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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 september 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00256 Verslag gemeenteraadszitting  31 augustus 2021 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 31 augustus 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 31 augustus 2021.

2 2021_GR_00255 Ontslag raadslid Ann Vermeulen en de eedaflegging van 
haar opvolger - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bij  schrijven van 1 september 2021 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 
meldt mevrouw Ann Vermeulen dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 
van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het 
ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.
In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeenteraad 
zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd.
Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid wordt 
vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 
169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de 
gemeenteraad.
De heer Bram Massar fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Ann 
Vermeulen werd verkozen.
De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bram 
Massar, nl. of hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat hij de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de 
verboden graad bestaat.
Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Bram Massar in openbare vergadering de eed 
afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Door deze eedaflegging wordt de heer Massar ambtsbevoegd.  Hij volgt mevrouw Ann Vermeulen op 
als gemeenteraadslid.
De heer Massar wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.
Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging als 
gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.
In de eerste gemeenteraadscommissie zal mevrouw Ann Vermeulen worden opgevolgd door de heer 
Stijn De Munck.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag als raadslid van mevrouw Ann Vermeulen,
Artikel 2
de geloofsbrieven van de heer Bram Massar goed te keuren,
Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van de heer Bram Massar als gemeenteraadslid,
Artikel 4
de heer Bram Massar achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.

3 2021_GR_00254 Opvolgingingsrapportering 2021 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) bepalen dat voor het einde van het 
derde kwartaal van een boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd moet worden aan de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. 
Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. Verder wil 
deze rapportering de raadsleden toelaten om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het 
lopende jaar op te volgen. 
Het cijfermatige gedeelte van het rapport bevat volgende verplichte overzichten: 

 Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 
lopende jaar volgens hun functionele aard (J1 schema Doelstellingenrekening);

 Het vergelijkend overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor 
het lopende jaar volgens hun economische aard (T2 schema)

 In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties en de financiële risico’s die gekozen 
werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan.

De verplichte schema’s worden verduidelijkt door middel van meer gedetailleerde tabellen en 
tekstuele toelichting  in het hoofdstuk ‘opvolging budget en realisatie’ en nog enkele interessante 
overzichten in bijlage.
Het voorliggende rapport werd opgesteld op basis van de boekingen tot 24 augustus 2021, die 
betrekking hebben op het eerste semester van 2021 en wordt geagendeerd op de zitting van de 
Gemeenteraad en de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2021 van het lokaal bestuur Beveren. 

4 2021_GR_00241 Reglement en samenwerkingsovereenkomst voor 
gemeentelijke geschenkbon - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Deze nota heeft als doel de principes en kostenverdeling van een uitrol van de geschenkbons naar 
alle lokale handelaars in Beveren vast te leggen. Aan de gemeenteraad wordt een reglement en een 
samenwerkingsovereenkomst met Aangenaam Winkelen ter goedkeuring voorgelegd. 
Ruwweg moeten twee principes bepaald worden:
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1. welke handelaars kunnen deelnemen?
2. wat is de kostprijs voor handelaars en voor de gemeente?

Tot slot wordt ook ingegaan op
3. communicatie, en
4. vervolg en timing

1) Welke handelaars kunnen deelnemen? 
Bovenop de reeds bestaande doelstelling van versterking van het kernwinkelgebied willen we met de 
uitrol naar de deelgemeenten bijdragen aan de ondersteuning van lokale handelaars (zelfstandige 
ondernemers, detailhandel, horeca, …). Om het systeem te doen slagen is het nodig dat het 
voldoende aantrekkelijk is voor klanten en er dus een ruime, logisch afgebakende groep winkels 
meedoet.
Om te vermijden dat het gros van de bons uitgegeven wordt in supermarkten of ketens buiten het 
centrum zonder lokale binding wensen we een onderscheid te maken in het reglement dat we hiervoor 
opmaken. Kernvraag is hoe er voor te zorgen dat de bons ten goede komen aan de lokale handelaars 
en niet wegvloeien naar de zogenaamde baanwinkels? 
In overleg met de juridische dienst wordt voorgesteld om te werken met een dubbele voorwaarde. 
Concreet kunnen volgende handelaars deelnemen:
a)     Handelaars gevestigd in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het belastingsreglement 
'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, 
distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum 
van de gemeente Beveren’, ongeacht de maatschappelijke zetel.
b)    Handelaars die niet gevestigd zijn in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het 
belastingsreglement 'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 
groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in 
het handelscentrum van de gemeente Beveren’, maar wiens maatschappelijke zetel gevestigd is in 
gemeente Beveren.

Maatschappelijke zetel
De meeste grote ketens hebben immers een hoofdzetel (maatschappelijke zetel) die vaak buiten 
Beveren is gelegen, maar beschikken in Beveren wel over een ‘vestigingseenheid’.  Jumbo België 
heeft maatschappelijke zetel bv. in Brasschaat, maar vestigingseenheid in het Pareinpark. Kleinere 
supermarkten, bv. Carrefour Market of Spar worden meer uitgebaat door zelfstandige 
franchisenemers en hebben hierdoor ook hun maatschappelijke zetel op de locatie van de 
supermarkt. 
Modezaken of andere externe ketens in het winkelkerngebied hebben veelal ook een 
maatschappellijke zetel buiten Beveren, maar voldoen dan aan het tweede criterium. 

Kernwinkelgebied
Om ervoor te zorgen dat de winkelketens binnen het Winkeldorp nog wel kunnen deelnemen, is een 
dubbele voorwaarde nodig. De bon zou nl. onaantrekkelijk zijn voor klanten als grotere kledingszaken 
(JBC, H&M, Torfs, …) uit het kernwinkelgebied niet kunnen meedoen. Ketens die buiten de kern 
gevestigd zijn worden zo uitgesloten, wat spoort met kernversterkend winkelbeleid

2) Wat is de kostprijs voor handelaars en voor gemeente?
De uitgangsprincipes voor betaling zijn:

 De meerkost van de uitbreiding van het huidige systeem wordt maximaal door de gemeente 
gedragen. Het kost AWB of de lokale handelaarsverenigingen niets meer dan de huidige 
sytemen. Het is echter wel duidelijk de verwachting dat het Beveren-brede systeem meer 
opbrengt voor iedereen, omdat er meer bons in circulatie zullen zijn. We maken maw. de taart 
groter, zodat de stukken voor iedereen ook groter worden.

 De drempel voor toetredende handelaars is minimaal om een zo groot mogelijk aanbod 
mogelijk te maken. Tegenover iedere handelaar die aansluit staat een vaste vergoeding voor 
het gebruik van de software. Als deze integraal doorgerekend wordt aan de handelaar bestaat 
de kans dat slechts een beperkt deel handelaars meedoet en zo de aantrekkelijkheid van de 
bon voor klanten onder druk komt te staan. Tegelijkertijd is het zo dat handelaars van 
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Aangenaam Winkelen een handelaarsbelasting betalen en deze buiten het kernwinkelgebied 
niet.

