

Vrasene. Een dringende vervanging is wenselijk gezien het huidige terrein versleten is 

volgens de huidige normen. 

De Groendienst stond in voor de opmaak van de ontwerpplannen en de uitwerking van het 

technisch gedeelte. Ter realisatie van het kunstgrasvoetbalveld wordt gevraagd een 
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aannemer aan te stellen. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad tot de renovatie van een 

voetbalterrein met kunstgras in de sportzone te Vrasene.  

Algemeen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden hiervoor en 

de raming goed te keuren 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. 

Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen aannemers 

worden aangeschreven. 

 

 

09. Voor de aanleg van een waterbased hockeyterrein werd een bestek opgesteld. De 

ontwerper, J2F Sports Infrastructuur Consultancy bvba, zorgde voor de plannen en het 

technisch dossier ter realisatie hiervan. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad 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 wordt de openbare procedure gekozen. 

Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen aannemers 

worden aangeschreven. 

 

 

10. De fracties Groen en Beveren 2020 verklaren om neen te stemmen om dezelfde redenen als 
bij de vorige agendaring omtrent de urban villa, op de raad van 1 september 2020.  

 

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 mei 2017 de 

samenwerkingsovereenkomst goed met Vlaanderen Bouwt voor de realisatie van de urban 

villa aan de Vogelkerslaan in Melsele. De overeenkomst werd ondertekend op 30 juni 2017. 

De projectzone die deel uitmaakt van deze overeenkomst is kadastraal gekend 9de 

afdeling, sectie E deel van nummer 15H en heeft overeenkomstig het opmetingsplan, 

opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 31 januari 2017, een 
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oppervlakte van 2 205,85 m². 

Na het voeren van een wedstrijd via Vlaanderen Bouwt ging de gemeenteraad in openbare 

vergadering van 1 september 2020 akkoord om voormelde grond in opstal te geven aan de 

nv Vanderstraeten uit Lummen en keurde de gemeenteraad het ontwerp van contract recht 

van opstal goed. 

Het contract recht van opstal werd ondertekend op 30 oktober 2020. 

Via Geassocieerde notarissen Tom en Jan Coppens te Vosselaar werden volgende 

documenten ontvangen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad: 

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

  contract recht van opstal dd. 30 oktober 2020; 

- het ontwerp van de statuten van het gebouw Vogelkerslaan 2; 

- het ontwerp van verkoopsovereenkomst voor de appartementen in dit project. 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld, Vlaams Belang, onafhankelijken) tegen 5 neen-

stemmen (Beveren 2020, Groen) bij 2 onthoudingen (Vooruit) wordt goedkeuring gehecht 

aan  volgende voorstellen voor het project urban villa aan de Vogelkerslaan te Melsele: 

 het ontwerp van de neerlegging onder de minuten van de onderhandse 

overeenkomst contract recht van opstal dd. 30 oktober 2020 

 het ontwerp van de statuten van het gebouw Vogelkerslaan 2 

 het ontwerp van verkoopsovereenkomst voor de appartementen in dit project. 

 

 

11. Aan dhr. Jan Blommaert, uitbater van de cafetaria van de sporthal van Melsele, werd de 

principiële toelating verleend om in de sportzone ’t Wit Zand twee permanente 

padelvelden op te richten. De omgevingsvergunning hiervoor is in voorbereiding. 

Voor het gebruik van de grond dient een overeenkomst te worden opgemaakt. Volgende 

modaliteiten worden hierbij voorgesteld: 

 het gebruik wordt kosteloos toegestaan 

 alle kosten met betrekking tot de oprichting, onderhoud en werking van de 

padelvelden zijn ten laste van de uitbater. De werken mogen pas starten na het 

bekomen van een omgevingsvergunning. 

 de duurtijd bedraagt 9 jaar. Dit geeft de uitbater de kans om zijn investering terug te 

verdienen. De kosten per padelveld bedragen bij benadering 45 000 EUR per veld. 

Indien de uitbater met zijn activiteiten stopt in de loop van de duurtijd van het 
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contract of na de periode van 9 jaar, zullen er tussen partijen afspraken gemaakt 

worden over het lot van de velden. Eventuele afbraakkosten zijn steeds ten laste 

van de uitbater. 

 de duurtijd van de overeenkomst met BAB zal ook worden aangepast zodat ook 

deze overeenkomst opnieuw een looptijd heeft van 9 jaar en beide overeenkomsten 

bijgevolg samenvallen en in de toekomst samen kunnen worden aangeboden. 

Momenteel bedraagt de looptijd van de overeenkomst met BAB voor de cafetaria 

van de sporthal nog 7 jaar. 

 bijgevolg engageert de gemeente zich om beide overeenkomsten (cafetaria en 

padelvelden) voor de komende 9 jaar samen te laten vallen en uitgeoefend te laten 

worden door een zelfde uitbater 

 de gemeente ontvangt 20 procent korting bij activiteiten georganiseerd door de 

gemeentelijke sportdienst (sportdag, sportkampen, sportend personeel, ...). 

Met algemeenheid van stemmen wordt de gebruiksovereenkomst met betrekking tot een 

perceel grond te Melsele voor de oprichting van twee permanente padelvelden in de 

sportzone 't Wit Zand goedgekeurd. 

 

 

12. Het college besliste in 2020 om het huurcontract met betrekking tot de cafetaria van de 

sporthal van Haasdonk over te dragen aan dhr. J. Blommaert, die momenteel tevens de 

cafetaria van de sporthal van Melsele uitbaat, gelet op het pensioen van de vorige 

uitbaatster. Dit contract had een korte looptijd en had vooral als bedoeling de leegstand 

van de cafetaria tegen te gaan. 

Recent heeft het college de toestemming verleend aan dhr. Blommaert om deze zomer 2 

pop-up padelvelden te plaatsen naast de sporthal. 

