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Gemeenteraadszitting  van 31 augustus  2021  
 
Waren aanwezig:  
Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken  en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Issam 
Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Karolien Weekers, 
Stijn De Munck,  Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Annick Van de 
Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout, Jan Creve, Jozef Schelfhout 
en Leentje Van Laere, raadsleden; 
Jo Van Duyse,  algemeen directeur. 
 
De raadsleden Ann Cools en Ann Vermeulen  waren  afwezig en werden verontschuldigd. 
 
             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 
OPENBARE ZITTING  
 
01. Verslag gemeenteraadszitting 29 juni 2021 - Goedkeuring  

02. Algemeen bestuurlijk toezicht: opmerkingen vanwege toezichthoudende overheid op  

     het retributiereglement voor de aansluiting op riolen - Kennisneming  

03. Retributiereglement verhuur feestruimte en auditorium nieuw gemeentehuis - Goedkeuring  

04. Retributiereglement UiTPAS Reynaert - Goedkeuring  

05. Aanvraag Lokale Politie Waasland-Noord voor zichtbaar gebruik vaste ANPR camera's in niet  

      besloten plaats in het kader van politieopdrachten - Goedkeuring  

06. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen Vlaanderen naar  

      het lokaal bestuur Beveren - Goedkeuring  

07. Vaststelling lastvoorwaarden voor het schoonmaken van gebouwen gedurende 2022-2023 -  

      Goedkeuring  

08. Aankoop van schoonmaakmaterialen en –producten in 2022 en 2023 - Goedkeuring  

09. Pachtverbreking grond realisatie fietsersbrug Melsele - Goedkeuring  

10. Verbreking gebruiksrechten en aankoop grond realisatie fietsersbrug Melsele - Goedkeuring  

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

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

13. Kosteloze grondverwerving Eikenlaan te Melsele - Goedkeuring  

14. Kosteloze grondverwerving Stuurstraat te Haasdonk - Goedkeuring  

15. Verkoop perceel KMO-grond Doornpark - Goedkeuring  

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

17. Verkoop lot 6 verkaveling Pillekeshof te Melsele - Goedkeuring  

18. Verkoop lot 7 verkaveling Pillekeshof te Melsele - Goedkeuring  

19. Verkoop lot 8 verkaveling Pillekeshof te Melsele - Goedkeuring 2/2  

20. Verkoop lot 9 verkaveling Pillekeshof te Melsele - Goedkeuring  
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21. Verkoop perceel grond gelegen Leeuwerikenlaan te Melsele - Goedkeuring  

22. Verkoop perceel bouwgrond Zillebeek te Beveren - Goedkeuring  

23. Verkoop perceel grond Anjelierenstraat te Beveren - Goedkeuring  

24. Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - Goedkeuring  

25. Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - Goedkeuring  

26. Aankoop grond realisatie fietsersbrug te Melsele - Goedkeuring  

27. Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen (GEMEENTE+OCMW) gedurende 2022-2025 -  

      Goedkeuring  

28. Vakantieregeling 2021-2022 gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring  

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

30. Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ibogem -  

      Goedkeuring  

31. Vervanging effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Waasse  

      Landmaatschappij - Goedkeuring  

32. Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast Kieldrecht en Verrebroek ten gevolge AET- 

       terminal Waaslandhaven - Advies  

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

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

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

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

37. Ten verzoeke van Vooruit: voornaamsverandering - Advies  

38. Ten verzoeke van Groen: vraag tot verbeteren wandel-/fietstracé tussen park Cortewalle en  

      Gentstraat en uitbreiding park - Advies  

39. Ten verzoeke van Groen: herlocatie van statieportret Leopold II (en gemalin) naar trapzaal kasteel  

      Cortewalle - Advies  

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

 
 

 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de algemeen directeur voor het verslag 

van de vergadering  van 29 juni 2021. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergadering  van de gemeenteraad  van 29 juni 2021.  

 

De voorzitter constateert dat er verder geen opmerkingen zijn.  
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Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de gemeenteraad  

van 29 juni 2021. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, heeft twee vragen.  

In de Pastoor Steenssensstraat vinden momenteel nutswerken plaats waardoor delen van de straat 

en het fiets- en voetpad tijdelijk niet toegankelijk zijn. In bepaalde delen van de straat werd 

éénrichtingsverkeer ingevoerd. Ondanks deze enkele richting en een parkeerverbod werden in de 

straat al zeer gevaarlijke situaties waargenomen. Zo gebeurt het vaak dat auto’s elkaar enkel 

kunnen passeren door gebruik te maken van het voet- en fietspad. Dit is uiteraard een zeer 

onveilige situatie voor de zwakke weggebruikers, maar ook voor de werklieden die er aan de slag 

zijn. Buurtbewoners hebben het zelfs over een politiecombi die over het fiets- en voetpad reed. 

Morgen is het de eerste schooldag, Zij hoopt vooral dat de aannemer rekening zal houden met deze 

gewijzigde omstandigheden. Zij vraagt hoe ervoor wordt gezorgd dat de verkeersveiligheid in de 

Pastoor Steenssensstraat blijvend gegarandeerd wordt, gelet op een toename van het aantal 

zwakke weggebruikers doordat het morgen de eerste schooldag is. Zij vraagt welke acties 

ondernomen worden indien de verkeersveiligheid van de straat niet kan worden gegarandeerd. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het er op dit moment een uitzonderlijke situatie is. Er zijn werken. 

Dat betekent onvermijdelijk problemen. Men heeft een aantal maatregelen genomen met een 

enkele richting en daarmee bepaalde stromen die op een andere manier moeten rijden. Dat brengt 

hinder met zich mee. Hij had al eerder de melding gekregen dat een aantal zaken niet altijd perfect 

lopen. Het is aan de diensten doorgegeven zodat dit met de aannemer zeer kort wordt opgevolgd. 

Het is vaak een zaak van mensen die niet altijd doen wat moet gebeuren. Maar het wordt snel en 

kort opgevolgd. Dat sluit niet uit dat er soms dingen helemaal fout lopen. Het wordt zo kort 

mogelijk gevolgd en geremedieerd. Bepaalde hinder en ongemakken zijn bij dit soort werken niet 

te vermijden. Hij verstaat het tweede deel van de vraag zo dat het raadslid informeert naar de 

situatie na de werken. Er zijn straten met bepaalde verkeersintensiteiten. Er zijn gescheiden 

fietspaden en er zijn voetpaden. Er is normaal gezien, door de ingreep van inmiddels al heel wat 

jaren geleden, bedoeld om snelheid te remmen en te proberen een veilige situatie te creëren. Maar 

ook hier stelt hij vast dat bestuurders niet altijd op een correcte manier reageren. In de 

asverschuivingen doen mensen dingen die niet door de beugel kunnen. Het wordt aan de 
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politiediensten doorgegeven met de vraag dit zeer kort op te volgen. Maar het is uiteindelijk een 

straat die qua inrichting voorzien is op snelheden die gelimiteerd zijn met gescheiden fietspaden 

en een toestand die als dusdanig wel oké is. Er is niet de intentie om in de komende jaren heel de 

Pastoor Steenssensstraat heraan te leggen. De huidige toestand is tijdens werken, zoals dat wel 

eens meer gebeurt, niet altijd perfect of gemakkelijk. Het wordt zeer kort opgevolgd. 