Het college stemde op 16 augustus in met volgend voorstel: 
 handelaars kunnen kosteloos gebruik maken van het systeem: er is geen vaste kost om deel 

te nemen. Wel wordt voor handelaars buiten het winkelkerngebied een commissie van 2% 
ingehouden per transactie als bijdrage in de kosten van de werking van het systeem. De 
handelaars in het winkelkerngebied dragen reeds bij via de handelaarsbijdrage

 de gemeente maakt in een aparte overeenkomst duidelijke afspraken met Aangenaam 
Winkelen over de verdeling van kosten en inkomsten verbonden aan de uitbreiding van het 
systeem. Met een jaarlijks bedrag van om en bij de 20.000 euro slagen we er dus in om het 
huidige geschenkbonnensysteem van AWB uit te breiden naar de deelgemeenten. Dit ligt in 
dezelfde lijn als het eerdere voorstel van Lokale Economie om dergelijk systeem uit te 
besteden.

Onderstaande kostenraming betreft een inschatting omdat een aantal variabelen (zoals aantal 
deelnemers of transacties) pas na verloop van tijd duidelijk zijn. Het is ook te verwachten dat met 
toename van transacties de eenheidsprijs voor transacties zal dalen.

kostenpost aantal eenheidsprijs totaal/jaar
BTW inclusief

1 meerkost uitbreiding systeem
vast bedrag voor uitbreiding volledige 
gemeente

1 8.947,95 8.947,95

2 aansluiting nieuwe deelnemers
vaste vergoeding per handelaar als forfait 
voor bijkomende administratie door AWB. 
Na het eerste jaar wordt dit 25 
euro/handelaar

100 50,00 5.000,00

3 huurprijs betaalterminals permanenties
30,85 euro/maand + 114,95 euro 
eenmalige opstartkost per locatie

6 485,15 2.910,90

4 kostprijs per transactie
raming obv. 30% toename in transacties 
door uitbreiding systeem

6.450 0,22 1.419,00

Totaal 18.277,85

Alle bijkomende kosten voor Aangenaam Winkelen Beveren die toe te schrijven zijn aan de uitbreiding 
met handelaars van buiten het winkelkerngebied worden, mits verantwoordingsstukken, vergoed door 
gemeente Beveren. Deze kosten omvatten ook de werkuren van de eventmanager die toe te schrijven 
zijn aan de uitbreiding met handelaars van buiten het winkelkerngebied. 
Eventuele bijkomende kosten die niet toegeschreven kunnen worden aan het winkelkerngebied of aan 
de uitbreiding worden verdeeld volgens een verdeelsleutel. Hierbij wordt de totale waarde van alle 
transacties opgesplitst in

 een aandeel Aangenaam Winkelen Beveren: de waarde van uitbetalingen aan handelaars uit 
het kernwinkelgebied ten opzichte van de totale waarde van alle transacties. Dit aandeel van 
de kosten voor de werking van het systeem blijft voor rekening van Aangenaam Winkelen 
Beveren.

 een aandeel overige handelaars Beveren en deelgemeenten: de waarde van uitbetalingen 
aan alle overige handelaars buiten het kernwinkelgebied ten opzichte van de totale waarde 
van alle transacties. Dit aandeel van de kosten voor de werking van het systeem wordt 
opgenomen door gemeente Beveren.

Ook de inkomsten van niet geïnde bons worden via dezelfde bovenvermelde verdeelssleutel verdeeld. 
Aangenaam Winkelen Beveren en respectievelijk gemeente Beveren beslissen autonoom over hoe zij 
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deze inkomsten besteden. Omdat het (cfr. advies AWB) steeds mogelijk is dat bons toch na vervaldag 
worden gebruikt, is het aan te bevelen een zekere buffer aan te houden. 
Om de lokale handelaarsverenigingen tegemoet te komen voor het verlies aan inkomsten uit hun 
eigen geschenkbonnensysteem besliste het college om voortaan onkostenfacturen 80% terug te 
betalen, weliswaar binnen dezelfde maximale bedragen. 

3) Communicatie

Alle partijen zijn het er over eens dat de nieuwe geschenkbon in de markt gezet wordt onder de vlag 
van de gemeente en 'Beveren Verbindt'. De bon zal een lay-out in huisstijl van de gemeente krijgen. 
Dienst communicatie werkt een voorstel van lay-out en promo-pakket uit. Als benaming wordt 
voorgesteld gebruik te maken van 'BV Cadeaubon' met ondersteunende slogans als Blij Verrast of 
Bon Vanhier. 
Nadien zal de bon via verschillende kanalen gepromoot worden voor een zo goed mogelijke opstart te 
bekomen.

4) Vervolg

Na goedkeuring van het gebruikersreglement en de overeenkomst tussen de gemeente en 
Aangenaam Winkelen Beveren is volgende timing nodig om de nieuwe geschenkbon te kunnen 
lanceren tegen het eindejaar:

1. opstart communicatie handelaars en infosessies: oktober/november
2. opstart communicatie bewoners en klanten: eind november/december
3. opstart nieuwe systeem: 1 december 2021

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het reglement voor de gemeentelijke geschenkbon goed te keuren.
Artikel 2
de samenwerkingsovereenkomst met Aangenaam Winkelen over de afspraken en kostenverdeling 
betreffende de geschenkbons goed te keuren.

5 2021_GR_00262 Toekenning renteloze lening Chiro Ieweko - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Chiro Ieweko zag de voorbije 10 jaar haar ledenaantal meer dan verdubbelen. De bestaande lokalen 
zijn daardoor veel te klein geworden. In 208 startten Chiro Ieweko en de ontwerpers Katinka T’ Kindt 
en Max Praet samen de jeugddienst een dossier op met het oog op een uitbreiding van de bestaande 
lokalen onder de vorm van een overdekte buitenruimte.  
De werken worden geraamd op 82 138,58 EUR. In het kader van het reglement renovatietoelage 
jeugdlokalen, kende het college in zitting van 20 mei 2019 een toelage toe van 41.069,29 EUR. Voor 
de resterende som vraagt Chiro Ieweko aan de gemeente een renteloze lening aan voor een bedrag 
van 30 000 EUR, af te betalen op 20 jaar à rato van 1 500 EUR per jaar. Het restbedrag wordt door 
Chiro Ieweko bijgepast vanuit de eigen middelen.
Op basis van het ingediende dossier verklaarde het college zich in zitting van 25 mei 2021 ermee 
akkoord om het verlenen van een renteloze lening aan Chiro Ieweko ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voor te leggen en in het budget hiervoor het nodige krediet te voorzien.
 

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
aan Chiro Ieweko Melsele een renteloze lening toe te kennen ten bedrage van 30 000 EUR over een 
looptijd van 20 jaar voor het realiseren van een uitbreiding van hun lokalen onder de vorm van een 
overdekte buitenruimte.

6 2021_GR_00264 Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vlaanderen wil samen met de de lokale besturen werk maken van de nodige transitie in het energie- 
en klimaatbeleid d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Aan de hand van concrete en herkenbare 
werven (zie hieronder) wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een 
gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de engagementen van gemeente en Vlaanderen, met 
in cursief telkens de aankopingspunten vertrekkende van huidige acties en beleid.

Lokale besturen engageren zich om:
 Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;

o Beveren onderschreef i.h.k.v. Waasland Klimaatland het Burgemeestersconvenant 
2020 en engageert zich om samen met de Wase gemeenten ook het convenant 2030 
te tekenen.

 Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun 
eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed); 

 Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 
40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; 

o De twee bovenstaande doelstellingen worden opgevolgd via Energiezorgplannen 
(EZP) (o.l.v. Technische Dienst Gebouwen ism Fluvius) en energiereductie 
gemeentelijke scholen (onder begeleiding Vlaams Energiebedrijf, VEB en AGION);

o Bij nieuwe gebouwen wordt gestreefd naar BEN-norm.
 Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;

o Jaarlijkse vervanging op basis meerjarenplan (o.l.v. Technische Dienst Wegen ism. 
Fluvius)

 Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie 
installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te 
bouwen tegen ten laatste 2025

o Premie laagenergiewoning, premie warmtepompinstallatie (o.l.v. Dienst Stedenbouw) 
 Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;

o deze actie wordt niet duidelijk omschreven in de begeleidende teksten;
o (nog) geen lopende acties.

 Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de 
concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

o Ondersteuning coöperatie MegaWattPuur op communicatief en logistiek vlak (CBS 
7/09/2020)

o Thermografische scan (o.l.v. Milieudienst)
o Energiecoaching in bedrijven (KMO’s) en pariticpatief traject Energielandschap (o.l.v. 

Interwaas en Provincie)

De Vlaamse overheid engageert zich om:
 Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals 

bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s;
 Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor 

het publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;



7/24

 Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke 
hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit 
Pact;

 Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te 
ondertekenen;

 In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende 
sectororganisaties de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te 
stroomlijnen;

 Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de 
Vlaamse, Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig 
kunnen zijn om mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng 
van de Vlaamse overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd;

 Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact 
ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte 
van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze 
budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen 
begrotingsbeleid.

De engagementen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact worden zo concreet mogelijk vertaald in 
volgende vier werven:
Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente aan actie te 
ondernemen om de doelstellingen vermeld in de onderstaande werven waar te maken. De 
doelstellingen zijn bepaald op schaal van Vlaanderen en moeten geïnterpreteerd worden als 
streefdoel tegen 2030 met als vergelijkingspunt de situatie in 2020.
Het pact betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Hoewel deze formulering 
zowel voor beleidsrapportering als communicatie naar burgers heel waardevol is, zal de gemeente zelf 
niet aangesproken worden door Vlaanderen op het niet behalen van een doelstelling op gemeentelijk 
niveau en wordt het bedrag automatisch toegekend. Ook hier worden telkens vrijblijvend in cursief de 
aankopingspunten aangegeven vertrekkende van huidige acties en beleid.
1.    Laten we een boom opzetten

 Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
o Bosbeleidsplan en RUP's in omgeving Cortewalle en Hof ter Saksen, Beplant het 

landschap (Provincie)
 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra 

vanaf 2021 t.e.m. 2030) 
o premies Kleine Landschapselementen, premie geveltuintjes, groenbuffering in 

landelijk gebied, stedenbouwkundige verordening 
 Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 

2021 t.e.m. 2030) 
o diverse projecten groenaanleg, ontharding en realisaties i.h.k.v. groepswoningbouw. 

2.    Verrijk je wijk
 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 

2021 t.e.m. 2030; 
o groepsaankopen Provincie, 

 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die 
samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 
(+12.000 projecten in 2030) 

o coöperatieve MegaWattPuur, Wase Wind, ...
3.    Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

4. Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 
toegangspunten);

a. elektrische deelauto’s Interwaas; elektrische deelfietsen vervoerregio
5. Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);

a. publieke laadpalen via Fluvius, paal volgt wagen, … 
6. 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
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a. verschillende (boven-)lokale projecten lopende: Gravendreef, Nieuw-Arenberg, F425, 
…

4.    Water het nieuwe goud
 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding); 

o wijkcirculatieplan (Floralaan, Meersenweg, ...), projecten groendienst, premie 
waterdoorlatende verharding

 Per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie 
voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt 
opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

o droogteplan, stedenbouwkundige verordening, bufferbekkens, …

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de deelname aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed te keuren.

7 2021_GR_00265 Aanpassing convenant Reflex nv - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Reflex nv baat een speelautomatenhal uit te Beveren, Gentseweg 375. Voor deze uitbating werd met 
de vennootschap een afsprakennota opgemaakt (convenant).
 Bij schrijven van 6 september 2021 werd meegedeeld dat de Golden Vegas Group  Reflex nv heeft 
overgenomen. Betreffende onderneming baat op heden 12 dergelijke hallen uit in België.
Verder vraagt  Reflex nv de gemeentelijke goedkeuring voor de verhuis van de automatenhal naar het 
pand ernaast, Gentseweg 377, voormalig restaurant Belvedère en de uitbreiding van de openingsuren 
naar een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Tot op vandaag zijn de openingsuren beperkt tot:
- Maandag tot donderdag: 11.30-02.00 uur ;
- vrijdag: 11.30-03.00 uur ;
- Zaterdag en zondag: 14.00-03.00 uur.
Reflex nv haalt aan dat dit een concurrentieel nadeel is ten opzichte van andere speelhallen. 
Na grondige bestudering en evaluatie van het wetgevend kader en de beschikbare politionele 
informatie, geeft de politie en juridische dienst positief advies. Betreffende inrichtingen zijn aan zeer 
strenge voorwaarden verbonden (zie brief in bijlage, convenant en wet op kansspelen). Tot op heden 
werd er geen overlast vastgesteld in of in de buurt van de automatenhal. Indien er, door de uitbreiding 
van de openingsuren, toch meer overlast zou vastgesteld worden, zal de bestaande convenant 
worden aangepast en de openingsuren worden teruggeschroefd.
Art. 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de speler bepaalt:
“De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend de door 
de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. Er worden ten hoogste 180 
kansspelinrichtingen klasse II toegestaan. 
De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat 
voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om 
een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente. Het 
convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de 
openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse 
II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.”
Het bekomen van een convenant is een voorwaarde om van de kansspelcommissie een vergunning 
klasse B te verkrijgen.  
Aan de raad wordt gevraagd om de bestaande convenant te wijzigen zoals hierboven bepaald, met 
name een adreswijziging naar Gentseweg 377 en een uitbreiding van de openingsuren naar 24 uur op 
24.
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Uiteraard ontslaat dit de uitbater niet van het bekomen van alle nodige vergunningen en het naleven 
van alle daarin opgelegde voorwaarden voor de nieuwe locatie ; onderhavige beslissing staat hier 
volledig los van en heeft enkel betrekking op de wijziging van de convenant, dienstig voor de 
kansspelcommissie.
 
 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de navermelde wijzigingen aan de convenant afgesloten met Reflex nv met betrekking tot de 
speelautomatenhal te Beveren, Gentseweg, goed te keuren:
- adreswijziging naar Gentseweg 377 ;
- uitbreiding openingsuren naar een 24u/24 opening.
Artikel 2
de aangepaste convenant in bijlage goed te keuren.

8 2021_GR_00266 Cameratoezicht en controle op sluikstorten en 
handhaving - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Rond de ondergrondse afvalstraten, textielcontainers en heel wat blackpoints op grondgebied 
Beveren vinden heel wat sluikstorten plaats. 
Zo kreeg de dienst milieubescherming in 2020 631 sluikstortmeldingen te verwerken waar bovenop 
nog 68 overtredingen van achtergelaten afvalstoffen aan textielcontainers bij kwamen en 130 
overtredingen aan ondergrondse afvalstraten.
In 2021 (van 01/01/2021 tot en met 31/07/2021) ging het over 436 sluikstortmeldingen, 95 
overtredingen aan textielcontainers en 107 overtredingen aan ondergrondse afvalstraten.