Dhr. Blommaert wenst graag de duurtijd van de lopende huurovereenkomst aan te passen 

naar 9 jaar zodat hij ook de cafetaria van Haasdonk, net zoals in Melsele, een hedendaagse 

opfrisbeurt kan geven en de investeringen zo wat kan spreiden, daar waar deze nu op elk 

moment kan opgezegd worden mits 3 maanden opzeg. 

Strikt genomen zou de gemeente de markt kunnen bevragen om meerdere kandidaten de 

kans te geven om de cafetaria uit te baten. Het voeren van publiciteit in dit kader is echter 

niet goedkoop. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden, zowel voor Haasdonk als 

andere cafetaria's, reeds dergelijke procedures opgestart. Dikwijls kwamen er geen of de 
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verkeerde kandidaten op af. Dhr. Blommaert heeft met de cafetaria in Melsele reeds 

bewezen hiervoor over de nodige kwaliteiten te beschikken. 

Er heeft zich de laatste vijf jaar ook niemand anders spontaan gemeld bij de gemeente 

Beveren met interesse om de cafetaria uit te baten. 

De huurprijs wordt opgetrokken naar 200 euro per maand, inclusief nutskosten, om meer 

marktconform te zijn.  

Met 33 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld, Vlaams Belang, Groen, onafhankelijken, Beveren 

2020) tegen 2 neen-stemmen (Vooruit) wordt goedkeuring gehecht aan de aangepaste 

huurovereenkomst, zowel huurprijs als duurtijd, met betrekking tot de cafetaria van de 

sporthal van Haasdonk. 

 

 

13. Ter realisatie van de achterontsluiting aan de Lindenlaan werden in 2012 verschillende 

gronden verkocht aan de aanpalende eigenaars. 

Voor één van de percelen ging destijds de verkoop niet door wegens geen interesse. De 

nieuwe eigenaar wenst nu wel het perceel te verwerven. 

De grond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 434X en heeft een 

oppervlakte van 27 m². 

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 8 maart 2021, werd een 

akkoord bereikt. 

De compromis werd reeds ondertekend. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan het perceel 3de afdeling, sectie C 

nummer 434X met een oppervlakte van 27 m², gelegen aan de Lindenlaan, te verkopen voor 

samenvoeging bij het aanpalende perceel. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

14. Het college ging in zitting van 22 maart 2021 principieel akkoord met de aankoop van een 

perceel grond aan de Ropstraat in Haasdonk aangezien dit perceel ter plaatse reeds deel 

uitmaakt van de aanpalende gemeentelijke eigendom. 

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 771D. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd landmeter 

te Beveren op 2 april 2021, heeft het perceel een oppervlakte van 22,66 m². 
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Overeenkomstig het schattingsverslag werd er met de eigenaar een akkoord in der minne 

bereikt. 

De compromis werd reeds ondertekend. 

Door alle raadsleden wordt beslist 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

15. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15 februari 2021 de 

omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de wijk Bunderhof met een project 

bestaande uit 34 ééngezinswoningen en 3 meergezinswoningen (samen 24 

woongelegenheden). 

Voor het project moeten nog 3 straatnamen toegekend worden. 

Het college heeft in zitting van 19 april 2021 beslist het  voorstel van de  Gemeentelijke 

Cultuurraad van 24 maart 2021 te volgen. 

De volgende straatnamen worden aan de raad voorgelegd: 

 1. Hof van Alice:  Alice Van Meirvenne, schilder en dichteres en in Haasdonk ook vaak 

     tante Alice genoemd, werd geboren in 1912 en overleed in 1993. 

    Alice Van Meirvenne had een grote liefde voor de natuur wat tot uiting kwam zowel in 

     haar schilderwerken als in haar gedichten. Zij schreef ook veel gedichtjes voor kinderen.  

2. Cesarine Verschraegenstraat (straat B): Cesarine Verschraegen, zelfstandige vroedvrouw,  

    werd geboren in 1877 en overleed 1962. 

    Ze was één van de eerst gediplomeerde vroedvrouwen die haar studies heeft gedaan  

    te Gent bij professor Daens. Als zelfstandige vroedvrouw was ze 33 jaar werkzaam  

    in Haasdonk. 

    Tijdens deze periode heeft ze de helft of zelfs nog meer van de kinderen geboren in      

    Haasdonk op de wereld helpen zetten. Ze heeft onschatbare diensten bewezen aan  

    ontelbare    moeders, vooral aan de armste die ze veelal gratis heeft geholpen. Zelf had ze  

    negen kinderen, waarvan er twee vroegtijdig overleden aan tbc. 

    Haar echtgenoot was Stanislas Van Meirvenne, “suisse” in de kerk van Haasdonk. 

3. Germaine Van Hoylandtstraat (straat A): Germaine Van Hoylandt, gemeenteraadslid en 

     schepen te Haasdonk van 1932 tot 1964, werd geboren in 1901 en overleed in 1964. 
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     Juffrouw Van Hoylandt werd bij de gemeenteraadsverkiezing van 1932 verkozen  

     tot gemeenteraadslid. In 1938 werd ze herkozen en neemt ze het schepenambt  

     ononderbroken op tot de kiezing van 1952. Na de kiezing van 1946 is ze dienstdoend  

     burgemeester van Haasdonk in afwachting van het aanstellen van de nieuwe  

     burgemeester in de loop van  1947. Na de kiezing van 1952 leidt ze telkens een nipte  

     nederlaag bij het verkiezen van de  nieuwe schepenen. In 1958 ontving ze voor haar lange 

     staat van dienst de Burgerlijke Medaille 1e klas. Germaine bleef gemeenteraadslid tot  

     haar dood in 1964. Ze kon terugblikken op een politieke carrière van meer dan dertig  

     jaar. 