 

Raadslid Schelfhout herhaalt dat er vanaf morgen meer activiteit in de straat is met de start van de 

scholen. Daar moet toch wel aandacht aan worden besteed. 

 

Schepen Van Roeyen veronderstelt dat de politiediensten iets actiever zijn om op de eerste 

schooldag een aantal zaken zeer kort te volgen. 

 

Raadslid Schelfhout stelt haar tweede vraag.  

Op 24 augustus las zij in de pers dat Ibogem per 1 september zijn afsprakensysteem voor 

recyclageparken zal uitbreiden. Zonder afspraak kan men enkel nog op donderdag in Verrebroek 

terecht en op vrijdag in Melsele. Deze uitbreiding komt er na een positieve evaluatie. Zij is het 

afsprakensysteem zeer genegen en is zeer tevreden over de eerste evaluatie die werd gedaan 

vooraleer de beslissing genomen werd om het systeem uit te breiden. De coronacrisis heeft de 

digitalisering van de samenleving in een hogere versnelling gebracht. Het is waarschijnlijk ook in 

dat opzicht dat men de beslissing heeft genomen om het online-afsprakensysteem uit te breiden. 

Zij heeft echter twee bezorgdheden. Een afspraak voor het recyclagepark kan enkel gemaakt 

worden via de website van Ibogem. Dat is handig voor degenen in de samenleving die over de 

nodige technische vaardigheden beschikken, maar niet voor degenen die niet over die 

vaardigheden beschikken. Dit des te meer omdat het niet mogelijk is om een afspraak te maken per 

telefoon of per mail. Men moet oog hebben voor wie er nog niet mee kan met de digitale 

snelheidstrein door in te zetten op digitale inclusie. Zij heeft de volgende vragen. Waarom is het 

niet mogelijk om per telefoon een afspraak te maken? Hoe zal de gemeente ervoor zorgen dat 

iedereen uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouderen, over de mogelijkheid zal beschikken om op 

een eenvoudige manier een afspraak te maken? 

 

Raadslid De Wael, voorzitter Ibogem, zegt dat het afsprakensysteem voor het recyclepark er 

eigenlijk toevallig is gekomen door corona. Maar men moet vaststellen dat het een vrij groot succes 

is. Er is afgesproken om na een jaar de evaluatie te maken. Het raadslid was toen niet aanwezig, 
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maar hij snapt haar vraag. Ibogem heeft zich deze vragen ook gesteld. Er is bewust voor gekozen 

om niet volledig naar een afsprakensysteem te gaan. Er worden nog altijd twee verschillende dagen 

vrij gehouden. Rupelmonde is daar uitgevallen. Dat hoeft hier niet te worden besproken, maar het 

is een klein park. Op vraag van Kruibeke zal het volledig op afspraak zijn. Het is heel lastig om het 

daar te organiseren en het geeft ook veel overlast. De twee andere recyclageparken zijn nog altijd 

bereikbaar zonder afspraak. Men ziet dat de doorsnee van de mensen die komen op de dagen 

zonder afspraak niet per se de digibeten zijn. Hij zou ze ook zeker niet willen omschrijven als 

ouderen. Het is een gemixte groep met hetzelfde profiel als op de andere dagen met afspraak. Er is 

bewust voor gekozen om het niet volledig op afspraak te doen om voor de mensen die er minder in 

vertrouwd zijn nog een mogelijkheid te bieden. Mensen die het er moeilijk mee hebben kunnen 

zeker wel naar Ibogem bellen. Ze worden dan geholpen. Ibogem gaat dit alleen niet actief 

promoten en niet als beleid uitrollen. Want dan zijn er straks veel mensen die niet een afspraak 

maken online, maar allemaal gaan bellen. Maar iemand die het echt moeilijk heeft, zal niet in de 

kou blijven staan, die kan nog gerust bellen. Er zijn een aantal voordelen van dit systeem. Er zijn 

20% minder bezoekers op het park, maar de hoeveelheid afval blijft hetzelfde. Hij concludeert dat 

de verplaatsingen naar het park een pak minder is. De parkwachters hebben het veel rustiger, 

waardoor zij kunnen inzetten op betere begeleiding van de mensen en op het goed recycleren. Tot 

slot zijn er veel minder meldingen van disputen op het park. De mensen zijn zelf veel tevredener en 

alles gaat veel vlotter. Daarom is hiervoor gekozen, maar mensen kunnen nog altijd zonder 

afspraak terecht en mensen zullen worden geholpen wanneer dat nodig is. 

 

Raadslid Buyl, onafhankelijk raadslid, heeft drie vragen.  

De eerste betreft de autoloze zondag van volgende maand. Vorig jaar heeft hij er ook over 

gevraagd. Toen heeft de schepen gezegd dat mensen die in de afgesloten straten moeten zijn een 

doorgangsbewijs kunnen bekomen. Hij vraagt of dat zo is en waar men dat aanvraagt. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat er met de diensten een aantal afspraken zijn gemaakt waarbij 

personen en organisaties die effectief op dat moment erdoor moeten, er ook door kunnen. Dat zijn 

hoofdzakelijk hulpdiensten en politiediensten. Voor het overige is er een absolute onmogelijkheid 

om erdoor te kunnen. Maar hij heeft meegegeven aan de mensen een aantal gevallen waarin men 

zeer uitzonderlijk zou kunnen zeggen dat het kan. Het gaat dan vooral over zorg. Daar kunnen wel 

oplossingen voor gevonden worden. Maar de regel is dat, behoudens de hulpdiensten die geen 

toestemming nodig hebben, de autoloze zondag absoluut is. Uitzonderlijke situaties worden van 
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geval tot geval bekeken, maar hij gaat ervan uit dat dit zeer beperkt is. Hij wil de vraag nog wel eens 

opnemen. 

 

Raadslid Buyl refereert eraan dat de schepen vorig jaar heeft gezegd dat zorgverleners die niet ter 

plaatse geraken, een bewijs kunnen krijgen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat, in het geval er mensen zijn die in de uren dat het centrum van 

Beveren is afgesloten, het wordt opgelost.  

