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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 31 augustus 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00227 Verslag gemeenteraadszitting  29 juni  2021 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 29 juni 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 29 juni 2021.

2 2021_GR_00235 Algemeen bestuurlijk toezicht: opmerkingen vanwege 
toezichthoudende overheid op het retributiereglement 
voor de aansluiting op riolen - Kennisneming

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Met een schrijven van 28 juli 2021 formuleert het Agentschap Binnenlands Bestuur verschillende 
opmerkingen op het retributiereglement voor de aansluiting op riolen zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 28 juni 2021.
Conform artikel 332 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt dit schrijven aan de eerstvolgende 
gemeenteraad ter kennisname gebracht.  
De Toezichthoudende Overheid formuleert opmerkingen over:
- artikel 3: wat wordt er begrepen onder een standaard aansluiting en wat wordt bedoeld met een 
complexe aansluiting?
- artikel 4: in het geval de rioolaansluiting wederrechtelijk is aangelegd door de bouwheer, moet 
worden aangetoond dat de gevraagde retributie een kostendekkende vergoeding is
- artikel 5: een administratieve geldboete hoort niet thuis in een retributiereglement en moet uit het 
reglement verwijderd worden. De piste van een GAS boete kan hier gevolgd worden.

De Toezichthoudende Overheid vraagt om zo spoedig mogelijk de nodige aanpassingen door te 
voeren. 
De betrokken diensten werden geïnformeerd en doen het nodige om een aangepast reglement aan de 
gemeenteraad van einde september voor te leggen. De financieel directeur zal vooraf het nieuw 
ontwerp aftoetsen bij het Toezicht.
Gezien de strijdigheid met het recht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur blijft het 
reglement van 17 december 2019 van kracht en dit in afwachting van een nieuw reglement.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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conform artikel 332 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur kennis te nemen van het schrijven van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur van 28 juli 2021 met opmerkingen op het retributiereglement voor 
de aansluiting op riolen.

3 2021_GR_00236 Retributiereglement verhuur feestruimte en auditorium 
nieuw gemeentehuis - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Een aantal lokalen van het nieuwe gemeentehuis lenen zich tot verhuur.  Specifiek betreft het de 
raadzaal, het auditorium en de feestruimte. Om deze verhuur te reglementeren werd een 
retributiereglement ontworpen .
Het reglement heeft betrekking op de raadzaal, het auditorium en de feest-en receptieruimte, die apart 
of gezamenlijk kunnen gehuurd worden.  Qua regelgeving, richtlijnen en tarieven is het reglement 
gebaseerd op de andere geldende retributiereglementen betreffende verhuur lokalen maar het 
reglement houdt anderzijds ook rekening met het specifiek gebruik van deze ruimtes. 
Volgende specifieke regels dienen in acht te worden genomen : 
* verhuur tijdens kantooruren kan enkel na uitdrukkelijke goedkeuring college
* recepties kunnen enkel georganiseerd worden als zij als nevenactiviteit onlosmakelijk verbonden zijn 
aan een hoofdactiviteit die door dezelfde huurder wordt ingericht en op dezelfde dag en locatie 
plaatsvindt. De recepties kunnen uitsluitend georganiseerd worden in de feest-en receptieruimte. Er 
moet hiervoor worden samengewerkt met de cateraar aangeduid door de gemeente.
* Tijdens de sperperiodes voorafgaand aan de verkiezingen mogen in de ruimtes enkel 
fractievergaderingen worden georganiseerd van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen
* Reserveren kan ten vroegste zes maanden voor aanvang van de activiteit en ten laatste  één maand 
voor aanvang van de activiteit.  In uitzonderlijke gevallen kan het college een afwijkende beslissing 
nemen. 
De voorgestelde tarieven zijn in lijn gebracht met de tarieven van de schouwburg, rekening houdend 
met de capaciteit die ongeveer een kwart is van die van de schouwburg (tarieven dus ook ongeveer 
gedeeld door vier) :
retributies in eur, per 
dagdeel, btw inclusief categorie 0 categorie A categorie B categorie C

RAADZAAL gratis 15 30 50
AUDITORIUM gratis 25 50 75
FEESTRUIMTE gratis 20 40 60
VOLLEDIGE 
INFRASTRUCTUUR gratis 60 120 185

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren zoals voorgesteld in 
bijlage met ingang van 1 september 2021. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement betreffende verhuur raadzaal, auditorium en feestzaal nieuw gemeentehuis 
goed te keuren met ingang van 1 september 2021 .

4 2021_GR_00237 Retributiereglement UiTPAS  Reynaert - Goedkeuring
Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Ter vervanging van de vrijetijdspas is een nieuw initiatief opgezet in de vorm van de UiTPAS 
Reynaert.
Wat is UiTPAS ?
UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie stimuleert en deelnemers op 
een ongedwongen, soms ludieke manier uitnodigt om ook eens over het muurtje te kijken en deel te 
nemen aan activiteiten waaraan hij of zij op het eerste gezicht niet zou denken. Per deelname aan een 
UiTPAS-activiteit ontvangt iemand een punt op zijn kaart. Deze punten kunnen worden omgewisseld 
voor bijvoorbeeld korting op een activiteit, een gratis ticket of cadeau. Vandaag sparen en ruilen al 
meer dan 200.000 pashouders bij meer dan 2.200 verschillende vrijetijdsorganisaties die UiTPAS 
aanvaarden in verschillende regio's. 
Mensen in armoede krijgen extra aandacht met UiTPAS. Zij ontvangen bovenop de spaar- en 
ruilmogelijkheden een structurele korting op UiTPAS-activiteiten. Die kortingen zijn enkel geldig in de 
eigen regio. Momenteel is Beveren de trekker van de UiTPAS-regio Reynaert en is Zwijndrecht reeds 
toegetreden tot deze regio. Andere buurgemeenten (Stekene, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke) volgen 
wellicht volgend jaar of in 2023. 
De uitrol van de UitPAS in onze gemeente is opgenomen in het bestuursakkoord en in het MJP vervat 
als een prioritaire actie.
UiTPAS versus Vrijetijdspas ?
Essentieel aan de UiTPAS is de bijzondere aandacht voor mensen in armoede die, naast en bovenop 
het gewone spaar- en voordelenprogramma, ook automatisch recht hebben op een structurele korting 
bij elk vrijetijdsaanbod (jeugd, sport, cultuur, evenement…) dat het UiTPASlabel draagt: het zgn. 
kansentarief, gebaseerd op het principe van solidaire kostendeling. De gemeente Beveren koos voor 
een 20 (gebruiker) / 10 (aanbieder)/ 70 (gemeente)-verdeling wat betekent dat mensen met het 
kansentarief kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten met een korting van 80%. Dat is ook de 
huidige geldende korting van de gemeentelijke vrijetijdspas.
Omdat de UiTPAS met kansentarief er net hetzelfde uitziet als de gewone UiTPAS valt het 
stigmatiserende karakter weg, en wordt de drempel om de kaart boven te halen verlaagt. Bovendien 
moet de UiTPAS in tegenstelling tot de Vrijetijdspas niet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden, 
maar wordt deze automatisch verlengd zolang de pashouder aan de voorwaarden voldoet.
De criteria om in aanmerking te komen voor de UiTPAS met kansentarief zijn dezelfde criteria die van 
toepassing waren om in aanmerking te komen voor een Vrijetijdspas. Zij zijn opgenomen in het 
retributiereglement. De gegarandeerde korting is opgenomen in de individuele overeenkomsten met 
de aanbieders. Bijgevolg kan het bestaande reglement over de Vrijetijdspas opgeheven worden, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten en voordelen die hieraan verbonden zijn.
Retributie
Vanuit de coördinerende Vlaamse ondersteunende vzw Publiq wordt afgeraden de pas gratis uit te 
delen. Een beperkte aankoopprijs verhoogt de waarde van de kaart en genereert inkomsten die 
kunnen gebruikt worden om de UiTPAS te blijven promoten en levendig te houden. Conform met wat 
de meeste andere UiT-regio's doen stellen wij volgende verkoopprijs voor:
- UiTPAS volwassenen vanaf 26 jaar: 5 EUR
- UiTPAS kinderen en jongeren tot 26 jaar: 2 EUR
- UiTPAS aan kansentarief: * volwassenen vanaf 26 jaar: 1 EUR
                                            * kinderen en jongeren tot 26 jaar: gratis 
In het reglement is ook een tarief van 1 EUR opgenomen voor de vervanging van de UITPAS bij 
verlies of beschadiging.
Het college kan beslissen om voor specifieke doelgroepen die in aanmerking komen voor de UiTPAS 
met kansentarief de UiTPAS gratis aan te bieden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement omtrent de afgifte van de UiTPAS Reynaert 
goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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het 'Reglement aangaande de organisatie van de Vrijetijdspas' van 29 april 2014 op te heffen.
Artikel 2
het retributiereglement op de afgifte van de UiTPAS Reynaert goed te keuren zoals voorgesteld in 
bijlage. 