     Ze was een van de weinige vrouwen die in een gemeenteraad zetelden wat toen  

     een  zeldzaamheid was. 

Met algemeenheid van stemmen hechten de raadsleden principiële goedkeuring aan 

volgende nieuwe straatnamen te Haasdonk: "Hof van Alice", "Cesarine Verschraegenstraat" 

en "Germaine Van Hoylandtstraat". Deze straatnamen worden aan de verdere procedure  

onderworpen. 

 

 

16. Het college heeft in zitting van 12 oktober 2020 de omgevingsvergunning toegekend aan de 

nv. Pine voor de aanleg van een insteekweg in de Schoolstraat. 

De weg heeft een privaat karakter en ontsluit 11 woningen. De mogelijkheid om de weg aan 

te sluiten bij de Keizer Karelstraat wordt open gehouden. 

Aan deze weg moet nog een straatnaam toegekend worden. 

Gezien er geen toponiem voorhanden is,  heeft  de Gemeentelijke Cultuurraad met brief van 

02 oktober 2020 enkele voorstellen gedaan: 

*   Elisabeth Borluutstraat 

+ 5 mei 1443 

echtgenote van Jos Vijd 

Deze naam kadert in het Vijdjaar. 

De naamgeving past eveneens in het streven naar meer vrouwelijke straatnamen en sluit 

aan bij de vlakbij  gelegen straatnamen die verwijzen naar historische figuren die een band 

hadden met het Land van Beveren 

*   Meesterstraat 

Deze naam verwijst naar de ontsluiting via de Schoolstraat (school/meester). 
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17. De voorzitter geeft toelichting bij de toekenning van de nieuwe straatnaam Georges 

Staesstraat te Beveren. 

Raadslid Benali, Vooruit, stelt de vraag of de Cultuurraad niets kan uitwerken rond de figuur van 

de heer Georges Staes. 

 

De burgemeester antwoordt dat dit zeker kan bekeken worden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 augustus 2020 de 

omgevingsvergunning verleend aan IPON voor een inbreidingsproject met wegenis. Het project 

situeert zich tussen Gentseweg 135 en 141 en de spoorweg, aan overzijde van het kruispunt van 

de N70 en Duivendam en wordt ontsloten via de Gentseweg. 

Langsheen het wegtracé zullen 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen (met samen 

48 woongelegenheden) gebouwd worden. 

Aan deze nieuwe straat moet nog een straatnaam toegekend worden. 

Gezien er geen toponiem voor handen is stelt de Gemeentelijke Cultuurraad met brief van 02 

oktober 2020 de naam "Georges Staesstraat" voor. 

Op verzoek van het college heeft de Gemeentelijke Cultuurraad  op 17 maart 2021 een 

bijkomend voorstel gedaan. 

*   Amelbergahof 

Amelberga Van der Elst, °n.g. + 1394, moeder van Joos Vijd 

Amelberge (Amelberga) van der Elst (geboortedatum niet gekend) was de echtgenote van 

Clais Vijd, en afkomstig uit een Wase notabelenfamilie die in Melsele veel gronden bezat. Zij 

was de moeder van Joos Vijd die – samen met zijn echtgenote Elisabeth Borluut – de 

opdrachtgevers waren voor het “Lam Gods”. Amelberge (Amelberga) stichtte ook een 

jaargetijde in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele. Zij overleed in 1394. 

 

De voorkeur van de Gemeentelijke Cultuurraad gaat naar de straatnaam "Meesterstraat" 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 april 2021 beslist om de 

naam "Meesterhof" voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Alle raadsleden stemmen in de straatnaam "Meesterhof" principieel vast te stellen en aan 

de verdere procedure te onderwerpen. 
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Georges Staes (°1927 - +2017) was een veelzijdig beeldend kunstenaar. Er is werk van hem te 

vinden in heel Beveren, zowel in openbaar als privébezit en de nieuwe weg zal aangelegd 

worden vlak bij de wijk waar wijlen Georges Staes woonachtig was. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 december 2020 straatnaam “Georges Staesstraat” 

principieel vastgesteld. 

Het openbaar onderzoek van 15 maart tot 19 april 2021 gaf geen aanleiding tot bezwaren of 

opmerkingen. 

De gemeenteraad beslist unaniem de nieuwe straatnaam "Georges Staesstraat" te Beveren 

definitief vast te stellen. 

 

 

18. De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene 

vergadering op dinsdag 1 juni 2021. 

De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 

-    Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van  

     1 december 2020; 

-    Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag; 

-    Verslag Commissaris-Revisor; 

-    Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 

-    Werkingsverslag 2020; 

-    Remuneratieverslag; 

-    Ontslag en Benoeming bestuurders: 

o    Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke dd. 14/12/2020 

o    Ontslag mevrouw Julie Dossche dd. 25/01/2021 

o    Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx dd. 14/12/2020 

o    Benoeming de heer Danny Lauweryns dd 25/01/2021 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Dominique Tielens en Laura Staut 

aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens onze 

gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede. 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene 

vergadering herhaald te worden. 

De vergadering zal omwille van de Coronamaatregelen opnieuw digitaal plaatsvinden. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder  van IGS 
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Westlede. 

Tevens neemt de raad kennis van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede 

van 1 juni 2021.   

De raadsleden stemmen in met elk van de voorliggende agendapunten van de algemene 

vergadering van IGS Westlede d.d. 01 juni 2021. 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente 

Beveren voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente Beveren  voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 1 juni 

2021  vastgesteld. 

 

 

19. De gemeente Beveren is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem. 

De gemeente Beveren ontving van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering 

tevens jaarvergadering die plaatsheeft op donderdag 17 juni 2021 om 18 uur. 