 

Raadslid Buyl stelt zijn tweede vraag betreft Beveren Buiten. Hij denkt dat veel raadsleden de mail 

hebben gekregen betreffende het standpunt van de buren in verband met overlast. Hij vraagt of het 

college hier al een standpunt over heeft ingenomen. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het programma van Beveren Buiten in deze coronaperiode heel 

bewust op een bepaalde manier is georganiseerd. Er is over heel wat weken op een locatie een heel 

gevarieerd programma gebracht. Ook met veel zachte invulling zoals toneel, film en voorstellingen 

voor kinderen. Het is ook een éénmalig verhaal tijdens deze uitzonderlijke tijden. Het college vond 

het heel belangrijk om aan de bevolking ruimte te geven om dit soort zaken coronaproef mee te 

maken. Hij heeft het gevoel dat het zeer goed is verlopen. Ook van mensen die in het begin twijfels 

hadden, heeft hij gehoord dat dat voor hen zeer goed verliep. Zij hadden wat zorgen over de 

kwetsbare omgeving. Dat neemt niet weg dat er in al deze weken een of twee gevallen zijn geweest 

die niet helemaal ideaal waren. Daar is op gereageerd. Maar over het algemeen was het een zeer 

goed verhaal, éénmalig op deze locatie. Volgend jaar zullen misschien een aantal dingen worden 

meegenomen die dit jaar zijn geleerd. Er is bijvoorbeeld ook veel op locatie gedaan. De voorbije 

weken is er straattheater geweest in bijna alle deelgemeenten. Het is een éénmalig verhaal dat 

voor de bevolking is georganiseerd op een locatie en binnen de specifieke coronacontext met 

specifieke voorwaarden. Dat kan niet makkelijk overal zo worden gedaan. Naar zijn bescheiden 

mening was het met zeer beperkte hinder. Hij begrijpt het dat, als men in totale stilte zit en er is 

ineens een bepaalde beweging, dat wat hinder geeft. Hij heeft wel de indruk dat de klachten zeer 

beperkt zijn. Hij vertelt een anekdote. Op een avond dat hij er was, waren er een aantal activiteiten 

op locatie. Een feestje bij een van de buren maakte dermate lawaai dat iedereen op het terrein 

dacht dat het daar wel prettig was. Het is dus heel relatief. Hij kan de omwonenden geruststellen 

want volgend jaar gaat men terug naar het oude verhaal van de Beverse Feesten wat betreft 
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buitenactiviteiten. Er zijn inderdaad momenten geweest die beter konden, maar die waren zeer 

uitzonderlijk. 

 

Raadslid Buyl stelt zijn laatste vraag. Hij heeft het recent al eens naar voren gebracht. Het gaat over 

geluidsoverlast van de kleine bromfietsen. Er hebben hem weer mensen gecontacteerd. Horeca-

uitbaters op de markt geven aan dat het cliënteel het terras verlaat omdat er wat gasten op 

bromfietsen zijn die er een sport van maken om toertjes rond het terras te rijden en voor extreem 

lawaai te zorgen. Hij heeft het in de Pastoor Steenssensstraat ook al gezien. Hij vraagt of er iets 

tegen gedaan kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat deze vraag vorige week ook op de politieraad is gesteld 

aan de korpschef. Het is niet zo eenvoudig om dit vast te stellen. In het verleden was er controle, 

maar dat was tegen brommers die opgedreven waren. Daar was apparatuur voor. Die werden op 

rollen gezet en dan kon er duidelijk worden geconstateerd dat die opgedreven waren. In het 

verleden is ook de ganse boetiek van iemand die zich ermee bezig hield opgeruimd. Maar dit is niet 

zo eenvoudig. Geluid is subjectief. De politie beschikt niet over de apparatuur om het effectief te 

meten. Er wordt dus wel degelijk rekening mee gehouden, maar het is niet zo evident. Men kan niet 

vandaag eens een actie houden om het op te lossen. 

 

Raadslid Buyl zegt dat er de laatste tijd meer en meer klachten over komen. 

 

Burgemeester Van de Vijver weet dit. Er zijn ook auto’s die enorm veel geluidsoverlast opleveren. 

Iedereen die het eens heeft gehoord, weet hoeveel lawaai het kan maken. Maar het is niet zo 

eenvoudig om het te constateren en ook nog te verbaliseren. Het is niet voldoende om het tegen te 

houden en een pv op te stellen. Er moet ook wat mee gebeuren. Uiteindelijk moet er bij de rechter 

een veroordeling komen. De vraag is vorige week ook gesteld aan de korpschef. Het raadslid kan 

nalezen wat zijn antwoord was. De problematiek is bekend maar is niet eenvoudig op te lossen. 

 

De voorzitter geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat raadsleden bij het vragenkwartier 

tussenkomen, maar ze geeft raadslid Benali de gelegenheid. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, wil zich aansluiten bij wat collega   Buyl zegt. Hij merkt ook aan zijn kant 

van Beveren dat het de laatste maanden sterk is toegenomen. Hij merkt dat heel vaak dezelfde 
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jongeren die het geluid van hun brommers opdrijven ook de fietspaden gebruiken om een shortcut 

te nemen. Hij geeft het wegeltje achter Cortewalle aan als voorbeeld waar men alleen met de fiets 

langs mag. Als het een kwestie is van deze gasten of dames te pakken, dan is het misschien een 

idee om te controleren op het feit dat er geen brommers door die wegeltjes rijden. Hij sluit zich aan 

bij college Buyl. Het is een probleem dat zich vooral voordat van 11 uur in de avond tot 1 uur in de 

morgen. Het probleem moet serieus worden genomen want het neemt alleen maar toe. 

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat raadslid Benali de discussie correct moet voeren. Hij is twee 

dingen aan het verwarren. Als mensen op brommers fietswegen nemen die daar niet voor geschikt 

zijn, dan is het vrij duidelijk dat er wel tegen opgetreden kan worden. Dan is het een overtreding. 

Waar raadslid Buyl het over heeft, is totaal iets anders. Daar gaat het over brommers die rijden 

waar ze mogen rijden, maar die te veel decibels geven. Dat is totaal een andere kwestie. Het is goed 

geprobeerd maar het zijn twee verschillende dingen. De politie treedt wel op als er mensen zijn die 

met brommers trage verbindingen onveilig maken. Maar geluid is totaal iets anders. 

 

Raadslid Benali denkt dat de overlap heel groot is. Hij heeft het zelf gezien. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat er vandaag voor de zoveelste keer een klant op de 

bank binnenkwam die een voet omslaat op de Grote Markt. De grote tegels liggen al heel lang los. 

Die zijn niet meer opgevoegd en er zijn brokken, zeker als men kijkt ter hoogte van de vroegere 

toeristische dienst. Hij vraagt of er iets aan gedaan kan worden om het terug vast te leggen of terug 

op te voegen. Als het regent, komt men door de losse stenen overal binnen met natte voeten. 

 

Schepen Van Roeyen vindt het vrij logisch dat dit hersteld moet worden als het niet in orde is. Het 

volstaat om het te melden bij het meldpunt. Hij zal de boodschap van het raadslid nog extra 

meegeven. De natuursteen op de markt is inderdaad soms praktisch een probleem. Als er 

bijvoorbeeld een nutsmaatschappij heeft gewerkt, is het herplaatsen van de stenen wat lastiger 

dan bij bijvoorbeeld klinkers. De diensten volgen het wel goed op en doen heel regelmatig 

herstellingen. Hij roept iedereen op problemen te signaleren en te melden bij het meldpunt. Het is 

een gezamenlijke zorg. 
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Raadslid Van de Vyver denkt dat op heel de markt waar de natuursteen ligt, opgevoegd moet 

worden. Alles moet eens goed gecontroleerd worden. Het is niet op een plaats maar op heel veel 

plaatsen. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een vraag over het oplijsten en in kaart brengen van zieke en dode 

bomen. Hij is er al een aantal keer op teruggekomen in de gemeenteraad. Hij heeft gezien dat het 

eindelijk is opgestart. Dat is heel goed nieuws. Hij stelt daarbij de vraag of de schepen het ziet zitten 

om de cijfers en data mee te geven op de beloofde commissie. 