5 2021_GR_00217 Aanvraag Lokale Politie Waasland-Noord voor zichtbaar 
gebruik vaste ANPR camera's in niet besloten plaats in 
het kader van politieopdrachten - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende zone 30 km/u te Kallo, zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 24/11/2020 richt rond de dorpskern van Kallo een zone met snelheidsbeperking 
30km/uur in, aangeduid met verkeersborden F4a en verkeersborden F4b. Er is geopteerd voor 
handhaving van de zone 30 met onbemande automatisch werkende toestellen van het type ANPR-
camera (via trajectcontrole met ANPR-camera’s die gebruik maken van de techniek van automatische 
nummerplaatherkenning). De gemeente Beveren wenst zo het doorgaand verkeer in de dorpskern van 
Kallo te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verhogen. De lokale politie Waasland-Noord wenst 
de ANPR-camera’s tevens zichtbaar te gebruiken in het kader van zijn opdrachten van bestuurlijke 
en/of gerechtelijke politie (artikel 14 en 15 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992). 
 Artikel 25/4 van deze wet bepaalt dat een politiedienst camera's kan gebruiken in een niet-besloten 
plaats op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt mits een voorafgaande principiële 
toestemming van de gemeenteraad. 
 De korpschef vraagt de toestemming aan de gemeenteraad. De toestemmingsaanvraag preciseert 
het type camera, de doeleinden waarvoor de camera’s zullen worden geïnstalleerd of gebruikt en de 
voorziene gebruiksmodaliteiten. De aanvraag houdt rekening met een impact- en risicoanalyse op het 
vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat 
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende 
middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig 
is om deze doelstellingen te bereiken. 
 Met dit besluit vraagt de lokale politie aan de gemeenteraad toestemming om de ANPR-camera’s 
zichtbaar te kunnen gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt. Deze toestemming 
wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op zichtbare 
wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen. Deze toestemming 
wordt ook ter kennis gebracht aan de procureur des Konings. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website.
 Door gebruik te maken van een ANPR-systeem wil de lokale politie enerzijds het verkeer veiliger 
maken, de verkeershandhaving permanent mogelijk maken en de efficiëntie van de handhaving 
verhogen in het bijzonder de handhaving van de zone 30. De lokale politie Waasland-Noord wil het 
ANPR-systeem ook gebruiken ter preventie en bestrijding van criminaliteit en ter ondersteuning van 
hun taken in het kader van de bestuurlijke en gerechtelijke politie. Het kenteken kan worden getoetst 
aan verschillende wettelijk voorziene informatiebestanden (bv. gestolen, onverzekerde of niet 
gekeurde voertuigen). Op te sporen voertuigen kunnen zo realtime worden gesignaleerd zodat de 
politie direct kan reageren. Door het verhogen van de pakkans kunnen misdrijven ook worden 
voorkomen. De verzamelde data en beelden kunnen benut worden voor opsporingsdoeleinden. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan de lokale politiezone Waasland-Noord voor het gebruik van vaste 
Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera's op zichtbare wijze op de volgende niet-
besloten plaatsen:

 Fabriekstraat 134, 9120 Beveren Waas (ANPR in beide rijrichtingen +overzichtscamera);
 Kapeldijkstraat 21, 9120 Beveren Waas (ANPR in beide rijrichtingen +overzichtscamera);
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 Melseledijk 33, 9120 Beveren Waas (ANPR in beide rijrichtingen +overzichtscamera).

6 2021_GR_00228 Protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van Wonen Vlaanderen naar het 
lokaal bestuur Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het is verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van 
persoonsgegevens door een Vlaamse instantie aan een andere Vlaamse instantie, aan een externe 
overheid of een lokaal bestuur. In zo'n protocol maakt men afspraken over het doeleinde van de 
gegevenswerking, de beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond verdere verwerking van de 
gegevens, bewaartermijnen,... 
Wonen Vlaanderen en het lokaal bestuur wisselen persoonsgegevens uit van burgers die een 
Vlaamse woon-of huurpremie ontvangen, met het oog op hen te informeren over het bestaan van 
lokale aanvullende woon- of huurpremies. Om deze uitwisseling van gegevens in de toekomst verder 
mogelijk te maken is de opmaak van een protocol noodzakelijk. 
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal dit protocol gepubliceerd worden op de website van het 
lokaal bestuur Beveren en van Wonen Vlaanderen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen Vlaanderen goed 
te keuren. 