Momenteel kan Intergem niet inschatten in welke richting Covid-19 zal evolueren en wat de 

impact hiervan zal zijn op het fysiek houden van de Algemene Vergadering. Afhankelijk van de 

evolutie van Covid-19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de federale 

regelgeving, voorziet men toch ook in de mogelijkheid in het ontwerp-raadsbesluit dat deze 

vergadering digitaal zou kunnen gehouden worden. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

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. 
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7. Statutaire mededelingen: 

    7.1 Actualisering van het register van de deelnemers 

    7.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.  

Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten van 

Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te 

worden voor elke algemene vergadering. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger 

namens onze gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem. 

Aangezien de digitale algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle gemeenten 

een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het gemeenteraadsbesluit 

zo snel mogelijk uitsluitend per e-mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, op 

het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder van 

Intergem. 

De raadsleden hechten goedkeuring aan volgende agenda van de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17  juni 2021: 

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.  

De raad beslist het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de 
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gemeente in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 juni 2021 

vast te stellen. 

Alsook gaat de raad akkoord het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering tevens jaarvergadering 

van Intergem van 17 juni 2021 vast te stellen. 

De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft 

het standpunt van de gemeente weer en dient in geval van een digitale algemene vergadering 

als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 

overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die 

gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de 

individuele 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 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

 

 

20. De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun algemene vergadering 

op woensdag 26 mei 2021 om 20 uur en die omwille van de coronamaatregelen digitaal wordt 

gehouden. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

    1.  Jaarverslag en jaarrekening over 2020. 

    2.  Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar 2020. 

    3.  Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar  

          2020, inclusief de bestemming van het resultaat. 

    4.  Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende  

         de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020. 

    5.  Aanduiding van een lasthebber over de Algemene vergadering van de  

          Maatschappij Linkerscheldeoever van 09 juni 2021 en vaststelling  

          van diens  mandaat. 

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de agenda van de algemene 

vergadering van Interwaas op 26 mei 2021. 

De gemeenteraad beslist het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger 

namens de gemeente voor de algemene vergadering van Interwaas op 26 mei 2021 vast te 

stellen. 

Tevens wordt beslist het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergadering van Interwaas op 26 

mei 2021 vast te stellen. 

 

 

21. De gemeente Beveren ontving  van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor 

hun jaarvergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 09 juni 2021 om 

18.30 uur in de kantoren van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 in Kallo. 

Indien het omwille van COVID-19 tegen die datum nog niet mogelijk zou zijn de vergadering 

fysiek te organiseren, zal de zitting alsnog digitaal plaatsvinden. 

De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1. Jaarverslag 2020 

2. Jaarrekening 2020 

3. Verslag van de commissaris-revisor 

4. Goedkeuring jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening en bestemming van  

    het resultaat 

5. Kwijting aan de bestuurders 

6. Kwijting aan de commissaris-revisor 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene 

vergadering herhaald te worden. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als 

effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

namens de gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor 

de rest van de legislatuur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de agenda van de jaarvergadering der 
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aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 juni 2021. 

De raad beslist het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de 

gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever 

op 09 juni 2021 vast te stellen. 

Alsook beslist de gemeenteraad het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van 

Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 juni 2021 vast te stellen. 

 

 

22. Het decreet over het lokaal bestuur regelt in artikel 166 de vervanging van de algemeen 

directeur bij afwezigheid of verhindering. 

Dit artikel voorziet dat de gemeenteraad de vervanging van de algemeen directeur regelt. De 

gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur toevertrouwen aan 

het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt. 

Om pragmatische redenen is het aangewezen dat de gemeenteraad de aanstelling van een 

waarnemend algemeen directeur toevertrouwt aan de functiehouder, en, indien deze in de 

onmogelijkheid zou verkeren om zelf in de aanstelling van een waarnemend algemeen 

directeur te voorzien, aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bij korte afwezigheden kan op deze manier vlot een waarnemer worden aangesteld door een 

besluit van de functiehouder zelf. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad de aanstelling van een waarnemend 

algemeen directeur toe te vertrouwen aan de functiehouder, 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 college van burgemeester en schepenen. 

 

 

23.  Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting: voorstel gemeenteraad ter beschikking stellen van o.a. mondmaskers en handgels 

voor jeugdkampen. 

Raadslid Kitty Schelfhout geeft hierbij volgende toelichting. 

Door de jeugdbewegingen/verenigingen in onze gemeente worden er deze zomer opnieuw 

zomerkampen met overnachting georganiseerd. Zij kunnen ook in 2021 niet zomaar met z’n 

allen door elkaar spelen, eten, slapen. Net als in 2020 werken de verenigingen in 
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contactbubbels. Verschillend is wel dat die bubbels dit jaar uit 100 of 200 (vanaf 30 juli) 

personen exclusief begeleiding kunnen bestaan. 

Deze regels baseren zich op het protocol dat door het Overlegcomité van 23 april 2021 is 

goedgekeurd. Om snel duidelijkheid te krijgen voor organisatoren is toen gekozen voor een 

minimaal scenario dat in principe niet meer verstrengd wordt. Bij een gunstige evolutie van de 

epidemie volgen mogelijk versoepelingen. 

Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, vragen wij dat het gemeentebestuur 

o.a. mondmaskers en handgels voor jeugdkampen ter beschikking stelt. 

Om bovenstaande redenen vraagt de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en 

Schepenen om voldoende mondmaskers en handgels ter beschikking te stellen van 

jeugdbewegingen/verenigingen die een kamp met overnachting organiseren. 