In 2019 werd aan de ondergrondse afvalstraat in de Melkaderlaan een camera geplaatst omwille van 
veel sluikstortproblemen. Ten gevolge hiervan zijn het aantal sluikstorten teruggedrongen met meer 
dan 90 %. Het is dus duidelijk dat deze camera een zeer ontradend effect heeft.
In zitting van 5 juli 2021 (CBS-02616) heeft het college de lastvoorwaarden voor het leveren en 
monteren van camera's (raamovereenkomst) goedgekeurd.
De camera's zullen worden geregistreerd via www.aangiftecamera.be. Het gaat volgens de 
Camerawet van 2007, zoals gewijzigd in 2018 om camera's op een niet-besloten plaats. Daarbij kan 
de verwerkingsverantwoordelijke enkel een openbare overheid zijn, in casu de gemeente Beveren. Er 
moet daarom ook een positief advies gevraagd worden van de Gemeenteraad. In principe worden dit 
verplaatsbare camera's maar het is de bedoeling om de camera's zeker aan de (huidige en 
toekomstige) ondergrondse afvalstraten voor langere termijn te laten hangen. Enkel rond de 
textielcontainers en de genoemde "blackpoints" zal met verplaatsbare camera's gewerkt worden.

De beelden worden niet live bekeken. Via een login kan de dienst milieubescherming in de opnames 
wel kijken of een dader van sluikstorten kan herkend/gevonden worden. De beelden zullen dus ook 
enkel worden bekeken indien er meldingen van achtergelaten afvalstoffen binnenkomen. De beelden 
worden dan in het juiste formaat bewaard en aan de lokale politie bezorgd. Die zorgen dan voor 
verdere afhandeling.

De beelden worden tot een maand bewaard (wettelijke termijn) en er wordt een raadplegingsregister 
gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke(n). Er zullen pictogrammen worden aangebracht bij 
elke geplaatste camera.
De potentiële locaties waar de camera's zullen (kunnen) worden geplaatst zijn in bijlage gevoegd. 
Deze lijst is niet limitatief en heeft een dynamisch karakter.

file://www.aangiftecamera.be
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
positief advies te verlenen voor onbepaalde duur voor het plaatsen van cameratoezicht in functie van 
sluikstorten op de locaties vermeld in bijlage.

9 2021_GR_00261 Globaal tragewegenplan voor deelgebied Beveren 
centrum ten zuiden van spoorlijn L59, Melsele en 
Haasdonk - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het bijgevoegde tragewegenplan dient als basis voor onderstaande toelichting en dient bij 
voorkeur geprojecteerd te worden op groot scherm of op A0 bekeken te worden.
Voorliggend plan geeft de gewenste toestand weer voor het netwerk aan trage wegen in Melsele, 
Haasdonk en een gedeelte van Beveren Centrum ten zuiden van de spoorlijn L59.
Nadat voor deze gebieden participatietrajecten werden doorlopen waarbij op wegniveau gekeken 
werd naar wat wenselijk was, zijn een aantal herwaarderingsinitiatieven opgestart. Het gebrek aan een 
totaalbeeld zorgde er voor dat deze projecten onvoldoende van de grond kwamen. 
Voorliggend plan dat rekening houdt met de input uit de participatietrajecten maar ook met de situatie 
op terrein en de draagkracht van de gemeente moet het bestuur toestaan om, binnen de krijtlijnen van 
het decreet gemeentewegen, vlotter te schakelen.
Voorliggend plan omvat 5 categorieën, elk met een eigen kleurcode.
Voor elke categorie is het van groot belang om ten allen tijde het eigendomsrecht te respecteren.
Hieronder wordt per kleurcode extra informatie gegeven.

1. GROENE LIJN: te behouden bestaande buurtweg/gemeenteweg/weg in reglement
Dit zijn bestaande wegen waar zich geen problemen qua toegankelijkheid voordoen én waar de 
toegang verzekerd is door het statuut van de weg. Het overgrote deel van deze wegen zijn 
gemeentewegen, vaak opgetekend in de atlas der buurtwegen. Ook trage wegenis binnen parken en 
domeinen (bv Hof Ter Saksen, Landschapspark Molenbeek,…) vallen hieronder, net zoals wegenis 
die valt onder het bos- of natuurdecreet.

2. RODE LIJN: wegen officieel af te schaffen/te schrappen
Wegen waarvan het gebruik niet (meer) wenselijk is, vaak omdat er een alternatief vlakbij is, omdat de 
weg verlegd zal worden of omdat de weg inmiddels overbouwd is. Het overgrote deel van deze wegen 
zijn buurt- en voetwegen uit de atlas der buurtwegen.

3. GROENE STIPPELLIJN: verdwenen buurtweg terug te openen
Dit zijn vaak (gedeeltelijk) verdwenen buurt- en voetwegen die terug opengesteld worden zoals 
opgenomen in de atlas der buurtwegen.
Op deze wegen is een erfdienstbaarheid van 1m van toepassing.
Als meer breedte wenselijk is, dient dit te gebeuren via minnelijke verwerving.
Na de openstelling worden de wegen opgenomen in het beheerplan van de gemeentelijke diensten.

4. PAARSE LIJN: nieuwe verbinding te realiseren
Dit zijn vaak alternatieven voor wegen die afgeschaft worden (zgn. verlegging) of nieuwe missing links 
in slecht ontsloten gebieden. 
Deze wegen dienen gerealiseerd te worden via minnelijke verwerving.
Na de openstelling worden de wegen opgenomen in het beheerplan van de gemeentelijke diensten.
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5. GELE LIJN: Bestaande privéwegen op te nemen in reglement
Deze wegen zijn aanwezig op het terrein, vaak gaat het over “loswegen”.
Sommigen worden al door publiek gebruikt maar zonder enige reglementering (wie onderhoudt de 
weg? Wie is verantwoordelijk bij ongevallen? …).
Andere wegen bestaan op terrein, worden zelden of niet publiek gebruikt maar betekenen een 
duidelijke meerwaarde voor het netwerk.
Met de eigenaars worden overeenkomsten afgesloten met betrekking tot het recht van overweg.
De gemeente kan in ruil voor dit recht het onderhoud van deze weg op zich nemen.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het globaal plan van te openen, te realiseren en af te schaffen trage wegen voor 
deelgebied Beveren centrum ten zuiden van de spoorlijn L59, Melsele en Haasdonk.

10 2021_GR_00268 Verzoekschrift voor opheffing van trage weg tussen 
Molenstraat en Texam omwille van dertigjarig niet-
gebruik  - Weigering

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De heer Karel Van Dijk en mevrouw Yolanda Van Haelst dienden op 18 mei 2021 bij de 
gemeenteraadsvoorzitter en het college een verzoekschrift in voor de vaststelling van het dertigjarig 
niet-gebruik van een gemeenteweg door het publiek op basis van art.14 van het 
gemeentewegendecreet.
Artikel 14 van het Decreet Gemeentewegen (3.05.2019) stelt:

§ 1. Gemeentewegen kunnen alleen opgeheven worden door een bestuurlijke beslissing ter 
uitvoering van dit decreet en kunnen niet verdwijnen door niet-gebruik.