 

Schepen Kegels heeft aangegeven dat het oplijsten al gebeurde. Dat is niet opgestart, maar was 

eigenlijk al bezig. Dit gebeurt elk jaar. Hij zal de data meegeven in de commissie die in september 

zal plaatsvinden. 

 

Raadslid De Munck heeft nog een tweede vraag in verband met de datum van deze gemeenteraad. 

In 2016, 2018, 2019 en 2020 was er geen gemeenteraad in augustus. Wel in 2017 op 1 augustus. Hij 

doet het voorstel om alsnog de gemeenteraad van augustus 2022 niet zo laat in de maand te 

organiseren. Het is nogal druk met de opstart van het schooljaar voor alle ouders en grootouders 

die bezig zijn met kinderen en kleinkinderen. Zo gezinsvriendelijk is het niet. Hij vraagt of er toch de 

mogelijkheid is om de raad begin augustus 2022 te laten doorgaan. 

 

De voorzitter geeft aan dat het college heeft beslist om de vakantieraad niet meer te houden. 

Daarom is er een extra raad in augustus. Er is ook geopperd om het begin september te doen, maar 

daar zit men met een vergelijkbaar probleem. Dat is ook een drukke periode voor gezinnen. Het zal 

worden bekeken op het moment dat de data voor 2022 vastgelegd worden. Zij zal zien of met de 

suggestie rekening gehouden kan worden door eventueel een week naar voren te schuiven. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, heeft een aantal vragen. De eerste over de omleiding door de werken van 

de N70 aan het Pareinpark. Daar kunnen auto’s nu teruggaan richting de N70 via de Hertogin 

Margarethalaan en de Farnèselaan. Hij merkt dat op het kruispunt van de Hertogin Margarethalaan 

en de Farnèselaan verwarring ontstaat. Het ligt in een bocht en het is niet duidelijk dat er voorrang 

van rechts geldt. Hij heeft er een aantal opmerkingen over gekregen. Hij denkt dat het interessant is 

om een bord te zetten om aan te geven dat daar effectief de voorrang van rechts geldt. 
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Schepen Van Roeyen zegt dat, als er signalen zijn dat de omleidingsroute problemen geeft, dit 

meteen wordt opgenomen. Bij deze grote werf loopt het wel altijd samen met het Vlaams Gewest 

die een stuk regie mee opnemen. Het is evident geen enkel probleem om dit te signaleren, los van 

de bedenking dat wanneer er niets voorzien is, er de algemene regel voorrang van rechts is. Maar 

het kan misschien wijs zijn. Hij zal het doorgeven. Als het nuttig is, zal het aangepakt worden. 

 

Raadslid Benali vindt het ook interessant om toezicht te houden op de naleving van de zone 30 in 

de Farnèselaan. Hij merkt dat heel veel automobilisten, dat begint al in de Hertogin 

Margarethalaan vanaf dat men het Pareinpark uit is, niet doorhebben dat er een zone 30 is. Het is 

nochtans duidelijk aangegeven, maar hij denkt dat het niet nageleefd wordt. Hij merkt in ieder 

geval dat bestuurders achter hem zeer gefrustreerd raken als hij 30 km per uur rijdt. Hij vraagt zich 

af of hij de enige is die de borden ziet. Hij ziet op sociale media dat anderen er ook over klagen. Hij 

vermoedt dat dat ook tot het gemeentebestuur is gekomen. Het zou goed zijn om het extra aan te 

geven, bijvoorbeeld door het op straat te schilderen. Het zou in elk geval beter nageleefd moeten 

worden. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat iedereen die tracht de regels te respecteren dezelfde 

gewaarwording al eens heeft meegemaakt. Bij omleidingstrajecten, bijvoorbeeld in de 

Spoorweglaan, is gewerkt met de preventieve borden. Er zijn ook tellingen gedaan om te zien wat 

het effect was. Het bleek toch wel behoorlijk gerespecteerd te worden. Hij wil dit in dezelfde zin 

oppakken om eventueel op dat stukje van het traject zo maatregelen te voorzien. 

 

Raadslid Benali stelt zijn tweede vraag, ook met betrekking tot wegenissen. Er zijn de voorbije 

maanden een aantal koersen geweest. Hij merkt dat er problemen zijn met de borden die tijdelijk 

gezet worden om aan te geven dat men op bepaalde plaatsen niet door mocht. Heel vaak staan die 

er nog een tijd nadat de koers gedaan is. Ze staan er ook vaak vroeger. Heel vaak staan de borden 

scheef waardoor het niet duidelijk is of het voorbij is of niet. Hij merkt dat er veel onduidelijkheid 

over is. Auto’s die plots stoppen, traag rijden en die denken dat het al voorbij is omdat men niets 

ziet en dan doorrijden. Het is de vraag of ze dan een overtreding maken. Hij vraagt zich af of het niet 

mogelijk is om duidelijker aan te geven wanneer een bord wel of niet geldt. Misschien is het 

mogelijk om er een kap over te trekken zodat het voor en na de koers heel duidelijk is. Op dit 

moment is het absoluut niet duidelijk. 
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Burgemeester Van de Vijver denkt dat dit moet worden opgenomen met de mensen die de koers 

organiseren. Die worden gevraagd om de borden om te draaien. Soms is het de wind die de borden 

terugdraait. Soms is er, zoals aan de Kruibekesteenweg, een koers en twee dagen nadien nog eens 

een koers. In Haasdonk en ook in Vrasene zijn er verschillende koersen geweest. Het moet worden 

opgenomen. Hij heeft het ook al gemerkt. Als men de weg kent, dan weet men dat men op dat 

moment er wel door mag. In theorie begaat men een zware verkeersovertreding omdat er een bord 

staat dat genegeerd wordt. Het is misschien wel wenselijk om het eens op te nemen. Misschien dat 

de gemeente hoezen kan kopen die het er over kan trekken. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat er in bepaalde perioden van het jaar veel activiteiten zijn. 

Borden moeten een bepaalde tijd op voorhand gezet worden. De diensten moeten wel puur 

materieel de mogelijkheden hebben om het uit te voeren en op de plek te zetten. De organisatoren 

moeten het dan op het moment verdraaien. Er zijn soms onverlaten die het doen. Met een hoes is 

er nog iemand nodig om het over te brengen, wegnemen, weer over hangen. Hij denkt dat de 

burgemeester een goede suggestie doet om het bekijken met de organisatoren.  