 

Schepen Claus antwoordt dat de uitbaters van kampplaatsen verplicht zijn om dit zelf te 

voorzien. Wat de mondmaskers betreft, is het voor kinderen -12 jaar niet verplicht om 

mondmaskers te dragen tijdens de activiteiten, zowel binnen als buiten. Voor kinderen +12 en 

leiding is het dragen van mondmaskers enkel verplicht wanneer de afstand met externen niet 

gegarandeerd kan worden. Binnen de eigen bubbel is afstand houden en mondmaskers dragen 

niet verplicht. Elke jeugdvereniging werkt ondertussen al een jaar met handgels en 

mondmaskers en voorzien zichzelf hierin. Tot slot heeft de jeugddienst of jeugdraad nog geen 

enkele concrete vraag gekregen om te voorzien in mondmaskers of ontsmettingsmiddelen voor 

een reguliere werking of kamp. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

24. Ook namens Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze 

raadszitting: De Beleefstraat. 

Raadslid Kitty Schelfhout geeft hierbij toelichting. 

Een beleefstraat is een speelstraat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur 

afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig 

en ongehinderd op straat te spelen en te sporten en ontmoetingen tussen buurtbewoners te 

stimuleren. Eén van de belangrijke kenmerken van beleefstraten ten opzichte van speelstraten 

is het limiteren in tijd, (bv. van 9u tot 21u, één dag, één vaste dag per week, één of twee 
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weekends, een periode van twee weken of vier opeenvolgende weekends, …). 

In een beleefstraat ligt de focus dus niet meer alleen op spelende kinderen, maar gaat men ook 

het sporten specifiek promoten. Daarnaast kan de beleefstraat ook gebruikt worden als tool 

voor buurtopbouwwerk. Dit vanuit de idee dat een positieve buurt ook toleranter is voor 

spelende kinderen op andere momenten in het jaar. Daarvoor stelt men in tal van gemeenten 

en steden jaarlijks een budget ter beschikking. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeg 

maar. Waar een speelstraat mikte op kinderen tussen 2 en 12, is een beleefstraat er voor 

iedereen tussen 0 en 99. 

In sommige gemeenten met speelstraten wordt men soms geconfronteerd met klachten. De 

beleefstraat anticipeert hierop door de beperking in tijd.  

De Open Vld-fractie vraagt aan de gemeenteraad van heden en aan het college van 

burgemeester en schepenen om diverse acties te ondernemen om de beleefstraat te promoten, 

zoals: 

 het voorzien in elke speelstraat van een speel- en sportkoffer met basismateriaal 

(voetbal, stoepkrijt, kegeltjes,…) 

 een nadar-met-verbodsbord-hekken te voorzien van een frisse en  eigentijdse 

vormgeving dat kan uitgeleend worden aan  initiatiefnemende straten 

 elke straat die een beleefstraat aanvraagt, te vragen om een buurtinitiatief 

te   organiseren: een buurtbbq, een bescheiden drink,…  

 voor een dergelijk  buurtinitiatief een budget en een subsidiereglement te voorzien 

waarmee het beste buurtinitiatief tevens kan gefaciliteerd/beloond worden.  

 

Schepen Van Roeyen antwoordt dat er  In Beveren vandaag al verschillende initiatieven bestaan 

die inzetten op wijkversterking en mobiliteit. Zo kan men al langere tijd ‘speelstraten’ 

aanvragen en heeft de jeugddienst pretpakketten ontwikkeld die uitgeleend kunnen worden. 

Dit zijn pakketten samengesteld met buitenspeelmateriaal. Daarnaast worden wijkcomités 

reeds ondersteund door toelages via gemeente onder de noemer van gemeentelijke toelages en 

feestcomités. 

 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Namens de partij Vooruit werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 
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raadszitting. 

25. Wandelpaden langs golfclub Kallo 

Een half jaar geleden vroeg onze fractie op de gemeenteraad naar maatregelen om het 

gezamenlijke gebruik van de golfterreinen in Kallo door enerzijds golfers en anderzijds 

wandelaars te faciliteren. We kregen toen immers meerdere meldingen over wandelaars die 

werden aangesproken door golfspelers die stelden dat omdat het niet hoort om daar te 

wandelen of omdat het niet voldoende veilig zou zijn. 

Nochtans kan er daar wél gewandeld worden, maar voor wandelaars zorgt de situatie wel voor 

onzekerheid en voor een onveiligheidsgevoel. Volgens het antwoord van schepen Vlegels waren 

er bij de gemeente tot dan toe geen klachten binnen gekomen van wandelaars. En de 

gebruikers van het golfterrein zouden weldegelijk op de hoogte gebracht worden dat 

wandelaars zich in de nabijheid van het golfterrein mogen begeven. 

Maar op heden ontvangen we dezelfde klachten. Daarom herhalen we onze vraag: 

 Kan het college aandringen dat de gebruikers van het golfterrein beter geïnformeerd 

worden van het recht om langsheen het golfterrein te wandelen? 

 Kan dit daarenboven met signalisatie duidelijk aangegeven worden voor wandelaars 

zodat ze weten dat ze in hun recht zijn? 

 

Schepen Vlegels antwoordt dat destijds in het RUP en de vergunning werd opgenomen dat het 

golfterrein (beperkt) toegankelijk is door wandelaars. Bij de gemeente werden er nog geen 

klachten ingediend.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

26. Klachten omwille van omleidingen in Beveren en Melsele. 

Omwille van de wegenwerken aan de N70 in Beveren en Melsele werden een reeks omleidingen 

en flankerende maatregelen genomen. Om sluipverkeer te voorkomen werden onder andere in 

de Luitenant Van Eepoelstraat, Kallobaan en Gaverlandstraat een knip of eenrichtingverkeer 

ingevoerd. 

In verschillende van de omliggende straten stellen inwoners echter vast dat er in hun straat nu 

meer auto’s rijden die deze maatregelen trachten te ontwijken. 
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Wij hebben hierbij de volgende vragen: 

 Zijn er klachten binnengekomen over toegenomen verkeer in bepaalde straten? 

 Werden er metingen uitgevoerd en zo ja, wat hebben die als resultaat opgeleverd? 