7 2021_GR_00205 Vaststelling lastvoorwaarden voor het schoonmaken van 
gebouwen gedurende 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door de facilitair coördinator werd in samenwerking met de Dienst overheidsopdrachten en juridische 
zaken een bestek opgesteld in het kader van het schoonmaken van gebouwen.
Het betreft een raamovereenkomst gedurende 2022 en 2023 (januari-december). Deze opdracht is 
opgedeeld in 4 percelen.
De uitgave voor deze opdracht gedurende een periode van 2 jaar wordt geraamd op 420 165,29 
exclusief btw of 508 400 EUR inclusief 21% btw.
De raming is als volgt uitgesplitst:

 Perceel 1 (Schoonmaken CC Ter Vesten en Kasteel Cortewalle): 320 000 EUR inclusief btw
 Perceel 2 (Schoonmaken kleedkamers Doornpark): 34 000 EUR inclusief btw
 Perceel 3 (Schoonmaken OC Boerenpoort Melsele): 54 000 EUR inclusief btw
 Perceel 4 (Schoonmaken Fort Liefkenshoek): 100 400 EUR inclusief btw

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Dat houdt in dat de opdracht Europees gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 
aangeschreven.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het schoonmaken van gebouwen gedurende 2022-2023.
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Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 420 165,29 EUR 
exclusief btw of 508 400 EUR inclusief 21% btw. 
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

8 2021_GR_00238 Aankoop van schoonmaakmaterialen en –producten in 
2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Er dient prijs gevraagd te worden voor het leveren van onderhoudsmaterialen en –producten 
gedurende 2022-2023.

De totale uitgave op 2 jaar voor de gemeente wordt geraamd op 172 000,00 EUR exclusief btw of 208 
120,00 EUR inclusief btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Door de dienst Facility en de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken werd een ontwerp 
opgemaakt.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het aankopen van schoonmaakmaterialen en -producten gedurende 2022-2023.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de vermoedelijke som 
van 172 000 EUR exclusief btw of 208 120 EUR inclusief btw op 2 jaar.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

9 2021_GR_00213 Pachtverbreking grond realisatie fietsersbrug Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 565B.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als loten 5 en 17 en heeft deze in 
te nemen zone een totale oppervlakte van 969,39 m².
Aangezien er op het perceel een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden.
Met de pachter werd ondertussen een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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de pacht te verbreken op het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 565B met een 
oppervlakte van 969,39 m², ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

10 2021_GR_00219 Verbreking gebruiksrechten en aankoop grond realisatie 
fietsersbrug Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 584A.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 8 en heeft deze in te nemen 
zone een oppervlakte van 868,85 m².
Met de eigenaar werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon, een 
akkoord in der minne bereikt.
Aangezien deze eigenaar eveneens de gebruiksrechten heeft op voormeld perceel als op het perceel 
9de afdeling, sectie B nummer 585A en er voor de realisatie van de fietsersbrug eveneens van dit 
laatste perceel een gedeelte dient verworven te worden, nl. 554,22 m², werd er voor de verbreking van 
de gebruiksrechten een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gebruiksrechten op het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 584A met een oppervlakte 
van 868,85 m² als op het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 585A met een oppervlakte 
van 554,22 m² te verbreken ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 2
het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 584A met een oppervlakte van 868,85 m² aan te 
kopen ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 3
het ontwerp van akte goed te keuren.

11 2021_GR_00225 Afstand voorkooprecht bedrijfsgebouw Schaarbeekstraat 
42 en +42 te Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De firma 'The Chalo Company' is eigenaar van het industriegebouw en werkplaats, Schaarbeekstraat 
42+ met aanpalend woonhuis Schaarbeekstraat 42 in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie 
F nummer 537M (opp. 3 285 m²) en nummer 537N (opp. 263 m²).
Oorspronkelijk was dit onroerend goed eigendom van de firma Funesco welke oorspronkelijk de KMO-
grond kocht van de gemeente in akte van 16 november 1994.
In openbare vergadering van 26 juli 2016 deed de gemeenteraad afstand van het recht van voorkoop 
in het voordeel van de firma 'The Chalo Company'.
In brief van 16 juli 2021 laat notariskantoor Vercouteren weten dat voormeld goed zal verkocht worden 
aan de nv Immo Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 9120 Melsele en wordt de vraag gesteld of wij ons 
recht van voorkoop wensen uit te voeren. De compromis werd ondertekend op 9 juli 2021.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
afstand te doen van het voorkooprecht op het bedrijfsgebouw Schaarbeekstraat 42 en +42 in Melsele, 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie F nummer 537M (opp. 3 285 m²) en nummer 537N (263 m²), 
eigendom van de firma 'The Chalo Company';
Artikel 2
akkoord te gaan met de verkoop van het bedrijfsgebouw Schaarbeekstraat 42 en +42 in Melsele, 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie  nummer 537M (opp. 3 285 m²) en nummer 537N (263 m²) 
door de firma 'The Chalo Company' aan de nv Immo Inter-Fast, Schaarbeekstraat 40 Melsele;
Artikel 3
notariskantoor Vercouteren van deze beslissing op de hoogte te brengen.

12 2021_GR_00240 Afstand voorkooprecht magazijn en grond Doornpark 34 
te Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In brief van 29 juli 2021 liet notarissen Bohyn uit Haasdonk ons weten dat ze gelast zijn met de 
verkoop van het magazijn + grond Doornpark 34 in Beveren, eigendom van de besloten vennootschap 
"HDB 86". Het perceel is thans gekend 3de afdeling, sectie C, volgens titel nummer 1373/G en 
volgens recent kadastraal uittreksel 1373/G P0001, met een oppervlakte van 74a 81ca. 

Ingevolge de bepalingen van de aankoopakte, verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver, 
burgemeester van de gemeente Beveren, op 9 augustus 2005 heeft de gemeente een voorkooprecht 
op voormeld goed: "...De gemeente Beveren behoudt zich het recht voor altijd gebruik te maken van 
haar voorkooprecht. Na verloop van twintig jaar, of wanneer de overdracht of overgang van de 
aangekochte gronden met de erop uitgevoerde werken en opgerichte gebouwen, hetzij geheel, hetzij 
gedeeltelijk is toegelaten, zal de gemeente Beveren, het te koop gestelde goed bij voorrang op alle 
derden kunnen aankopen aan dezelfde prijs en voorwaarden als diegene aan de derden aangeboden. 
Wanneer de over te dragen eigendom slechts gedeeltelijk met gebouwen is voorzien, kan de 
gemeente Beveren eisen dat de verkoop in twee loten wordt gelegd, zodat zij haar voorkooprecht 
zowel op de niet bebouwde als op de bebouwde gronden kan doen gelden. De gemeente Beveren zal 
dit voorkooprecht en het recht op de eis tot splitsing, op straf van verval dienen uit te oefenen binnen 
de termijn van negentig dagen, nadat haar het inzicht tot vervreemding en de voorwaarden ervan ter 
kennis werden gebracht bij ter post aangetekende zending. Deze kennisgeving geldt als aanbod van 
verkoop. Ingeval de splitsing wordt geëist, zal de in deze paragraaf bedoelde termijn van negentig 
dagen slechts ingaan vanaf de kennisgeving van de voorwaarden van het gesplitste aanbod. Indien 
de gemeente Beveren haar hierboven bedongen voorkooprecht niet zou uitoefenen, zullen de 
bepalingen onder sub. B hiervoor mutatis mutandis van toepassing zijn bij verkoop aan een derde."