 

Raadslid Benali stelt zijn laatste vraag. Iedereen heeft deze ochtend kunnen lezen dat er een brand 

is geweest in de orangerie van Hof ter Saksen. Hij wil graag horen hoe ernstig het is. In de pers leek 

het wel ernstig. Hij vraagt of er al zicht op is of het te herstellen is en op welke termijn.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat soms snel gehandeld kan worden, maar het raadslid moet een 

beetje tijd geven. Er is gisteravond een uitslaande brand geweest in de orangerie. De eerste 

berichten waren wat verwarrend. De brand is ontstaan in de berging van de keuken, vermoedelijk 

de frigo. Alles is vrijgegeven, er is geen enkel vermoeden van kwade opzet. De keuken en de ruimte 

waar Hortus ter Saksen zit, de ruimte die gebruikt wordt om mensen te ontvangen, zijn vooral 

getroffen. Erachter is vooral rookschade. Langs de buitenzijde valt de schade nogal mee. Er zullen 

nu de nodige expertises moeten gebeuren. Er zal een verslag komen van de technische diensten 

om te bekijken wat er moet gebeuren en op welke manier. Dat gaat niet van vandaag op morgen. 

Het kan altijd gebeuren. Ook de erfgoedgebouwen zijn er niet vrij van spijtig genoeg. Het wordt 

zeker en vast vervolgd. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, zegt dat er op de invalswegen naar de Waaslandhaven allemaal 

nieuwe plaatsaanduidingsborden zijn geplaatst met daarop ‘havengebied Antwerpen’. Op een 
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enkele uitzondering na zijn deze momenteel nog allemaal afgedekt. Hij vraagt waarom deze zijn 

afgedekt. Ten tweede vraagt hij of Beveren zich vereenzelvigt met het feit dat, als men de 

Waaslandhaven binnenrijdt, men de indicatie ‘havengebied Antwerpen’ krijgt. Zo wordt 

gesuggereerd dat men op het grondgebied van Antwerpen komt en niet meer in Beveren is. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de haven van Antwerpen niet alleen op het grondgebied 

van Antwerpen ligt. De haven van Antwerpen strekt zich uit over het grondgebied van Zwijndrecht, 

Antwerpen en Beveren. Er is de afspraak gemaakt dat in het havengebied de haven van Antwerpen, 

dus niet de stad Antwerpen, wegbeheerder is. De borden moeten dat aangeven. De Waaslandhaven 

is geen juridische structuur, wel de haven van Antwerpen. Omdat de haven wegbeheerder is, 

worden de borden zo gezet. Het gaat niet om de stad Antwerpen. Als er een bord ‘haven van 

Antwerpen’ staat moet men niet concluderen dat men in Antwerpen is. De burgemeester van 

Antwerpen heeft er niets te vertellen. Het is het havenbestuur. 

 

Raadslid Creve weet dit ook wel. Maar als er een wit bord staat met ‘havengebied’ en daaronder in 

het groot ‘Antwerpen’, krijgt men een andere perceptie. Hij vraagt of de gemeente ervan op 

voorhand op de hoogte was. De borden staan nu werkelijk op elke invalsweg in de Waaslandhaven. 

Hij vraagt of er over de plaatsing van de borden en de naamgeving geen discussie en overleg is 

geweest met Beveren. De burgemeester zit ook in het havenbestuur dus hij kan zich moeilijk 

voorstellen dat dat gesprek niet is gevoerd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er in het verleden verschillende gesprekken zijn geweest over 

wie er wegbeheerder zou worden van een aantal wegen binnen de haven. Daaraan zijn natuurlijk 

financiële consequenties verbonden. De wegbeheerder is verplicht om het onderhoud van de 

wegen op zich te nemen. Daar is een enorme kostprijs aan verbonden. De gemeente Beveren heeft 

daarvoor gepast. In het kader van de afspraken wordt nu het havengebied afgebakend. De 

reglementering die in het havengebied van kracht is, moet ook via de borden aangeduid worden 

zodat de mensen weten waar het begint en eindigt. Deze gesprekken zijn jaren geleden gevoerd en 

dit is de concrete uitvoering ervan. De gemeente had wegbeheerder kunnen blijven, maar daar 

zitten enorme financiële consequenties aan. De lusten van het havengebied zouden dan niet 

opwegen tegen de lasten. Er zijn dus een aantal afspraken gemaakt, ook in aanwezigheid van AMT. 

Jaren geleden zijn er verschillende onderhandelingen geweest. 
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Schepen Vlegels zegt dat het ook te maken heeft met reglementering binnen de haven omdat er 

havenvoertuigen kunnen rijden. En de Waaslandhaven bestaat niet als juridische term.  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er een hele discussie is geweest over de carriers die soms de 

wegen gebruiken. Dat kon in het verleden niet volgens het verkeersreglement. De bedrijven waren 

al jaren vragende partij. Het gaat ook nog eens om de havenpolitie en niet de lokale politie, wat het 

nog wat ingewikkelder maakte. Nu is het plaatsen van de borden een concrete uitwerking van de 

gemaakte afspraken. Het gaat om de haven van Antwerpen en niet de stad Antwerpen. 

 

Raadslid Creve stelt dat er een aantal zaken op een hoop worden gegooid die niet bij elkaar horen. 

Hij is het ermee eens dat er vanwege juridische redenen bepaalde aanduidingen moeten gebeuren 

die ook zichtbaar zijn. Hij weet ook dat het wegbeheer een kostelijke aangelegenheid is. Maar het 

gaat hier heel duidelijk over plaatsaanduidingsborden. Die hebben strikt genomen niets te maken 

met wegbeheer. Het gaat om de perceptie die erdoor gecreëerd wordt. Hij vraagt of men zich daar 

vanuit Beveren niet op voorhand van bewust is geweest. Het gaat om wat het impliceert en welke 

perceptie dat met zich meeneemt. Hij weet heel goed dat havengebied Antwerpen niet hetzelfde is 

als de stad Antwerpen, maar het zijn wel dezelfde witte borden waarop staat eerst ‘havengebied’ 

en dan ‘Antwerpen’. De mensen die over het grondgebied van Beveren passeren zijn niet allemaal 

even aandachtig als de burgemeester en hijzelf. Hij vindt het voor de perceptie een hoogst 

ongelukkige zaak. Hij zou het jammer vinden als er vanuit Beveren geen discussie aan vooraf is 

gegaan om zich te buigen over deze naamgeving of om wat selectiever om te springen met de 

plaatsing van de honderden borden. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil er geen welles-nietesdiscussie van maken. Er is maar een structuur 

en dat is de haven van Antwerpen die juridisch de mogelijkheid heeft om reglementen af te 

kondigen. Het is wel nodig om met deze borden het reglement af te dwingen. Het kan niet anders. 

Hij vraagt hoe men bepaalde reglementering kan afdwingen als er geen borden staan. 

Raadslid Creve stelt dat op de borden ook alleen ‘havengebied’ kan staan zonder ‘Antwerpen’.  

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het nu eenmaal de haven van Antwerpen is. 

Schepen Vlegels herhaalt dat de Waaslandhaven geen juridische term is. Het lijkt hem niet logisch 

om per gemeente een ander bord te zetten. 

 

 



14 
 

02. Met hun 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. 

 

De voorzitter geeft aan dat er een aantal opmerkingen waren en een aantal aanpassingen zullen 

moeten gebeuren. Dat zal voorgelegd worden op de raad van eind september. Ondertussen is het 

oude reglement terug van kracht. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, wil meegeven dat zijn fractie tegen het nieuwe reglement was. Hij stelt 

voor bij de oude regeling te blijven. 