§ 2. Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente waarin 
gemotiveerd wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een dertigjarig niet-
gebruik door het publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke uitspraak of met alle 
middelen van recht.

De gemeenteraad die op grond van een verzoekschrift als vermeld in het eerste lid vaststelt dat er 
sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het publiek, oordeelt over de wenselijkheid van de 
opheffing van de gemeenteweg of het deel ervan, rekening houdend met de doelstellingen en 
principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6. Een eventuele opheffingsprocedure verloopt overeenkomstig 
afdeling 3.

Als de gemeenteraad vaststelt dat er geen sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het 
publiek, geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om 
de publieke doorgang te vrijwaren overeenkomstig de in dit decreet opgenomen instrumenten en 
handhavingsbevoegdheden.

De doelstellingen en principes worden uiteengezet in artikel 3 en 4 van het decreet.
Artikel 3. (01/09/2019- ...)
Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige 
behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd 
beleid, dat onder meer gericht is op:
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1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op 
recreatief als op functioneel vlak.
Artikel 4. (01/09/2019- ...)
Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening 
gehouden met de volgende principes:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel 
die afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen;
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Verzoekers zijn eigenaar van Molenstraat 114 en dienden eerder een bezwaar in tegen het RUP 
Texamsite tijdens het openbaar onderzoek. Zij stellen dat de trage weg sinds 1985 niet gebruikt wordt 
als ontsluitingsweg. Betrokkenen hebben een haag aangeplant op de plaats waar vroeger de wegel 
was en deze in hun tuin geïncorporeerd.
Na overleg met de dienst overheidsopdrachten en juridische zaken en dienst stedenbouw kunnen 
volgende elementen ingebracht worden, op basis waarvan de gemeenteraad gevraagd wordt het 
verzoek te weigeren.

 het voorgelegde bewijs volstaat niet om 30 jarig ongebruik vast te stellen. De luchtfoto's zijn 
erg onduidelijk en laten niet toe om vast te stellen of de weg al dan niet doorloopt onder 
bebossing. De gemeenteraad kan bijgevolg niet vaststellen of de weg al dan niet in onbruik is 
gedurende 30 jaar.

 op 12 februari 2019 vond over dit perceel nog overleg plaats tussen gemeente en de heer 
Karel Van Dijck naar aanleiding van de geplande ontsluiting. Op dat moment werd het perceel 
door landmeter Ibens opgemeten.

 inhoudellijke argumenten
o de intekening als zachte ontsluiting in het RUP is vanuit mobiliteitsoogpunt wel zinvol 

omdat de connectie met Kouterstraat en Weverstraat telkens naar het noorden leiden 
en deze zuidelijke ontsluiting duidelijk bijdraagt aan een fijnmazig netwerk van trage 
wegen zoals bedoeld in artikel 3 van het Gemeentewegendecreet.

o de argumenten op vlak van verregaande aantasting van het rustige woongenot en de 
privacy worden niet gevolgd omdat de trage weg grenst aan garage (bijgebouw) en 
niet vlakbij de woning zelf. Bij de toekomstige inrichting kan hier bovendien ook 
rekening met gehouden worden.

Verzoekers beroepen zich tot slot ook op het hoorrecht.
 Deze hoorzitting moet georganiseerd worden voor de beslissing van de gemeenteraad. 
 Op deze hoorzitting wordt geen tegensprekelijk debat gevoerd, maar krijgen de klagers een 

extra kans om hun bezwaar mondeling uiteen te zetten.
 Deze hoorzitting werd georganiseerd op 10 september 2021 onder leiding van de algemeen 

directeur Jo Van Duyse, na hiertoe aangesteld te zijn door het college van burgemeester en 
schepenen. De gemeenteraad bevestigt, voor zover nodig, deze delegatie aan de algemeen 
directeur. Het proces-verbaal van deze hoorzitting wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. 
Raadsleden hebben kennis genomen  van dit proces-verbaal voor tot stemming over te gaan.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
 in hoofdorde dat er onvoldoende bewijs is aangebracht om het 30 jarig onbruik vast te stellen ;
  in ondergeschikte orde dat het niet wenselijk is om over te gaan tot de opheffing van de 

gemeenteweg omdat deze zuidelijke ontsluiting duidelijk bijdraagt aan een fijnmazig netwerk 
van trage wegen zoals bedoeld in artikel 3 van het Gemeentewegendecreet. 
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 het college de opdracht te geven om de publieke doorgang te vrijwaren overeenkomstig de in 
het decreet over de gemeenteweg opgenomen instrumenten en handhavingsbevoegdheden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
in hoofdorde dat er onvoldoende bewijs is aangebracht om het 30 jarig onbruik vast te stellen.
Artikel 2
in ondergeschikte orde dat het niet wenselijk is om over te gaan tot de opheffing van de gemeenteweg 
omdat deze zuidelijke ontsluiting duidelijk bijdraagt aan een fijnmazig netwerk van trage wegen zoals 
bedoeld in artikel 3 van het Gemeentewegendecreet.
Artikel 3
het college de opdracht te geven om de publieke doorgang te vrijwaren overeenkomstig de in het 
decreet over de gemeenteweg opgenomen instrumenten en handhavingsbevoegdheden. 
Artikel 4
voor zover als nodig de delegatie van het hoorrecht aan de algemeen directeur te bevestigen.

11 2021_GR_00242 Pachtverbreking en aankoop gronden + vestiging 
erfdienstbaarheid afwateringsgracht 8.042, Molenstraat te 
Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken binnen het Aquafinproject 22.694 dient 
waterloop 8.042 afgekoppeld te worden van het rioleringsstelsel.
Voor het gemeentelijk deel in dit project dienen er enkele gronden aangekocht te worden voor de 
realisatie van een extra gracht naar de Kreek. Deze innemingen betreffen:
- een inneming in volle eigendom op grondgebied Kieldrecht, kadastraal bekend als 6de afdeling 
sectie D, deel van nummers 563, 564, 565, 555D en 571 met een totale oppervlakte van 2 974,99 m²;
- een ondergrondse inneming op grondgebied Kieldrecht, kadastraal bekend als 6de afdeling, sectie D 
deel van nummer 562, met een oppervlakte van 14,69 m²;
- een inneming in volle eigendom op grondgebied Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als 3de 
afdeling, sectie A deel van nummer 267B met een oppervlakte van 9,27 m²;
- een ondergrondse inneming op grondgebied Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als 3de afdeling, 
sectie A deel van nummers 267B en 266A met een totale oppervlakte van 106,20 m²,
allen volgens opmetingsplan studiebureau Jouret dd. 04.01.2021.
Eveneens dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden voor de aanleg en de uitbating van de 
RWA-infrastructuur voor een totale oppervlakte van 1 756,61 m² volgens voormeld opmetingsplan.
Aangezien er op voormelde gronden nog een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden. 
Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt en de compromis werd reeds ondertekend.
Op basis van het schattingsverslag werd er eveneens met de eigenaar een akkoord bereikt. De 
compromis werd reeds ondertekend.
Gelet op de aankoop van gronden op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas stelde het college in zitting 
van 7 juni 2021 notariskantoor Verstraeten-Roegiers uit Vrasene aan voor de opmaak en het verlijden 
van de akte.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op de gronden, zijnde:
    - 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummers 563, 564, 565, 555D en 571 met een totale 
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oppervlakte van 2 974,99 m²;
    - 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummer 267B met een oppervlakte van 9,27 m²,
de pacht te verbreken ter realisatie van de afkoppeling van waterloop 8.042 (wegenis- en 
rioleringswerken binnen het Aquafinproject 22.694);
Artikel 2
de gronden, zijnde:
    - een inneming in volle eigendom 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummers 563, 564, 
565, 555D en 571 met een totale oppervlakte van 2 974,99 m²;
    - een ondergrondse inneming 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummer 562 met een 
oppervlakte van 14,69 m²;
    - een inneming in volle eigendom 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummer 267B 
met een oppervlakte van 9,27 m²;
    - een ondergrondse inneming 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummers 267B en 
266A met een totale oppervlakte van 106,20 m²,
aan te kopen ter realisatie van de afkoppeling van waterloop 8.042 (wegenis- en rioleringswerken 
binnen het Aquafinproject 22.694); 
Artikel 3
het ontwerp van akte goed te keuren.