De kandidaat-koper is de naamloze vennootschap "DE BOCK METAALCONSTRUCTIES", Doornpark 
34 9120 Beveren. Er werd een wederzijdse koop- verkoopbelofte getekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
afstand te doen van het voorkooprecht op het magazijn en grond, Doornpark 34 te Beveren, 
kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C, volgens titel nummer 1373/G en volgens recent kadastraal 
uittreksel 1373/G P0001, met een oppervlakte van 74a 81.
Artikel 2
akkoord te gaan met verkoop aan partij DE BOCK METAALCONSTRUCTIES te Beveren.
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Artikel 3
notarissen Bohyn uit Haasdonk van deze beslissing op de hoogte te brengen. 

13 2021_GR_00214 Kosteloze grondverwerving Eikenlaan te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De verkaveling Eikenlaan in Melsele werd reeds jaren geleden gerealiseerd.
Bij nazicht blijkt nu dat het groenplein van deze verkaveling niet werd overgedragen in het openbaar 
domein van de gemeente.
De eigenaar wenst dit nu recht te zetten en de nodige gronden over te dragen.
Het groenplein is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummer 53S en heeft een oppervlakte van 
1 053 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het groenplein in de Eikenlaan in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummer 53S met 
een oppervlakte van 1 053 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2021_GR_00223 Kosteloze grondverwerving Stuurstraat te Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van  22 juli 2020 een vergunning verleend voor de realisatie van een 
nieuwe verkaveling voor 6 loten langs de Stuurstraat in Haasdonk (OMV_2020013127-TS).
Aangezien de gronden deel uitmakend van deze verkaveling deels gelegen zijn voor de rooilijn van de 
Stuurstraat dient, ter realisatie van deze verkaveling, de grond voor de rooilijn nog overgedragen te 
worden in het openbaar domein van de gemeente.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Florence Leroy, beëdigd landmeter te 
Waarschoot op 28 juni 2021, heeft het over te dragen perceel een oppervlakte van 138 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 10de afdeling, sectie B deel van nummer 114 met een oppervlakte van 138 m² ter 
realisatie van de rooilijn van de Stuurstraat in Haasdonk kosteloos over te nemen voor opname in het 
openbaar domein;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2021_GR_00199 Verkoop perceel KMO-grond Doornpark - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
In akte van 28 mei 2020 werden de westelijke gronden in de KMO-zone Doornpark verkocht.
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Eén van de voorwaarden uit voormelde akte was dat de kopende partij nog een extra perceel grond 
diende aan te kopen. Het betreft hier de pijpekop die geen functie meer zal hebben op het moment dat 
de nieuwe ontsluitingsweg voor het Doornpark zal gerealiseerd zijn.
Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1242A.
Op basis van het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 23 
april 2021, heeft voormeld perceel een oppervlakte van 280,00 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag werd met de kopende partij de compromis ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1242A met een oppervlakte van 280 m², perceel 
grond in de KMO-zone Doornpark te verkopen; 
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren. 

16 2021_GR_00218 Verkoop perceel bouwgrond hoek Grote Baan-IJzerstraat 
te Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 1 september 2020 akkoord met de publieke 
verkoop van de bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele via de 
procedure van biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod voor een minimumbedrag 
van 93 146,75 EUR (+ kosten).
Deze bouwgrond is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummer 94L en 94M.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren, 
op 18 maart 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 224,45 m².
De nodige publiciteit werd gevoerd en op 15 juni 2021 werd de kandidaturenlijst afgesloten met 2 
kandidaten. Na verschillende biedingsrondes kon het perceel op 7 juli 2021 toegewezen worden.
De compromis werd eveneens op 7 juli 2021 ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bouwgrond op de hoek van de Grote Baan en de IJzerstraat in Melsele, kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie D deel van nummers 94L en 94M met een opgemeten oppervlakte van 224,45 m² te 
verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2021_GR_00220 Verkoop lot 6 verkaveling Pillekeshof te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 30 maart 2021 beslist 4 percelen bouwgrond 
aan de Gaverlandstraat te Melsele (verkaveling Pillekeshof) te verkopen volgens het reglement 
bescheiden gronden. Het betreffen 3 gesloten kavels met een oppervlakte van respectievelijk 280,37 
m², 262,92 m² en 239,65 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 301,95 m².
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De nodige publiciteit werd gevoerd en op 15 juni 2021 werd de kandidaatslijst afgesloten. Op basis 
van het reglement verkoop bescheiden gronden konden de gronden worden toegewezen.
Voor volgend lot werd op 6 juli 2021 de verkoopsovereenkomst getekend:
Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
6 9de afd., sectie G nummer 746F/dl 280,37 m²

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
lot 6 in de verkaveling Pillekeshof in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van 
nummer 746F met een oppervlakte van 280,37 m² te verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2021_GR_00211 Verkoop lot 7 verkaveling Pillekeshof te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 30 maart 2021 beslist 4 percelen bouwgrond 
aan de Gaverlandstraat te Melsele (verkaveling Pillekeshof) te verkopen volgens het reglement 
bescheiden gronden. Het betreffen 3 gesloten kavels met een oppervlakte van respectievelijk 280,37 
m², 262,92 m² en 239,65 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 301,95 m².
De nodige publiciteit werd gevoerd en op 15 juni 2021 werd de kandidaatslijst afgesloten. Op basis 
van het reglement verkoop bescheiden gronden konden de gronden worden toegewezen.
Voor volgend lot werd op 24 juni 2021 de verkoopsovereenkomst getekend:
Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
7 9de afd., sectie G nummer 745/dl, 746F/dl 262,92 m²

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 lot 7 in de verkaveling Pillekeshof te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van 
nummers 745 en 746F met een oppervlakte van 262,92 m² te verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

19 2021_GR_00210 Verkoop lot 8 verkaveling Pillekeshof te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 30 maart 2021 beslist 4percelen bouwgrond aan 
de Gaverlandstraat te Melsele (verkaveling Pillekeshof) te verkopen volgens het reglement 
bescheiden gronden. Het betreffen 3 gesloten kavels met een oppervlakte van respectievelijk 280,37 
m², 262,92 m² en 239,65 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 301,95 m².
De nodige publiciteit werd gevoerd en op 15 juni 2021 werd de kandidaatslijst afgesloten. Op basis 
van het reglement verkoop bescheiden gronden konden de gronden worden toegewezen.
Voor volgend lot werd op 24 juni 2021 de verkoopsovereenkomst getekend:
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Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
8 9de afd., sectie G nummer 745/dl 239,65 m²