 

De voorzitter geeft aan dat er niet gestemd hoeft te worden. Het punt is ter kennisname. 

 

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. 

Conform artikel 332 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt met algemeenheid van stemmen 

kennis genomen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 28 juli 2021 met 

opmerkingen op het retributiereglement voor de aansluiting op riolen. 

 



15 
 

 

03. 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 
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Met eenparigheid van stemmen wordt het retributiereglement betreffende verhuur raadzaal, 

auditorium en feestzaal van het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 te Beverren, goedgekeurd met 

ingang van 1 september 2021 . 

 

 

04. Ter vervanging van de vrijetijdspas is een nieuw initiatief opgezet in de vorm van de UiTPAS 

Reynaert. 

 

De voorzitter geeft aan dat er gisteren een commissie over is geweest. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, zegt dat er gisteren een goede commissie is geweest met duidelijke 

informatie. Hij denkt dat dit een goed initiatief is. In de vorige legislatuur is er discussie over 

geweest. Er waren wat barrières maar die zijn mooi overwonnen. Het is een mooi initiatief met een 

combinatie van cultuur en armoedebestrijding. Hij hoopt dat het een succes wordt en dat veel 

verenigingen hierin mee stappen. Hij hoopt dat er een brede campagne gevoerd zal worden om het 

bekend te maken. Hij wil het college bedanken voor het initiatief. 

 

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.  

De uitrol van de UitPAS in onze gemeente is opgenomen in het bestuursakkoord en in het MJP 

vervat als een prioritaire actie. 

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 
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UiTPASlabel draagt: het zogenaamde 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.  

Met algemeenheid van stemmen wordt het 'Reglement aangaande de organisatie van de 

Vrijetijdspas' van 29 april 2014 opgeheven. 

Vervolgens beslist de gemeenteraad algemeen het retributiereglement op de afgifte van de UiTPAS 

Reynaert goed te keuren zoals voorgelegd. 
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05. De voorzitter geeft toelichting bij  het punt inzake ANP-camera’s. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, zegt dat hij dezelfde opmerking wil plaatsen als altijd. Het is op zich goed 

om de snelheid te meten, maar er moet zo snel mogelijk voor worden gezorgd dat het doorgaand 

vrachtverkeer hiermee wordt tegengehouden. Hij weet dat hiervoor databanken nodig zijn. Het 

moet wel de betrachting blijven om het mogelijk te maken het vrachtverkeer an sich te weren. De 

zone 30 zal ook het vrachtverkeer voor een stuk afschrikken, maar men blijft in Kallo zitten met 

doorgaand vrachtverkeer. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat de maatregelen inderdaad een algemeen effect zullen hebben, nu 

de camera’s operationeel zijn, om alle vormen van doorgaand verkeer dat er niet horen weg te 

houden. Er is voor de doorgang ook een tonnagebeperking. Hij weet van heel wat tellingen dat voor 

de doorgang van Kallo, als De Lijnbussen, de bedrijfsbussen voor levering voor bewoners en wat 

landbouwverkeer daaruit wordt gehaald, het doorgaand verkeer met zware vrachtwagens vrij 

beperkt is. Maar hij weet dat, als er een vrachtwagen doorrijdt door de smalle dorpskern van Kallo, 

er toestanden ontstaan. Maar de effectieve metingen en tellingen tonen aan dat het een beperkt 

probleem is. Dat neemt niet weg dat er de instructie is aan de politie om het in de mate van het 

mogelijke te controleren. Met wat er nu wordt gedaan zal er opnieuw een gunstig effect zijn voor 

alle doorgaand verkeer inclusief het beperkte zware verkeer dat daar niet thuishoort. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat er fysiek wel gecontroleerd kan worden. Maar er is nog 

altijd geen akkoord binnen de Vlaamse regering om de gemeenten en steden de bevoegdheid te 

geven om het via GAS-boetes te doen. De meeste gemeenten en steden vragen er om. 

Overeenstemming is weer uitgesteld naar einde volgend jaar. Daarom kan de gemeente er niet mee 

starten. Het tweede gegeven is dat men buitenlanders via de camera kan registreren, maar men 

moet het wel kunnen afdwingen. Er zijn met een paar Europese landen overeenkomsten. Bij de 

andere landen is er totaal geen zeggenschap en kan het niet worden afgedwongen tenzij ze een 

boete hebben gekregen, ze hier terug komen in het land, en ze per toeval tegen worden gehouden. 

Eerst moet er een akkoord komen binnen de Vlaamse regering en ten tweede hoopt hij dat er een 

akkoord komt met alle West-Europese landen op zijn minst. Maar ook de Oost-Europese landen zijn 

belangrijk. Dan kunnen de boetes ook ginder geïnd worden. Dat is momenteel niet het geval. Er zijn 
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dus twee grote hiaten. Hier is nu ervoor gekozen om de mensen via de zone 30 te ontmoedigen om 

door Kallo te rijden. 

 

Raadslid Benali had de reactie verwacht. Hij krijgt wel signalen dat er redelijk wat vrachtverkeer is 

in Kallo. Hij weet niet of het verbeterd is. Er moet inderdaad opgetreden kunnen worden. Hij heeft 

ook begrepen dat er een probleem was om de nummerplaten die met de camera’s geregistreerd 

worden te linken met de vraag of het wel of niet vrachtverkeer is. Hij weet niet of dit ondertussen 

opgelost is. Er was een discussie rond databanken. De discussie is al een aantal keer gevoerd. Hij 

begrijpt dat daar problemen blijven. Men kan alleen blijven aandringen op hoger niveau dat deze 

problemen opgelost worden. Het is niet alleen voor Kallo, maar bijvoorbeeld ook voor Vrasene en 

Haasdonk waar ook nog altijd doorgaand vrachtverkeer is. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat hij en het raadslid op dat vlak aan dezelfde kant staan. 

 

Het Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende zone 30 km/u te Kallo, zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 24 november 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. 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 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.  
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 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. 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.  

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de vraag van 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) 

• Melseledijk 33, 9120 Beveren Waas (ANPR in beide rijrichtingen +overzichtscamera). 

 

 

06. 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.  
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Na goedkeuring door de gemeenteraad zal dit protocol gepubliceerd worden op de website van het 

lokaal bestuur Beveren en van Wonen Vlaanderen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd protocol voor de 

elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen Vlaanderen. 

 

 

07. 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 raad beslist algemeen tot de vaststelling van de lastvoorwaarden voor  het schoonmaken van 

gebouwen gedurende 2022-2023. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 420 165,29 exclusief btw of 

508 400 EUR inclusief 21% btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

Dat houdt in dat de opdracht Europees gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 

aangeschreven. 

 

 

08. Er dient prijs gevraagd te worden voor het leveren van onderhoudsmaterialen en –producten 

gedurende 2022-2023. 