12 2021_GR_00253 Pachtverbreking van grond ter realisatie van een 
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 620.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 19 en heeft deze in te 
nemen zone een totale oppervlakte van 65,87 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
op het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620 met een oppervlakte van 65,87 m² de 
pacht te verbreken ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

13 2021_GR_00067 Kosteloze grondverwerving gelegen, Kapelstraat te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De nv Selekt gaat een bouwproject realiseren in de Kapelstraat in Melsele.
Voor de realisatie van dit bouwproject dient de grond voor de rooilijn nog overgedragen te worden 
voor opname in het openbaar domein.
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Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 1026C2 en 1029F3.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren, heeft 
het perceel een totale oppervlakte van 7,00 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden aan de Kapelstraat Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 
1026C2 en 1029F3 met een totale oppervlakte van 7,00 m² kosteloos over te nemen voor opname in 
het openbaar domein;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2021_GR_00252 Aankoop grond voor de realisatie van een 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 620.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 19 en heeft deze in te 
nemen zone een totale oppervlakte van 65,87 m².
Met de eigenaar werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon een 
akkoord in der minne bereikt.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620 met een oppervlakte van 65,87 m², aan te 
kopen ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2021_GR_00263 Ondergrondse inneming 's Herenwilg Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het rioolproject "Drukriolering fase 3" dient het afvalwater van de woningen van 
's Herenwilg verzameld te worden en naar de dichtsbijzijnde leiding te worden geleid.
Om aan te kunnen sluiten op de collectorleiding van Aquafin is er een beperkte ondergrondse 
inneming nodig.
Het college ging in zitting van 15 maart 2021 akkoord om het aankoopdossier hiervoor op te starten.
De ondergrondse inneming bevindt zich op het perceel 3de afdeling, sectie C nummer 1060.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Studiebureau Lobelle te Jabbeke op 19 februari 
2021, heeft de ondergrondse inneming een oppervlakte van 54 m². Daarnaast is er voor de werken 
nog een tijdelijke werkzone voorzien met een oppervlakte van 214 m².
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Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 19 april 2021, werd er met 
de eigenaar een akkoord bereikt. Voor de tijdelijke werkzone werd eveneens een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1060 met een oppervlakte van 54 m² ondergronds 
in te nemen ter realisatie van het rioolproject "Drukriolering fase 3";
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2021_GR_00269 Definitieve vaststelling nieuwe straatnamen" uitbreiding 
Bunderhof" te Haasdonk - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
D 32/RS

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 werden door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2021 principieel 
vastgesteld.
1. Hof van Alice (hof c op inplantingsplan)
Alice Van Meirvenne
°1912 - + 1993
  Schilder- en dichteres.
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. 
Deze laatsten noemden haar “tante Alice”.
Met deze naamgeving willen we verwijzen naar Alice Van Meirvenne om reden dat er in Haasdonk 
nog een kunstenaar is met dezelfde familienaam (Alfons Van Meirvenne) die mogelijks ooit ook in 
aanmerking zou kunnen komen voor een plein- of straatnaam. Bovendien zijn wij van mening dat de 
naam “Hof van Alice” poëtischer klinkt en zo beter  aansluit bij haar werk.

2. Cesarine Verschraegenstraat (straat B)
    °1877 – + 1962
    Zelfstandige vroedvrouw
Ze was één van de eerste 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.
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3. Germaine Van Hoylandtstraat (straat A)
    °1901 - + 1964
    Gemeenteraadslid - Schepen 1932 – 1964 
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.
Het openbaar onderzoek (23 juni 2021 tot 29 juli 2021) werd gesloten door het college zonder 
bezwaren of opmerkingen.
Mits akkoord van de raad worden de straatnamen "Hof van Alice", "Cesarine Verschraegenstraat "en 
"Germaine Van Hoylandtstraat" definitief vastgesteld

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de nieuwe straatnamen"Hof van Alice", Cesarine Verschraegenstraat "en "Germaine Van 
Hoylandtstraat"  voor de uitbreiding van Bunderhof definitief vast te stellen.

17 2021_GR_00270 Definitieve vaststelling nieuwe straatnaam te Melsele, 
"Meesterhof" - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
D 32/RS
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.
De Gemeentelijke Cultuurraad heeft in zitting van 02 oktober 2020 en 17 maart 2021 de naam 
"Meesterstraat" vorogesteld.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de naam "Meesterhof" aan de raad 
voor te stellen.
Meesterhof:
Deze naam verwijst naar de ontsluiting via de Schoolstraat (school/meester).
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 mei 2021 de straatnaam 
"Meesterhof" principieel vastgesteld.
Het openbaar onderzoek (23 juni tot 29 juli 2021 ) werd door het college gesloten zonder bezwaren of 
opmerkingen .
Aan de raad wordt voorgesteld om de straatnaam "Meesterhof"definitief vast te stellen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de nieuwe straatnaam "Meesterhof" definitief vast te stellen.
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18 2021_GR_00260 Samenstelling schoolraad 2021-2025  - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De schoolraden dienen opnieuw samengesteld te worden voor de periode 2021-2025 volgens het 
huishoudelijk reglement van de schoolraad.
De volledige samenstelling van de schoolraden worden per school in bijlage toegelicht.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de samenstelling van de leden van de nieuwe schoolraad 2021-2025 voor 
volgende scholen:
* GBS De Droomwolk - Kieldrecht
* GBS Lindenlaanschool - Beveren
* GBS De Toren - Melsele
* GBS Kallo
* GBS De Zeppelin - Haasdonk
- GTI - Beveren

19 2021_GR_00267 Waarnemer vanuit een politieke fractie voor de GECORO 
- Kennisneming

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door het ontslag van de heer André Buyl uit de fractie Vlaams Belang in de gemeenteraad, wordt door 
de fractie de heer Jamie Kerremans aangeduid als nieuwe waarnemer in de GECORO. 
In de GECORO zetelen geen vertegenwoordigers van de fracties, maar ze hebben wel het recht om 
de vergaderingen bij te wonen. De GECORO van zijn kant heeft de plicht om de fracties daarop uit te 
nodigen. Elke fractie van de gemeenteraad vaardigt één vertegenwoordiger af en bepaalt autonoom 
wie dat wordt. Dat mag een gemeenteraadslid zijn, maar het is zeker geen verplichting.
Van de personen die namens een politieke fractie als waarnemer de GECORO zullen bijwonen dient 
de gemeenteraad enkel kennis te nemen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van de heer Jamie Kerremans als waarnemer vanuit de politieke 
fractie Vlaams Belang in de GECORO. 