 Zullen er op korte termijn aanpassingen gebeuren aan het omleidingsplan of zullen 

bijkomende flankerende maatregelen genomen worden? 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de effecten die nu nog bestaan, voornamelijk terug te brengen 

zijn op beperkte toename van wachttijd aan de verkeerslichten. Dit is onvermijdelijk bij 

omleidingen van deze omvang. Dit maakt dat sommige straten meer verkeer te verwerken 

krijgen dan te verwachten is voor dergelijke woonwijk, maar volgens tellingen is dit nog 

aanvaardbaar. Elke omleiding brengt steeds tijdelijke ongemakken met zich mee.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

27. Ondersteuning invullen belastingaangifte 

Ook dit jaar zal de FOD Financiën geen fysieke lokale zitdagen organiseren om 

belastingaangiften in te vullen. Nochtans kan dat Coronaproof georganiseerd worden, vindt ook 

de VVSG. Daarom deed ze een oproep aan de FOD om de zitdagen te hernemen, maar zonder 

succes. 

De FOD verwacht van de lokale besturen dat ze zelf fysieke of telefonische invulsessies voor die 

burgers te organiseren. Daarbij kan de betrokken ambtenaar wel telefonisch contact opnemen 

met de FOD, samen met de burger naast zich of aan de telefoon. Voor bepaalde doelgroepen is 

deze ondersteuning onontbeerlijk. 

Vorig jaar heeft de burgemeester bevestigd dat deze vorm van dienstverlening door de 

gemeente Beveren zou toegepast worden. Zal de gemeente deze dienstverlening dit jaar 

opnieuw aanbieden? 

 

Burgemeester zegt dat bij vragen ter ondersteuning de mogelijkheden kunnen bekeken 

worden, maar net zoals vorig jaar voorziet de Federale overheid ruime 

ondersteuningsmogelijkheden die in principe moeten volstaan.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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28 Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. 

In januari 2021 trad het Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) in werking. Met dit 

decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse 

activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit 

Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk 

samenwerken.  

Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal 

buitenschools beleid uit. Dit beleid dient dan ook door het lokaal bestuur neergeschreven te 

worden in de meerjarenplanning. Het lokaal bestuur beslist immers over de besteding van de 

beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen.  

Dit dient op een doorzichtige en neutrale manier te gebeuren, waarbij het lokaal bestuur zich 

laat adviseren door een lokaal samenwerkingsverband met lokale en relevante actoren.  

In de huidige meerjarenplanning valt reeds te lezen dat dit onderwerp voor het bestuur van 

belang is: ‘we zorgen voor een verdere uitbouw van de bestaande - vooral buitenschoolse - 

opvang en zorgen voor voldoende variatie’.  

In december 2020 stuurde minister Wouter Beke hier ook reeds een omzendbrief naar alle 

lokale besturen. 

Vooruit heeft hierbij de volgende vragen:  

 Hoe is het bestuur aan de slag gegaan met het BOA-decreet?  

 Is er een lokaal samenwerkingsverband betrokken?  

 Wat is er reeds gerealiseerd?  

 Wat zijn de plannen?  

 

Schepen Claus zegt dat een voorloper van het decreet BAO al jaren geïmplementeerd wordt in 

de gemeente onder de noemer Brede School en Vakantietoppers. Het decreet is op de 

stuurgroep LOK al uitvoerig besproken en staat elke keer op de agenda. De werkgroep rond dit 

decreet moet echter ruimer zijn dan enkel de leden van de stuurgroep LOK. We kantelen dit 

decreet in in de nieuwe structuur van het Huis van het Kind. Er zal een werkgroep Kinderopvang 

zijn waarin een deel van de huidige partners Huis van het Kind zetelen (Dienst Onderwijs en 

Kinderopvang, jeugddienst, sportdienst, Sociaal Huis, armoedewerker, Kind en Gezin, …) 

aangevuld met de organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden in Beveren, namelijk 
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Boelleke en Ballonneke. Beveren doet al zeer veel inspanningen op het vlak van samenwerking 

tussen gemeentelijke diensten, academie en buitenschoolse opvang. Op dat vlak is het decreet 

absoluut niet nieuw. De uitdaging voor Beveren zal zijn om het bestaande (en uit te breiden) 

aanbod toegankelijker te maken voor iedereen en te kijken waar de noden liggen bij de 

gezinnen en de kinderen. Het label ‘Kindvriendelijke gemeente’, waar de gemeente voluit voor 

gaat, past ook perfect in dit kader. De informatie die verkregen is bij de bevragingen zijn zeker 

ook bruikbaar voor het decreet BOA.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

29. VVSG charter ‘Masterplan Toegankelijkheid Bushaltes’  

Voor Vooruit Beveren is het cruciaal dat ook mensen met een beperking of mensen die slecht te 

been zijn zich zonder problemen met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. In het verleden 

kaartten we dit probleem reeds meermaals aan. Van de 164 bushaltes in Beveren was er in 2020 

geen enkele halte waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp en was er slechts 1 

halte waar ze kunnen opstappen mits assistentie. Twee haltes waren aangepast voor mensen 

met een visuele beperking. Bedroevende resultaten, maar het gemeentebestuur gaf reeds aan 

in te zetten op de toegankelijkheid van de Beverse bushaltes. 

Het Masterplan Toegankelijkheid is een actieplan dat de halte-infrastructuur van het openbaar 

vervoer tegen 2030 meer toegankelijk wil maken. Dat actieplan is opgenomen in het Vlaams 

regeerakkoord. De lokale besturen zijn een belangrijke partner in de aanpak van de heraanleg 

van toegankelijke haltes. Daarom is er samen met VVSG een charter ‘Masterplan 

toegankelijkheid haltes’ gelanceerd dat steden en gemeenten kunnen ondertekenen. Zo kan de 

gemeente zich engageren om op een proactieve manier de doelstelling van het Masterplan 

Toegankelijkheid te realiseren en bij elke investering in het openbaar domein een 

toegankelijkheidstoets te doen. Het Masterplan Toegankelijkheid voorziet ook ondersteuning 

vanuit Vlaanderen (oa. een subsidie van 5.000 euro per halte die toegankelijk aangelegd wordt 

en een coaching traject).  