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 lot 8 in de verkaveling Pillekeshof te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van 
nummer 745 met een oppervlakte van 239,65 m² te verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

20 2021_GR_00209 Verkoop lot 9 verkaveling Pillekeshof te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 30 maart 2021 beslist 4percelen bouwgrond aan 
de Gaverlandstraat te Melsele (verkaveling Pillekeshof) te verkopen volgens het reglement 
bescheiden gronden. Het betreffen 3 gesloten kavels met een oppervlakte van respectievelijk 280,37 
m², 262,92 m² en 239,65 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 301,95 m².
De nodige publiciteit werd gevoerd en op 15 juni 2021 werd de kandidaatslijst afgesloten. Op basis 
van het reglement verkoop bescheiden gronden konden de gronden worden toegewezen.
Voor volgend lot werd op 25 juni 2021 de verkoopsovereenkomst getekend:
Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
9 9de afd., sectie G nummer 745/dl 301,95 m²

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 lot 9 in de verkaveling Pillekeshof te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van 
nummer 745 met een oppervlakte van 301,95 m² te verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

21 2021_GR_00229 Verkoop perceel grond gelegen Leeuwerikenlaan te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente is eigenaar van een perceel groenzone aan de Leeuwerikenlaan in Melsele, palend aan 
de tuinen van de woningen Hertenlaan.
In akte van 18 januari 2021 werd reeds een gedeelte van deze groenzone verkocht aan de 
aanpalende eigenaar.
Recent kregen we de vraag van de aanpalende buur om eveneens een gedeelte van deze groenzone 
te kunnen aankopen.
Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C zonder nummer. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Irtas b.v. op 13 juli 2021, heeft het perceel een 
oppervlakte van 186,67 m².
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Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 3 november 2020, werd er 
met de aanpalende eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel grond aan de Leeuwerikenlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 
zonder nummer met een oppervlakte van 186,67 m² te verkopen voor samenvoeging bij de 
aanpalende eigendom;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

22 2021_GR_00230 Verkoop perceel bouwgrond Zillebeek te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren kocht in akte van 8 februari 2019 de woning Zillebeek 63 in Beveren. Een 
gedeelte van de woning stond voor de rooilijn en door deze aankoop kon de rooilijn gerealiseerd 
worden.
Ondertussen werd de woning afgebroken en het voetpad aangelegd. De achterliggende bouwgrond 
kan nu terug te koop worden aangeboden.
Deze bouwgrond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 112X. Overeenkomstig 
het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 28 februari 
2020, heeft deze bouwgrond een oppervlakte van 350,12 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 23 juli 2021, kan de bouwgrond te 
koop worden aangeboden voor een minimum verkoopprijs van 133 875 EUR (+ 12,5% administratieve 
kosten). En dit via de procedure publieke verkoop met biedingen onder gesloten omslag met recht van 
hoger bod.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bouwgrond aan het Zillebeek te Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 
nummer 112X met een oppervlakte van 350,12 m² publiek te verkopen via biedingen onder gesloten 
omslag met recht van hoger bod voor een minimumbedrag van 133 875 EUR (+ 12,5% kosten);
Artikel 2
de verkoopsprocedure (publiciteit, ...) hiervoor op te starten.

23 2021_GR_00234 Verkoop perceel grond Anjelierenstraat te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente verkocht in de jaren '90 verschillende gronden aan de Anjelierenstraat in Beveren voor 
samenvoeging bij de aanpalende eigendommen.
De huidige eigenaars van de woning Anjelierenstraat 24 wensen nu, conform de oorspronkelijke 
verkopen, een gedeelte van de achterliggende grond, eigendom van de gemeente, aan te kopen voor 
samenvoeging bij hun eigendom.
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Het perceel is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 565/02C. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter Beveren, op 18 
juni 2021, heeft het perceel een oppervlakte van 87,10 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 10 mei 2021, werd er met de 
aanpalende eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 565/02C met een oppervlakte van 87,10 m² aan de 
Anjelierenstraat in Beveren te verkopen voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

24 2021_GR_00212 Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B nummer 559A en heeft een 
oppervlakte van 4 016 m².
Het volledige perceel is voor de realisatie van de werken niet nodig maar Maritieme Toegang ging 
reeds principieel akkoord om de resterende gronden over te kopen.
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon, werd er met de eigenaar een akkoord 
bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B nummer 559A met een oppervlakte van 4 016 m² ter realisatie van 
de fietsersbrug te Melsele aan te kopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

25 2021_GR_00221 Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 562A.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 4 en heeft deze in te nemen 
zone een oppervlakte van 220,08 m².
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Met de eigenaar werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon een 
akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 562A met een oppervlakte van 220,08 m², ter 
realisatie van de fietsersbrug te Melsele aan te kopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

26 2021_GR_00215 Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 565B.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als loten 5 en 17 en heeft deze in 
te nemen zone een totale oppervlakte van 969,39 m².
Met de eigenaar werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon een 
akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 565B met een oppervlakte van 969,39 m², aan te 
kopen ter realisatie van de fietsersbrug te Melsele;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

27 2021_GR_00239 Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen 
(GEMEENTE+OCMW) gedurende 2022-2025 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De contractuele einddatum van de hospitalisatieverzekeringen eindigt op 31 december 2021. Er dient 
dus opnieuw een aanbesteding te gebeuren voor de komende 4 jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling.

In zitting van 29 juni 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de selectiedraad (eerste fase). Het 
lastenboek (tweede fase) is nu definitief.



16/23

Voor het opmaken van een lastenboek werd bureau AON aangesteld.

De uitgave voor de Gemeente Beveren wordt geraamd op 394 000,00 EUR inclusief btw.
De uitgave voor het OCMW wordt geraamd op 530 000,00 EUR inclusief btw.
De totale uitgave op 4 jaar wordt geraamd op 924 000,00 EUR inclusief btw of 763 636,36 EUR 
exclusief btw.

Het dossier staat geagendeerd op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn om de 
Gemeente Beveren aan te duiden als opdrachtgever om de aanbestedingsprocedure te voeren.

De dienst Overheidsopdrachten en Juridische zaken geeft een gunstig advies.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen (GEMEENTE+OCMW) gedurende 
2022-2025.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som 
van 763 636,36 EUR exclusief btw of 924 000 EUR inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.
https://suite-
beveren.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=33070&&nav=&collapsedSidebar=false&isGkbActive
=false

28 2021_GR_00222 Vakantieregeling 2021-2022 gemeentelijk onderwijs - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- 
en secundair onderwijs en in het deeltijds onderwijs, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap werd o.a. de kalender meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor het 
schooljaar 2021-2022.
 De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling voor alle gemeentelijke inrichtingen voor school- en 
academiejaar 2021-2022, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.01.1991 waarbij 
o.a. de kalender werd meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen.
Artikel 2
tot toekenning van de  facultatieve halve vrije dagen op de voorgestelde data.