20 2021_GR_00258 Vervanging plaatsvervangend niet-stemgerechtigde 
afgevaardigde bij projectvereniging WACCO - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is aangesloten bij de projectvereniging Wase Cultuurcentra Overlegplatform 
(WACCO).
De vereniging heeft tot doel: de zorg voor en de communicatie rond cultuurspreiding, bevordering van 
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gemeenschapsvorming en participatie van cultuurgoederen in de meest ruime betekenis.

De vereniging beschikt over een raad van bestuur.

Aan de vergaderingen wordt tevens deelgenomen door een niet-stemgerechtigde afgevaardigde. 
Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, 
verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester 
en schepenen.
WACCO vraagt om ook voor de niet-stemgerechtigde afgevaardigde een plaatsvervanger aan te 
duiden.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur van 
hun openbaar mandaat.
De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld.
Raadslid Ann Vermeulen werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als plaatsvervangend niet-
stemgerechtigde afgevaardigde bij WACCO.
Ingevolge de ontslagaanvraag van raadslid Ann Vermeulen dient een nieuw plaatsvervangend niet-
stemgerechtigde afgevaardigde bij WACCO aangeduid te worden.
 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot aanduiding van een plaatsvervangend niet-stemgerechtigd afgevaardigde binnen WACCO.

21 2021_GR_00259 Vervanging 1 bestuurder met raadgevende stem bij  
Maatschappij voor Linkerscheldeoever - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is aangesloten bij de Maatschappij voor het haven-, grond- en 
industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, afgekort Maatschappij Linkerscheldeoever.
Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het 
Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit 
havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en 
fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied.
Raad van bestuur – lid met raadgevende stem
De gemeente Beveren en de gemeente Zwijndrecht hebben elk het recht om, bij 
gemeenteraadsbeslissing, één lid van hun gemeenteraad aan te duiden dat is verkozen op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. Dit 
gemeenteraadslid heeft het recht om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van 
de raad van bestuur. Indien de gemeenten gebruik wensen te maken van dit recht, dienen zij deze 
aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de vervanging van de raad 
van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
In zitting van 29 januari 2019 werd raadslid Ann Vermeulen aangeduid als bestuurder met 
raadgevende stem binnen de raad van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever.
Ingevolge de ontslagaanvraag van raadslid Ann Vermeulen dient een nieuwe bestuurder met 
raadgevende stem te worden aangeduid.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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tot aanduiding van één bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de 
Maatschappij Linkerscheldeoever.

22 2021_GR_00271 Ten verzoeke van Beveren 2020:  
toegankelijkheidsregeling natuurdomeinen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op dinsdag 20 juli 2021 ontving het college van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een 
ontwerp-toegankelijkheidsregeling (TR) voor verschillende natuurdomeinen waaronder dat van 
Spaans Fort te Verrebroek. De afgelopen jaren was de noordelijke plas langs het Spaans Fort 
toegankelijk voor de bewoners. Die wordt nu afgesloten. Het wandelpad langs het water zal enkel nog 
toegankelijk zijn van 15 oktober tot 15 maart. 
Waarom heeft het college hier zomaar mee ingestemd en er niet op aangedrongen om het enige 
wandelpad in de omgeving dat langs het water ligt en waarlangs nog kan gewandeld worden open te 
houden voor de omwonenden?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: toegankelijkheidsregeling 
natuurdomeinen. 

23 2021_GR_00272 Ten verzoeke van Vooruit: tractorsluis - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Deze zomer vonden er verschillende ongelukken plaats aan de tractorsluis van de parallelweg naast 
de E34 met auto’s die de tractorsluis niet of te laat opmerkten. Ook in het verleden gebeurden er al 
enkele ongelukken waarvan deze met enkel blikschade dikwijls niet in de statistieken voorkomen.
 De situatie vandaag is zodanig gevaarlijk dat er mensenlevens van kunnen afhangen.
Ook de blikschade kan op die manier voorkomen worden.
 Een led signalisatie met zonnepaneel, ribbelstroken of extra verkeersborden zijn enkele suggesties 
die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen.
 Vooruit Beveren vraagt aan het college om het plaatsen van een betere signalisatie van deze 
tractorsluizen, te beginnen met deze langs de parallelweg naast de E34, liefst nog voor de winter.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

24 2021_GR_00273 Ten verzoeke van Vlaams Belang: beschilderen 
elektriciteitskasten  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In de inspiratienota van onze gemeente, op pagina 61, vinden we dat er een plan is om onze buurten 
te verfraaien met kunst en geschilderde elektriciteitskasten.
Op zich een schitterend idee, dat in vele gemeenten al gelanceerd is;
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Zijn er al concrete plannen om ook in onze gemeente de kasten mooier te maken?
Hoe zal dit aangepakt worden en zullen kunstenaars uit onze gemeente gecontacteerd worden om 
mee te helpen met dit project?
Kan er gewerkt worden met thema’s, regerend naar de omgeving?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: beschilderen elektriciteitskasten. 

25 2021_GR_00274 Ten verzoeke van Vlaams Belang: sluikstort - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
We juichen de plannen om sluikstort tegen te gaan volledig toe!
Onze milieudienst en de technische dienst weten soms niet waar eerst werken, en dikwijls is het 
dweilen met de kraan open.
Camera’s zijn zeer zeker nodig, maar werd ook de mogelijkheid onderzocht om op probleempunten 
mobiele camera’s te gebruiken onderzocht?
We willen er toch op aandringen om de huidige prijzen in onze containerparken betaalbaar te houden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: sluikstort. 

26 2021_GR_00275 Ten verzoeke van Vlaams Belang: hoogspanningslijnen 
in Kallo - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In Kallo is sprake om één van de drie hoogspanningslijnen te verzwaren.
Hiervoor zou 5800 m2  waardevol natuurgebied (hoogstamboomgaard) moeten gekapt worden.
Ook vreest men voor de nadelige effecten op de gezondheid.
Is het college bereid om te onderhandelen met Elia, om de alternatieven samen te bekijken .

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: hoogspanningslijnen in Kallo. 

27 2021_GR_00276 Ten verzoeke van Groen:  stand van zaken dossier 
kasteel Hof ter Saksen en schadedossier Orangerie - 
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Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Twaalf jaar na de voltooiing van de buitenrestauratie kondigde het college in 2018 aan werk te maken 
van de binnenkant van het kasteel Hof ter Saksen. Aan het project ging een prijskaartje van 2,6 
miljoen euro hangen. Er ging ook een restaurant op het gelijkvloers en hotelkamers en 
seminarieruimten op de bovenverdieping komen. Tegelijk met de restauratie startte ook de zoektocht 
naar een uitbater. In 2019 communiceert Hotel Beveren haar oog te laten vallen op kasteel Hof ter 
Saksen. De familie Van der Valk had in ieder geval verkennende gesprekken gevoerd met de 
gemeente Beveren over een concessie van het kasteel. Het college heeft miljoenen geïnvesteerd in 
de renovatie van de buitenkant en het interieur van Hof ter Saksen. Het gerestaureerde kasteel staat 
nu 14 jaar leeg.
Een hevige brand heeft eind augustus de orangerie van Hof ter Saksen bijna volledig in de as gelegd. 
Het vuur ontstond mogelijks in de keuken van het café dat in het gebouw gevestigd is. Het gaat naar 
alle waarschijnlijkheid om een accidentele brand, veroorzaakt door een defect of kortsluiting aan één 
van de elektrische toestellen in de keuken.
 Hierbij onze vragen:

 Aan de oostzijde van het kasteel is zeer zichtbaar opnieuw schade vast te stellen. De 
gevelbepleistering en loodafwerking komen los. Hoe wordt deze schade geregistreerd en 
herstelling ingepland om erger te voorkomen?