Vooruit heeft hierbij de volgende vragen: 

 Welke stappen werden door het gemeentebestuur reeds ondernomen om -zoals 

gezegd- de toegankelijkheid van de Beverse bushaltes te verbeteren? 

 Werd het charter ‘Masterplan toegankelijkheid haltes’ reeds ondertekend door het 
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gemeentebestuur? 

1. Zo ja, welke stappen uit het charter werden reeds ondernomen? 

2. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid het charter te ondertekenen? 

 

Schepen Van Roeyen antwoordt dat er reeds zeer veel werd en wordt ondernomen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van haltes op de gemeentewegen, in overleg met De Lijn. 

Principieel is er geen probleem om het charter mee te ondertekenen.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Namens Groen werden ook enkele punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting. 

30. Biodiversiteit bij (her)aanleg (groene) pleintjes 

Het gemeentebestuur wil budget vrijmaken om de omgeving van de Grote Markt te vergroenen. 

Een proefproject ter hoogte van de Kloosterstraat is positief geëvalueerd. 

Hierbij onze vragen: 

 Welke biodiversiteitsgraad (in plantenkeuze) wil het bestuur nastreven? 

 Welk soort onderhoud wil het gemeentebestuur hier aanhouden? 

 Welke andere zones, buiten pleintje vijfstraten, komen in het centrum van de 

(deel)gemeente (n) nog in aanmerking? 

 

Schepen Kegels antwoordt dat er een stelselmatige overgang naar duurzamere planten in 

plaats van éénjarigen is. Er wordt vooral rekening gehouden met bij- en insectenvriendelijke 

beplanting. Op de Grote Markt zullen nog plantvakken voorzien worden. Er kan een commissie 

over groenaanleg georganiseerd worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

31. Invulling ruimte Jeugddienst gebouw Togenblik. 

Onlangs is de jeugddienst verhuisd naar het AC en daardoor komt er ook ruimte vrij in het 
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gebouw Togenblik. 

Hierbij onze vragen: 

 Welke functie ziet het gemeentebestuur voor de vrijgekomen lokalen? Blijven die 

lokalen jeugdgerelateerd? 

 Hoe garandeert men een soepele dienstverlening vanuit de jeugddienst m.b.t. verhuur 

en gebruik uitleenmateriaal, fuifzaal, repetitieruimte en dergelijke? 

 Organiseert het gemeentebestuur een rondvraag bij scholen en jeugdverenigingen waar 

er vraag kan zijn naar multimedialokalen, workshop/vergaderzalen of polyvalente 

zalen? 

 

De burgemeester zegt dat de invulling van de lokalen nog moet bekeken worden.  

Schepen Claus zegt dat ook na de verhuis naar het nieuw gemeentehuis de dienstverlening 

vanuit de jeugddienst gegarandeerd wordt.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

32. Verkavelingsaanvraag Haagstraat te Vrasene. 

Voor de derde maal loopt er een openbaar onderzoek voor een verkavelingsaanvraag voor de 

Haagstraat. Het onderzoek loopt nog tot en met 15 juni en met een te verwachten beslissing op 

21 september dit jaar.  

De buurtbewoners kunnen dus voor de derde keer in actie schieten want alle reeds ingediende 

bezwaarschriften voor de vorige aanvragen vervallen. De projectontwikkelaar diende namelijk 

al 2 keer een aanvraag in maar trok die telkens terug. Ze hopen wellicht dat de mensen het beu 

worden, maar er staat hier veel op het spel. Niet enkel de impact op vlak van verkeer maar ook 

vele vragen met betrekking tot de waterhuishouding en zeker ook de cruciale vraag: waarom 

zouden we een woonuitbreidingsgebied aansnijden nu toch wel iedereen ervan overtuigd is dat 

we de weinige open ruimte die we nog hebben, maximaal moeten behouden? 

Onze vragen:  

 Is er contact geweest met de projectontwikkelaar mbt bijsturingen van het vorige plan? 

Wat is de historiek van de contacten met de projectontwikkelaar sinds de eerste 

aanvraag? 
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 Heeft het college al een standpunt ingenomen mbt de mogelijke ontwikkeling van dit 

woonuitbreidingsgebied? 

 Hoe vaak kan een projectontwikkelaar een aanvraag indienen, openbaar onderzoek 

laten opstarten en zich dan opnieuw terugtrekken om vervolgens weer helemaal alles 

opnieuw op te starten? Bestaat er hier een regelgeving rond? 

 

Schepen Vlegels kan meedelen dat het dossier ondertussen werd bijgestuurd. De verdere 

procedure moet nu afgewacht worden.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

33. Beverse feesten editie 2021. 

De editie van 2021 zal er door de pandemie opnieuw anders uitzien dan de jarenlange traditie 

van de Beverse Feesten die we kennen.  

Onze vragen:  

 Er is in deze aangepaste versie ook ruimte voor de lokale verenigingen. Zowel op sociaal 

als op financieel vlak waren de Beverse Feesten voor heel wat verenigingen een heel 

belangrijke periode. In welke mate is deze mogelijkheid er en voor hoeveel 

verenigingen? Hoe wordt er geselecteerd en verdeeld?  

 Waarom is er gekozen voor de site aan Hof ter Saksen en niet in het centrum van 

Beveren, bijvoorbeeld Cortewalle?  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat een samenwerking met de Beverse verenigingen ook nu mogelijk 

is. Er werd gekozen voor de site aan Hof ter Saksen omwille van de ligging. Hier is het mogelijk 

om een hele zomer door activiteiten in het kader van Beveren Buiten te organiseren. Er komt 

hierover binnenkort een commissie.  