29 2021_GR_00216 Lessentabellen Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren 
schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

https://suite-beveren.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=33070&&nav=&collapsedSidebar=false&isGkbActive=false
https://suite-beveren.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=33070&&nav=&collapsedSidebar=false&isGkbActive=false
https://suite-beveren.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=33070&&nav=&collapsedSidebar=false&isGkbActive=false
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Inhoudelijke toelichting
De lessentabellen en bijhorende leerplannen (zie 2de kolom in de bijlagen) kunnen elk schooljaar 
wijzigen door enkele factoren.
Nu zijn de factoren:

 modernisering onderwijs in 3TSO en 3BSO
 opstart nieuwe richtingen: 5 richtingen 7BSO duaal, CLIL onderwijs in 1A, opstart 4 

houttechnieken TSO
 kleine verschuivingen in vakken i.f.v. de leerplannen (derde graad TSO) of besparingen
 nieuwe didactische aanpak (5-6 auto)

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de voorgelegde lessentabellen en leerplannen in het Gemeentelijk 
Technisch Instituut te Beveren voor het schooljaar 2021-2022.

30 2021_GR_00224 Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van  Ibogem - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Ibogem.
De algemene vergadering van Ibogem is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
aandeelhouders. Iedere gemeentelijke deelnemer duidt steeds minstens 1 afgevaardigde aan. 
De vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers dienen door de gemeenteraad aangeduid te 
worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2021 werd de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens als gemeenteraadslid aanvaard.
Ingevolge het ontslag als gemeenteraadslid dient dus ook een nieuw plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aangeduid te worden voor de algemene vergaderingen van Ibogem.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van 
Ibogem.

31 2021_GR_00226 Vervanging effectief vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van  Waasse Landmaatschappij 
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is vennoot bij de Waasse Landmaatschappij.
 De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.  Zij komt minsten éénmaal per jaar bijeen. Het 
is wenselijk dat onze gemeente vertegenwoordigd wordt op de algemene vergaderingen van deze 
maatschappij.  
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16 mei 2014 waarin o.a. het maximaal 
aantal bestuurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen werd vastgesteld, heeft de Waasse 
Landmaatschapij het aantal bestuurders verminderd van 13 naar 9.
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 De 3 steden/gemeenten met de meeste aandelen (Sint-Niklaas, Beveren en Lokeren) behouden elk 1 
mandaat in de raad van bestuur.
Om de genderdiversiteit in acht te nemen vraagt de Waasse Landmaatschappij om voor de 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur een voordracht van 2 kandidaten, elk van een ander 
geslacht en in volgorde van de voorkeur van het bestuur, te doen.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2021 werd de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens, als gemeenteraadslid aanvaard.
Ingevolge dit ontslag dient een nieuw effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van de Waasse Landmaatschappij aangeduid te worden door de gemeenteraad.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot aanduiding van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Waasse 
Landmaatschappij.

32 2021_GR_00243 Ten verzoeke van Beveren 2020:  geluidsoverlast 
Kieldrecht en Verrebroek ten gevolge AET-terminal 
Waaslandhaven  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vanaf 2020 werd in de gemeenteraad door de fractie van Beveren 2020 verschillende keren de 
problematiek rond de geluidsoverlast uit de Waaslandhaven voor Kieldrecht en Verrebroek 
aangekaart. Deze is grotendeels te wijten aan de activiteiten op de AET-terminal in Verrebroek. Tot op 
de dag van vandaag houdt de overlast aan. Quasi dagelijks. Bewoners die klagen bij de milieudienst 
worden systematisch verwezen naar een lopende geluidsstudie. Wat is hieromtrent de stand van 
zaken? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: geluidsoverlast Kieldrecht en Verrebroek 
ten gevolge AET-terminal Waaslandhaven 

33 2021_GR_00244 Ten verzoeke van Beveren 2020:  visie van de gemeente 
rond bouwkundig erfgoed.   - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wat is de visie van het college ivm bouwkundig erfgoed? Wat werd hierin – los van de 
prestigeprojecten (Fort Liefkenshoek – Hof ter saksen – Prosperhoeve – e.a. ) reeds ondernomen? 
In het bestuursakkoord is mbt de polderdorpen te lezen: “Door de havenuitbreiding dreigen de 
polderdorpen heel wat waardevol erfgoed te verliezen. De gemeente moet hier initiatief nemen om 
instanties op hun verantwoordelijkheid te wijzen of zelf een trekkersrol te spelen in het zoeken naar 
oplossingen (via erfpacht en gebruiksovereenkomsten met privépersonen en/of organisaties). 
Wat heeft de meerderheid ivm deze belangrijke intenties ondertussen - halverwege de legislatuur - 
reeds ondernomen? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: visie van de gemeente rond bouwkundig 
erfgoed. 

34 2021_GR_00245 Ten verzoeke van Groen:  vraag om uitbreiding 
camperplaatsen in onze gemeente. - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie met een mobilhome. Het aantal camperstopplaatsen is 
de laatste jaren  sterk toegenomen in ons land. Meer eigenaars en gebruikers willen  plaatsen en 
parkings opzoeken die speciaal ingericht zijn voor mobilhomes. In het beste geval zijn er 
voorzieningen aangebracht tegenover een zachte huurprijs.  De plaatsen in Beveren, waar 
mobilhomes kunnen parkeren,  zijn erg beperkt en geen enkele is uitgerust met voorzieningen. 
Goed ingerichte camperplaatsen zijn echter een troef voor het toerisme in onze gemeente. Mobilhome 
eigenaars kunnen blijven overnachten na een dagje fietsen of wandelen. Zij ontdekken de schoonheid 
van onze gemeente , een fietstocht doorheen de polders of doorheen de deelgemeenten, een bezoek 
aan Cortewalle of  Hof ter Saksen, en nadien een gezellig terras op de markt.  
Onze fractie vraagt om te bekijken waar in Beveren meer plaatsen kunnen voorzien worden, met de 
nodige accommodatie, om gebruikers van campers gastvrij te ontvangen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: vraag om uitbreiding camperplaatsen in onze 
gemeente.