 In 2018 kondigt het college aan de binnenafwerking op te starten en een uitbater te zoeken 
voor restaurant- en hotelfunctie. Wat is de stand van zaken van de binnenafwerking en in die 
zoektocht naar een concessiehouder?

 Wat zijn de resultaten van het brand(weer)onderzoek? Was het volledige Orangeriegebouw 
uitgerust met branddetectie/beveiliging?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken dossier kasteel Hof ter Saksen 
en schadedossier Orangerie.

28 2021_GR_00277 Ten verzoeke van Groen:  ondersteuning Covid save app 
- Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Na een lange periode waarbij de vrijheid ingeperkt diende te worden, hernemen we nu stilaan het 
‘gewone’ leven. Het lijkt erop dat de zogenoemde ‘COVID save app’ een belangrijke rol zal spelen. Zo 
zijn bijvoorbeeld grote dansfeesten of festivals nu al enkel toegankelijk met deze app of gelijkaardig 
certificaat.
 Het is duidelijk is dat het voor jongeren, ouderen en kansarmen niet evident is om gebruik te maken 
van deze app. Voor ouderen en kansarmen is er de digitale drempel. Voor jongeren onder de 18 jaar 
is het een complex gegeven omdat de itsme-app niet kan geïnstalleerd worden. Wat volgt zijn 
kronkelpaadjes waarbij ouders zich kunnen aanmelden voor hun kinderen. Als dat niet lukt is er de 
hulp van de dienst bevolking nodig. Veel jongeren, ouderen en kansarmen blijven achter met veel 
vragen.
 Hierbij onze vragen:

 Kan de gemeente een infopagina voorzien op de website?
 Kan er via sociale media en ‘Onze Gemeente’ een kort en duidelijk stappenplan worden 

gelanceerd om inwoners te helpen in hun zoektocht?
 Kunnen eventueel de scholen worden betrokken om jongeren te helpen in hun zoektocht?
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 Kan het OCMW een rol spelen om ouderen en kansarmen te ondersteunen in deze 
zoektocht?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: ondersteuning Covid save app.

29 2021_GR_00278 Ten verzoeke van Groen:  ondersteunen sensibilisering 
‘Dode hoek’ in gemeente - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In bijna de helft van de ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode 
hoek een rol. In ons land gebeuren er elk jaar ongeveer 50 ongevallen tussen vrachtwagens en 
zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, bromfietsers) waarin de klassieke dode hoek (langs de 
rechterkant van de vrachtwagen) een rol speelt. Elk jaar vallen er bij dat soort ongevallen doden.
Fietspaden en kruispunten zijn vaak nog niet veilig. Heel wat vrachtwagenchauffeurs hebben een 
verkeerd kijkgedrag aan kruispunten, waardoor ze fietsers niet opmerken. En fietsers of bromfietsers 
denken nog te vaak dat vrachtwagenchauffeurs hen zien.
Om dodehoekongevallen te vermijden, het probleem te sensibiliseren en bespreekbaar te maken, stelt 
onze fractie voor de scholen een zetje te geven en ze logistiek te ondersteunen. Op een centrale 
plaats in de gemeente kan een opgestelde vrachtwagen met gekleurde zones visualiseren wat dode 
hoek betekent en hoe men juist kan anticiperen.
Wij zijn ervan overtuigd dat hoe meer kinderen / jongeren / volwassenen zich bewust zijn van de 
gevaren van de ‘dode hoek’ bij het voorbijrijden van een vrachtwagen, hoe minder ongevallen 
er zullen plaatsvinden.
 Hierbij stelt onze fractie:

 Het college organiseert een praktisch ‘sensibiliseringsmoment ‘Dode hoek’’ met plaats, datum 
en materiaal.

 Het college nodigt alle lagere scholen van de gemeente (en bij uitbreiding secundaire 
scholieren) uit om, vrijblijvend, te participeren in het aanbod.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: ondersteunen sensibilisering ‘Dode hoek’ in 
gemeente.

30 2021_GR_00279 Ten verzoeke van Groen:  asbest in GTI - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het gemeentebestuur maakte midden september bekend dat er bij bouwwerken aan het Gemeentelijk 
Technisch Instituut (GTI) in Beveren asbest is vrijgekomen. We vernamen dat de aannemer niet altijd 
volgens het boekje heeft gewerkt waardoor er asbestvezels verspreid zijn geraakt. Een aantal 
leerlingen en leerkrachten werden blootgesteld.
 Onze fractie stelt zich volgende vragen:

 De schoolarts oordeelde dat de kans op gezondheidsproblemen minimaal is, maar werden de 
betrokken leerlingen en leerkrachten ook medisch onderzocht?

 Wie neemt medische kosten van de leerkrachten en leerlingen op zich?
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 De eerste contaminatie werd vastgesteld op 1 september. Heeft het gemeentebestuur volgens 
het werkplan een beeld van veel eerdere inbreuken op de werf?

 Is er een ingebrekestelling vertrokken naar de aannemer en PV opgesteld?
 Door welk onderzoek/rapport is de gemeente te weten gekomen dat er inbreuken waren?
 Wanneer en op welke regelmatige basis zijn de architect, veiligheidscoördinator en/of eigen 

gemeentelijke diensten de werf gaan controleren? 
 Hoeveel werfvergaderingen gaan er door en wat is de frequentie ervan?
 Welke extra kosten heeft de gemeente en/of de school gemaakt? Hoeveel bedragen deze en 

worden deze verhaald op de aannemer?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: asbest in GTI

31 2021_GR_00280 Ten verzoeke van Groen:  geplande verhoging 
hoogspanningslijn Kallo - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bewoners van de Ebeslaan in Kallo hebben bezwaar aangetekend tegen de geplande verzwaring van 
één van de drie hoogspanningslijnen boven de wijk. Hiervoor moet zo’n 5.800 m2 aan natuurgebied 
gekapt worden in ‘De Lisdodde’. Ook maakt men zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en wordt de 
uitbater Elia gevraagd om een alternatief te onderzoeken en de hoogspanningslijn ondergronds te 
brengen.
 Hierbij onze vragen:

 Wat zijn de belangrijkste krijtlijnen van het rapport dat het college opstelt?
 Het college pleit ook voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Zijn de 

afstanden tot de huizen voldoende voor een veiligere/gezondere leefomgeving?
 Is het college bereid om te onderzoeken of een vrijwillige uitkoop onder welbepaalde criteria 

tot de mogelijkheid behoort?
 Elia wil 5.800 vierkante meter in natuurgebied kappen. Is men bereid om lokaal daar een 

akkoord voor te geven? Waar gaat met, indien zo, deze oppervlakte compenseren?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: geplande verhoging hoogspanningslijn Kallo.