 

Raadslid Maes, Groen, wil wat betreft de aankoop van de schoonmaakproducten een aantal 

bezorgdheden uiten. Hij ziet dat bij de gunningscriteria voor de eerste drie percelen enkel de prijs 

van belang is en voor het vierde perceel er maar 7 punten naar ecologie gaan. In de detaillijsten ziet 

hij nog een aantal opmerkelijke keuzes. Er worden insecticiden, chloortabletten en bleekmiddelen 
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aangekocht. Dit zijn allemaal middelen waarvoor een goed werkend ecologisch alternatief 

voorhanden is. Daarbovenop stuurt de Vlaamse overheid aan op het gebruik van alternatieven voor 

insecticiden. Er zijn voldoende alternatieven op hun website te vinden. Verder op de lijst wordt er 

wel gekozen voor ecologisch afwasmiddel, maar de vaatwastabletten dan weer niet. Voor het 

vierde perceel zijn gelukkig wel heel wat ecologische keuzes, maar daar is de grootste afname een 

niet-ecologische krachtige allesreiniger. Zijn fractie vindt dat niet de juiste keuzes worden 

gemaakt. Hij hoopt in de toekomst een totale ecologische ommezwaai te zien voor het gebruik van 

onderhoudsproducten. Het is zeer belangrijk om die keuze te maken. Zijn fractie zal het 

agendapunt niet goedkeuren. 

 

Burgemeester Van de Vijver is geen expert. Het college laat zich leiden door de diensten. Hij kan 

achter de opmerkingen van het raadslid staan. Hij wil dat zeker en vast ook meegeven. Hij weet niet 

om welke redenen de diensten voor deze producten hebben gekozen. Er zal zeker en vast een 

uitleg voor zijn. Hij zal het meegeven en wil zeker ondersteunen om in de toekomst nog een tandje 

bij te steken. Het college neemt het voorstel van de diensten gewoon over. Deze boodschap zal 

zeker door de directeur aan de diensten meegegeven worden. 

 

De totale uitgave op 2 jaar voor de gemeente wordt geraamd op 172 000 EUR exclusief btw of  

208 120 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. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Open Vld, Vlaams Belang, Beveren 2020, onafhankelijken) tegen 2 

neen-stemmen (Groen) bij 2 onthoudingen (Vooruit) wordt principieel beslist tot het aankopen van 

schoonmaakmaterialen en -producten gedurende 2022-2023. 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aankoop van 

schoonmaakmaterialen- en producten en hiervoor de raming goed te keuren voor de 

vermoedelijke som van 172 000 EUR exclusief btw of 208 120 EUR inclusief btw op 2 jaar. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

 

09. Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 

kopen. 
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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 raad gaat algemeen akkoord met het voorstel van pachtverbreking 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

10. 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. 

Aangezien de 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. 

Algemeen wordt akkoord gegaan 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. 

De raad gaat akkoord 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

11. 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). 
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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. 

De gemeenteraad beslist algemeen 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'. 

De raad gaat akkoord 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. 

Notariskantoor Vercouteren wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

 

12. In brief van 29 juli 2021 liet notariskantoor Bohyn uit Haasdonk de gemeente Beveren 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 
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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 te 

Beveren. Er werd een wederzijdse koop- verkoopbelofte getekend. 

De gemeenteraad beslist algemeen 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. 

Vervolgens beslist de gemeenteraad akkoord te gaan met verkoop aan partij De Bock 

Metaalconstructies te Beveren. 

Notariskantoor Bohyn uit Haasdonk wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

 

13. 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. 

Unaniem beslist de gemeenteraad 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

14. Het college verleende in zitting van  22 juli 2020 een vergunning  voor de realisatie van een nieuwe 

verkaveling voor 6 loten langs de Stuurstraat in Haasdonk. 

Aangezien de gronden deel uitmaken van deze verkaveling en deels gelegen zijn voor de rooilijn 

van de Stuurstraat, dient ter realisatie van deze verkaveling de grond voor de rooilijn nog 
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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. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de gemeenteraad 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

15. In akte van 28 mei 2020 werden de westelijke gronden in de KMO-zone Doornpark verkocht. 

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. 

De raad beslist algemeen het perceel grond, 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1242A met een 

oppervlakte van 280 m², in de KMO-zone Doornpark te Beveren te verkopen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

16. 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. 
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De raad gaat algemeen akkoord 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

17. 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 6 juli 2021 de verkoopsovereenkomst getekend: 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte 

6 9de afd., sectie G nummer 746F/dl 280,37 m² 

De raad beslist unaniem 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

 

18. In toepassing van artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur verlaat raadslid Issam Benali de zitting 

bij de behandeling van dit punt 18. 

 

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 
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7 9de afd., sectie G nummer 745/dl, 746F/dl 262,92 m² 

 

Algemeen wordt beslist 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

19. 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: 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte 

8 9de afd., sectie G nummer 745/dl 239,65 m² 

 

De leden van de gemeenteraad gaan algemeen akkoord 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; 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

20. 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 
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9 9de afd., sectie G nummer 745/dl 301,95 m² 

 De raad gaat algemeen akkoord 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

21. 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. 

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 3 november 2020, werd er 

met de aanpalende eigenaar een akkoord bereikt. 

Algemeen wordt beslist 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

22. 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% 
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administratieve kosten) en dit via de procedure publieke verkoop met biedingen onder gesloten 

omslag met recht van hoger bod. 

De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen 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). 

Akkoord wordt gegaan de verkoopsprocedure (publiciteit, ...) hiervoor op te starten. 

 

 

23. 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. 

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. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

24. 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. 

Met eenparigheid van stemmen gaat de raad akkoord 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. 
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De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

25. 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. 

Met de eigenaar werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon, 

een akkoord in der minne bereikt. 

De gemeenteraad beslist algemeen 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

26. 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. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist 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. 

De voorgelegde ontwerpakte wordt goedgekeurd. 

 

 

27. 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. 
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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. 

De raad beslist principieel en algemeen tot het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen 

(GEMEENTE+OCMW) gedurende 2022-2025. 

Algemeen worden de lastvoorwaarden vast te stellen voor het hernieuwen van de 

hospitalisatieverzekering voor de periode 2022-2025 voor gemeente en OCMW en hiervoor de 

raming voor de gemeente goed te keuren voor de som van 763 636,36 EUR exclusief btw of 924 000 

EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen. 

 

 

28. 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 onder andere de kalender meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor 

het schooljaar 2021-2022. 

 De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur. 

Algemeen wordt beslist 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 onder andere de kalender werd meegedeeld van de vakanties en 

de vrije dagen. 

Akkoord wordt gegaan tot toekenning van de  facultatieve halve vrije dagen op de voorgestelde 

data. 

 

 

29. De lessentabellen en bijhorende leerplannen van het Gemeentelijk Technisch Instituut kunnen elk 

schooljaar wijzigen door enkele factoren. 

Nu zijn de factoren: 
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• 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) 

Ingevolge voormelde wijzigingen hechten alle raadsleden goedkeuring aan de voorgelegde 

lessentabellen en leerplannen in het Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren voor het 

schooljaar 2021-2022. 

 

 

30. 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. 