35 2021_GR_00246 Ten verzoeke van Vooruit en Groen: motie fietsbrug Kallo 
- Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op minder dan een jaar tijd deden zich drie zware verkeersongevallen voor aan het complex 
Melsele/Kallo. Het laatste dodelijke slachtoffer was een 24-jarige fietsster die gegrepen werd door een 
vrachtwagen. Onlangs werd zij herdacht met een stille wake.
De enige manier om er nieuwe ongevallen te vermijden, is de fietsers te scheiden van het autoverkeer 
met behulp van een fietsbrug. Omdat een definitieve brug nog lang op zich zal laten wachten, is er 
een breed gedragen oproep om in 2022 de tijdelijke fietsbrug in Zwijndrecht te verplaatsen naar Kallo. 
Een petitie met deze oproep werd reeds meer dan 2.000 keer getekend.
De Fietsersbond roept alle betrokken overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als 
gemeenteraad moeten we deze oproep ondersteunen. Daarom stellen we voor om volgende motie te 
stemmen en te bezorgen aan de Vlaamse Regering en in het bijzonder Vlaams Minister voor mobiliteit 
Lydia Peeters:
Motie:
Overwegende de zware ongevallen waarbij fietsers slachtoffer waren op het complex Melsele/Kallo.
Overwegende een conflictvrije oplossing enkel geboden kan worden door een vrijstaande fietsbrug.
Overwegende de tijdelijke fietsbrug in Zwijndrecht binnenkort haar functie verliest.
Overwegende het recht van de inwoners van Kallo en de werknemers in de haven om zich veilig met 
de fiets te verplaatsen over de E34.
Overwegende de verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden om de veiligheid van die fietsers 
te waarborgen.
Vraagt de gemeenteraad van Beveren:
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-    De tijdelijke fietsbrug in Zwijndrecht vanaf 2022 te verplaatsen naar Kallo. Om als dusdanig een 
veilige fietsverbinding over de E34 te voorzien naast het complex Melsele/Kallo.
-    Een definitieve oplossing in de vorm van een permanente fietsbrug te bespoedigen en daar nog in 
2021 met alle betrokken partners over rond de tafel te zitten, ten einde in 2022 de eerste stappen in 
de realisatie ervan te kunnen zetten.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit en Goen volgend punt te behandelen: motie fietsbrug Kallo.

36 2021_GR_00247 Ten verzoeke van Vooruit: management van fluviaal 
overstromingsrisico in Beveren  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 28 juni 2021 organiseerde het bestuur nog een Gemeenteraadscommissie Waterbeheer, waarvoor 
dank. Klemtoon lag op het inschatten en omgaan met pluviaal overstromingsrisico en droogte. In het 
licht van de recente fluviale overstromingen in Wallonië en Limburg vindt Vooruit Beveren het 
opportuun dat de gemeenteraad zich ook een heldere kijk verschaft op de kans dat Beveren te 
kampen krijgt met fluviale overstromingen en overstromingen te wijten aan wateropstuwing op de 
Schelde bij uitzonderlijk stormtij 
Tot in de twintigste eeuw had onze streek hier geregeld mee te kampen. In Kallo en Melsele herinnert 
de oudere generatie zich nog levendig de immense waterellende van 1953… Sinds die rampzalige 
storm is er gelukkig stevig geïnvesteerd in stormbeveiliging. De zeedijken werden op Sigmahoogte 
gebracht en In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan werden er diverse  gecontroleerde 
overstromingsgebieden (‘GOG’s’) aangelegd. Denk aan dat van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en het 
Hedwige-Prosperpolder-project. Sindsdien zorgt de klimaatverandering echter ook voor steeds 
extremere weersfenomenen. Dit zorgt niet alleen voor meer kans op pluviale maar ook op fluviale 
overstromingen en overstromingen vanuit de zee. Voorbije maanden werden verschillende regio’s in 
Wallonië en Limburg geconfronteerd met zware fluviale overstromingen. Henk Ovink, de Nederlandse 
waterspecialist die van president Obama de titel ‘Henk the Water Guy’ kreeg, windt er in Knack van 
28/07/2021 geen doekjes om: “Catastrofes zoals die van midden juli, waarbij in ons land 40 mensen 
omkwamen, zullen steeds vaker voorkomen.” In regio Beveren kwamen we er deze keer goed van af.
Eens om de zoveel jaar leidt een combinatie van sterke westenwinden met springtij en hoge 
voorspelde astronomische hoogwaters echter tot ‘Gevaarlijk Stormtij’ in het Zeescheldebekken. 
Wanneer dit ook nog eens voorafgegaan wordt door een periode van grote neerslaghoeveelheden 
vergroot dit ook in regio Beveren het overstromingsrisico. Alhoewel de kans op dit soort overstroming 
lager is dan wateroverlast door overvloedige regen, dienen we voor ogen te houden dat de impact 
hiervan immens zou zijn mocht zich dit voordoen.  Ovink: “Het moet de prioriteit zijn van alle 
overheden over de hele wereld om zich voor te bereiden op een toekomst van extremen en 
onzekerheden.” Vermits vroegtijdige overstromingsbestrijding veel menselijk leed bespaart en vele 
malen goedkoper is dan het omgaan met waterellende getuigt het van verantwoordelijkheidszin 
wanneer de raad zich grondig informeert over deze thematiek.

We hebben hierbij de volgende vragen:
1. Welke factoren van klimaatverandering beïnvloeden de waarschijnlijkheid dat een overstroming te 
wijten aan wateropstuwing op de Zeeschelde zich voordoet in het Beverse? Stijgende zeespiegel? 
Verhoogde kans op stormen? …?
2. Op welke wijze werd de invloed van deze factoren tot nu toe meegenomen in de gebruikte modellen 
om een inschatting van deze waarschijnlijkheid op overstroming te maken?
3. Vergroot of verkleint de havenontwikkeling op Linkeroever de kans van voorkomen van een 
overstroming? Zou de aanleg van het nieuwe dok een bijkomend effect kunnen meebrengen?
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4. Hoe groot is de huidige beschermingsgraad tegen overstromingen gezien de huidige stand van de 
uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan en dit in termen van ‘bescherming tegen stormen die 
zich tot eens om de x jaar voordoen?
5. Mocht dit soort overstroming zich voordoen, hoe wordt de impact hiervan dan ingeschat in het 
Beverse: menselijk, maatschappelijk, op milieu, financieel?
6. Welke beschermingsgraad wil men halen tegen 2030? 2050?
7. Welke werken voorziet men om dit te halen?
8. Zoekt men ter bescherming van Antwerpen nog naar bijkomend gecontroleerd overstromingsgebied 
stroomafwaarts van de stad? En, zo ja, zoekt men dan op linker- of rechteroever?