 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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34. Ontwikkeling gebied Kattestraat. 

Op 17 maart werden 2 schriftelijke vragen ingediend. In een herinneringsmail op 20 april werd 

er geantwoord dat mijn vragen op 18 maart werden bezorgd aan de betrokken dienst. We zijn 

nu meer dan 2 maand na de schriftelijke vragen en uitgezonderd mijn eigen herinneringsmail 

mocht ik geen enkel antwoord ontvangen.  

Graag hadden we als fractie alvast meer zicht op de mogelijke ontwikkeling in het gebied 

‘Kattestraat’.  

 In de notulen van het collegeverslag konden we lezen dat een aanvraag tot meergezinswoning 

in de kattestraat in Melsele negatief werd beoordeeld.  

We vernemen echter dat er opnieuw een project is ingediend met rijhuizen en 

meergezinswoningen. De onrust in de buurt neemt toe. Graag een stand van zaken betreffende 

dit dossier, zeker ook met het gegeven dat deze site net naast de grote chemische pijpleiding 

gelegen is.  

 

Schepen Vlegels zegt hierop nog geen antwoord te kunnen geven, aangezien er formeel nog 

geen aanvraag werd ingediend. Indien een aanvraag binnenkomt, wordt dat dan op dat 

moment bekeken.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Tenslotte werden ook namens Beveren 2020 nog  3 punten toegevoegd aan de agenda van 

deze zitting. 

35. Vervuilde grond . 

in het kader van de Oosterweelwerken zijn op de Antwerpse Linkeroever zeer hoge 

concentraties van de chemische stof PFOS gevonden. 

Die chemische stof is moeilijk afbreekbaar en wordt gelinkt aan mogelijke risico's voor de 

gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker. Het 

voorbije jaar werd in en om het Logistiek Park Verrebroek heel wat grondverzet gedaan. Er werd 

ook een stuk nieuwe buffer aangelegd ter hoogte van de Schoorhavenweg. Daarbij zou ook de 

grond gebruikt zijn afkomstig van Linkeroever. In welke mate heeft de gemeente Beveren zicht 

op de herkomst en de samenstelling van de aangevoerde grond? Kan het gemeentebestuur 
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uitsluiten dat met betrekking tot het recente grondverzet vervuilde of toxische grond is 

gebruikt? Hoe wil de gemeente naar de toekomst toe vermijden dat mogelijk vervuilde grond 

wordt gebruikt?  

 

Schepen Kegels zegt dat alle grond voorafgaandelijk moet gecontroleerd worden en voldoen 

aan strenge normen. Er kan anderzijds niet worden uitgesloten dat mogelijk vervuilde grond is 

gebruikt. Daar wordt ook strikt op toegekeken door de betrokken bedrijven. Bovendien is er 

zeker geen schaarste aan grond in dat gebied. Er was dus zeker geen behoefte om extra grond 

aan te voeren vanuit het Oosterweelproject.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

36. Sloop van erfgoedsite. 

Op 12 april heeft het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning 

verleend voor de sloop van een pand met bijgebouwen, gelegen langs de Westlangeweg 

nummer 1 te Doel. Het betreft een site die op de inventaris van het onroerend erfgoed staat. 

Wat is de motivatie voor de aflevering van de sloop- en de kapvergunning? 

 

Schepen Vlegels zegt dat er vanuit Onroerend Erfgoed werd gemeld dat er geen advies vereist is 

voor werken in of aan een object in de vastgestelde inventaris. De aanvraag is voor het overige 

volledig binnen het kader afgeleverd. Een beroepsprocedure is nog mogelijk.  

Beveren 2020 vraagt op wat de sloop- en kapvergunning is gebaseerd die werd afgeleverd voor 

een van de oudste sites in de polder? Ze was niet alleen verkeerdelijk gesitueerd in de 
Waaslandhaven terwijl ze er vijf km vandaan ligt, ze wordt in Monumenten en Landschappen 

ook omschreven als een van de meest interessante woningen in de polder. Bovendien was 
samen met de sloopvergunning een kapvergunning verleend voor 13 bomen waarvan er 

sommige meer dan 100 jaar oud zijn.  

Schepen Vlegels stelde dat de aanvrager, Maritieme Toegang, hier een vergissing heeft begaan 

en een eventueel beroepsschrift de steun zou krijgen van het college. Op vraag van raadslid 
Creve beloofde hij de nodigde stappen te zetten zodat de vergunning wordt ingetrokken. 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 
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37. Aanhoudende problemen N451. 

Ondanks de voorlopige herstelwerken op de N451 blijft er een ernstig probleem met het 

havenvrachtverkeer. Er is té veel havenvrachtverkeer op wat eigenlijk een secundaire weg is. En 

er wordt té snel gereden. Het zorgt voor aanhoudende onveiligheid, toenemende 

verkeershinder en materiële schade aan huizen. De heraanleg van de N451 is nodig maar zal 

geen einde maken aan de overlast. De enige oplossing voor de problemen lijkt een verbod voor 

doorgaand havenvrachtverkeer op de N451. In welke mate is het college bereid om deze optie 

te bekijken en uit te voeren? Volgens Beveren 2020 zullen ook na de heraanleg de problemen 

blijven en is de enige mogelijke oplossing een verbod voor doorgaand havenvrachtverkeer. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er over een verbod voor doorgaand havenverkeer met de partners 

kan worden gesproken. Dit is wel geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis, 

dus er kunnen geen garanties worden gegeven.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Er werden geen punten ingediend voor de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 25 mei  2021 en nodigt 

iedereen uit voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 29 juni 2021 om 19.30 

uur. 

 

 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

algemeen directeur                                         de voorzitter, 

 

 

 

Jo Van Duyse             Veerle Vincke 