Vooruit Beveren vraagt het bestuur om een gemeenteraadscommissie overstromingsrisico-
management te organiseren om op deze vragen een antwoord te krijgen. En hierop experten uit te 
nodigen die voor Beveren een risicoanalyse kunnen brengen van de waarschijnlijkheid dat er zich hier 
een overstroming voordoet te wijten aan wateropstuwing op de Zeeschelde bij zwaar stormtij 
gekoppeld aan een inschatting van de impact hiervan op Beveren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: management van fluviaal overstromingsrisico in 
Beveren 

37 2021_GR_00248 Ten verzoeke van Vooruit: voornaamsverandering  - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Soms zijn er gegronde redenen om een voornaamsverandering te wensen. Denk aan 
geslachtswijzigingen, mensen van een vreemde origine die geen voornaam hebben, mensen die hun 
huidige voornaam als belachelijk, hatelijk of choquerend ervaren, mensen bij wie hun huidige 
voornaam gekoppeld is aan traumatische ervaringen, mensen die discriminatie ondervinden omwille 
van hun voornaam,…. 
Wie in Beveren woont en zijn voornaam wil laten veranderen moet 200,00 EUR retributiekost betalen. 
Enkel indien het gaat om een voornaamswijziging n.a.v. een geslachtsaanpassing is deze dienst 
gratis. In vergelijking met andere gemeenten en steden is dit uitermate duur. 
Met deze kost van 200,00 EUR is de aanvrager er echter nog niet vanaf. De aanvrager dient bv. nog 
de kosten verbonden aan de aanpassing van de identiteitskaart (19€), het rijbewijs (25€) en eventueel 
het reispaspoort (75€) te dragen. Verder informeert de aanvrager ook best organisaties zoals 
nutsbedrijven, school, werkgever, banken, verzekeringen, … Mogelijk zijn ook daar kosten aan 
verbonden.
In steden zoals Gent, Brugge, Hasselt en Leuven kunnen inwoners hun voornaam dus eenvoudig en 
gratis laten veranderen via het e-loket van hun woonplaats. Door de digitalisering van de 
gemeentelijke administratie leidt een aanvraag tot voornaamsverandering niet meer tot een berg 
papierwerk zoals enkele decennia terug. Het gaat om een loutere digitale aanpassing in het 
rijksregister. 
Vermits de meeste mensen tevreden zijn met hun voornaam, leidt het wegnemen van de prijsdrempel 
ook niet tot een massale toename van het aantal aanvragen. Gelet op de negatieve impact van een 
niet meer als passend ervaren voornaam, is het gratis aanbieden van deze gemeentelijke dienst via 
het e-loket niet meer dan een humane bijstelling. Zoals ook vele andere steden en gemeenten klaar 
en helder stellen op hun website, is dit perfect haalbaar om deze dienstverlening ook binnen een 
maximale termijn van 3 maanden rond te maken.
Vooruit heeft dan ook de volgende vraag:
-    Is de gemeente Beveren voortaan bereid om deze dienst gratis te verstrekken en dit binnen een 
periode van drie maand na de aanvraag? 
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: voornaamsverandering.

38 2021_GR_00249 Ten verzoeke van Groen:  vraag tot verbeteren wandel-
/fietstracé tussen park Cortewalle en Gentstraat en 
uitbreiding park - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het wandel-/fietstracé tussen park Cortewalle en Gentstraat wordt zeer intensief gebruikt. Het pad is 
drie meter breed.
Door dit veelvuldig gebruik door allerlei soorten fietsers in combinatie met ook verschillende soorten 
wandelaars ontstaan er soms situaties waarbij de gebruikers elkaar hinderen en onnodige risico’s 
nemen. 
De grote open ruimte tussen het park en de Gentstraat/Hazenhof en N70 /spoorweg staat nog niet 
ingekleurd als parkzone. Deze ruimte vraagt om meer dooradering met wandelmogelijkheden, zowel 
recreatief als eventuele uitbreiding van het park met speelbos.
Hierbij onze vragen om:
-  Het huidige pad van drie meter te verbreden zodat passanten elkaar niet 
   hinderen? 
-  De prikkeldraad aan beide fietskanten op een veilige manier laten inrichten 
   (door de prikkeldraad op te schuiven weg van het pad / de prikkeldraad te 
   laten verwijderen en vervangen)
-  Extra wandelmogelijkheden in het ingekleurde gebied in te richten en aan te 
   laten sluiten op andere wandelmogelijkheden
- De stand van zaken rond oprichten van RUP en onderzoeken welke 
   uitbreidingsmogelijkheid naar park/speelbos kan uitgevoerd worden deze 
   legislatuur - in voorbereiding - werk maken van bos

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: vraag tot verbeteren wandel-/fietstracé tussen 
park Cortewalle en Gentstraat en uitbreiding park

39 2021_GR_00250 Ten verzoeke van Groen:  herlocatie van statieportret 
Leopold II (en gemalin) naar trapzaal kasteel Cortewalle - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college besliste in maart 2021 het portret van Leopold II en gemalin plaats te geven in de traphal 
van kasteel Cortewalle. Deze portretten hingen in de collegezaal van het oude gemeentehuis 
(Stationsstraat Beveren) en maakten nooit deel uit van een ruime publieke 
zichtbaarheid/toegankelijkheid. De portretten hebben ook nooit in het verleden in het kasteel van 
Cortewalle een plaats gehad.
Hierbij onze vragen om:
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-    Te motiveren waarom het gemeentebestuur deze portretten verplaatst van de oude collegezaal 
naar de traphal van kasteel Cortewalle?
-    Toe te lichten wat het advies is van de dienst Patrimonium?
-    De herlocatie ‘on hold’ te zetten en te wachten op het verslag van de Bijzondere Kamercommissie 
Congo/Koloniaal verleden dat tot andere inzichten kan leiden

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: herlocatie van statieportret Leopold II (en gemalin) 
naar trapzaal kasteel Cortewalle

40 2021_GR_00251 Ten verzoeke van Open Vld: lokaal Klimaat- en 
Energiepact (LEKP) - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir stelden eind 2020 het lokaal Energie- en Klimaatpact 
voor. Op die manier slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de 
nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dit Lokaal Energie- en Klimaatpact 
moet er mee voor moet zorgen dat de doelstellingen uit het Vlaamse Klimaatplan behaald worden.
De Vlaamse Regering nodigde begin juni de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De 
deadline om dat te doen is 29 oktober 2021. De Vlaamse regering verdeelt 25 miljoen euro steun 
onder de lokale besturen die dat doen.
Een gemeente die het pact ondertekent, engageert zich om acties te ondernemen om volgende 
doelstellingen waar te maken op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact 
bevat dus wederzijdse engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en 
energiebeleid beklemtonen.
De lokale besturen zullen ook financieel worden ondersteund door Vlaanderen om die doelstellingen 
te bereiken.
De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondertekende het pact al. Ook alle 
organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen.
Vandaar ook volgende vraag aan het college:
Zal het schepencollege beslissen om dit Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) te ondertekenen? Zo 
ja, kan deze beslissing dan op de gemeenteraad van september voorgelegd worden? Zo niet, waarom 
niet?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: lokaal Klimaat- en Energiepact (LEKP)