De raad beslist bij geheime stemming en met 29 stemmen voor Leentje Van Laere, 2 stemmen voor 

Werner Maes bij 2 blanco stembiljetten tot aanduiding van Leentje Van Laere als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ibogem. 

 

 

31. 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. 



34 
 

 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. 

De gemeenteraad beslist bij geheime stemming en met 29 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem 

voor Ernest Smet, 1 stem voor Werner Maes bij 2 blanco stembiljetten tot aanduiding van Leentje 

Van Laere als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Waasse 

Landmaatschappij. 

 

 

 Ten verzoeke van Beveren 2020 werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: 

 

32. Raadslid Jan Creve geeft toelichting bij volgend punt: geluidsoverlast Kieldrecht en 

Verrebroek ten gevolge AET-terminal Waaslandhaven 

Raadslid Creve zegt dat het thema het afgelopen anderhalf jaar herhaaldelijk op de raad aan bod is 

gekomen. Zijn fractie heeft de problematiek al verschillende keren aangekaart. Het gaat om 

geluidsoverlast van de Waaslandhaven die vooral in Kieldrecht en Verrebroek in toenemende mate 

voor geluidshinder zorgt en die grotendeels te wijten is aan activiteiten op de AET-terminal in 

Verrebroek aan de Blikken. De overlast houdt tot op de dag van vandaag aan, quasi dagelijks. De 

afgelopen twee maanden was het zelfs op bepaalde momenten bijzonder erg. Bewoners die er de 

afgelopen maanden over klaagden bij de milieudienst werden systematisch doorverwezen naar 

een lopende geluidsstudie die wordt uitgevoerd door het Antwerps havenbedrijf. Die is eigenlijk 

rechter en partij tegelijkertijd. Hij vraagt naar de stand van zaken. Het college heeft echter 6 uur 

voordat hij het punt op de gemeenteraad wilde behandelen een eigen perstekst verstuurd met 

betrekking tot deze studie. Hij vindt dat dit van bijzonder weinig respect getuigt voor de werking 

van de gemeenteraad. Hij vraagt waarom het college niet heeft gewacht tot nu. De studie is al sinds 

eind juni klaar. Wie de voorbij weken om uitleg vroeg bij de gemeente omtrent de studie werd 
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doorverwezen naar het Antwerps havenbedrijf. Er werd bij vermeld dat men best gebruik kon 

maken van het recht op openbaar bestuur. Maar hij leest in de perstekst dat Beveren toch zelf ook 

heeft meegewerkt aan de studie. Hij vraagt zich dan af waar de loyaliteit van het college ligt ten 

opzichte van zijn bewoners. Hij heeft de perstekst doorgenomen. Deze gaat niet alleen uit van 

Beveren die belanghebbende partij is voor zijn bewoners en de haven van Antwerpen die er 

blijkbaar baat bij heeft om de zaken te minimaliseren. De perstekst geeft hem vooral de indruk dat 

men probeert om AET uit de wind te zetten en dat men probeert om tijd te winnen. Er staat 

namelijk in dat er nog meer studie nodig is. De gemeente Beveren beschikt op dit moment over 

data die drie jaar teruggaan en die allemaal betrekking hebben op deze problematiek. Die data 

liepen tot en met juni 2021. Het is dus niet zo dat men alleen maar over wat fragmentaire 

informatie beschikt. Men zegt dat het op termijn gaat beteren omdat er nieuwe schepen komen die 

minder lawaai maken en omdat er walstroom zal komen. Maar dan spreekt men over een termijn 

van nog een paar jaar. In de perstekst van de gemeente Beveren staat ook dat het geluid in 

Verrebroek en Kieldrecht niet alleen afkomstig is van de AET-terminal. Dat zou er nog aan moeten 

mankeren. Hij vindt de toon van de perstekst beneden alle peil. Hij vraagt waar de loyaliteit van het 

college ligt. Dat is duidelijk niet bij de bewoners. De mensen moeten in het weekend eens naar de 

Blikken bij Verrebroek gaan en daar op de dijk gaan staan. Dan zijn er zo goed als geen 

nevengeluiden, want dan is er geen activiteit in de haven. Dan wordt ook heel duidelijk vanwaar het 

geluid komt en wat dat betekent. Men kan een geluidsmeter meenemen, maar dat is niet nodig om 

te zien wat het probleem is. Hij heeft nog een probleem met het persbericht. Hij vindt er nergens 

een verwijzing in naar de studie. Het is toch het minste om een verwijzing op te nemen naar de 

studie zodat men die kan raadplegen. Dan weet men wat erin staat en heeft men zich niet louter ter 

verlaten op de analyse van de burgemeester. Hij is de enige die in de perstekst aan het woord komt. 

Hij vraagt of in de studie de data van Beveren zijn gebruikt wat betreft de afgelopen drie jaar of dat 

men alleen een studie heeft gedaan op basis van de gegevens van de laatste maanden. Ten tweede 

vraagt hij of de data publiek zijn voor iedereen inclusief de leden van de gemeenteraad. Hij vraagt 

of de studie raadpleegbaar is en waar hij dat terug kan vinden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het college het probleem nooit heeft geminimaliseerd. Hij 

vindt het belangrijk dat het probleem duidelijk gedetecteerd kan worden om te weten hoe het 

probleem verholpen kan worden. De afgelopen maanden heeft men niet stilgezeten. Er is ten 

eerste de studie geweest van de gemeente zelf. Op een gegeven moment is er tussen de haven van 

Antwerpen en de gemeentelijke dienst afgesproken om bijkomende studies te doen. Er zijn 
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verschillende deelstudies. Het was allang, voordat het raadslid het punt op de agenda van de 

gemeenteraad heeft gezet, afgesproken om eind augustus een stuk duidelijkheid mee te geven op 

basis van de studies. De laatste deelstudie dateert zelfs van juli. Er is een stuk van 12 juli, een stuk 

van mei, een stuk van januari en een stuk van maart. Er is verder geborduurd op wat de eigen 

milieudienst aan bevindingen heeft geconcludeerd. Nu is er afgesproken om een verdere verfijning 

aan te brengen door middel van bijkomende studies. Hij heeft er geen enkel probleem mee dat 

deze studie vrijgegeven wordt. Hij zal dit afspreken met de mensen van het havenbedrijf. Hij denkt 

dat er niet alleen vanuit deze gemeenteraad interesse is in deze studie, maar dat er nog andere 

klagers zijn die deze graag zouden willen inzien. Er is geen enkel geheim dat verborgen moet 

worden. De conclusie is dat de geluidsoverlast vooral komt van de dieselmotoren van de schepen 

die aangemeerd liggen. Die liggen stil en moeten blijven draaien omwille van het feit dat die 

energie moeten opwekken, met alle gevolgen van dien. De dieselmotoren geven enorm veel 

lawaaioverlast. De oplossing duurt natuurlijk een tijd en dat is walstroom. Daarom is het zeer 

positief dat de grote rederijen tegen 2023, niet in alleen in Antwerpen maar ook in andere havens in 

Europa, willen investeren in nieuwe schepen. Als deze aangemeerd liggen, moeten niet de 

dieselmotoren draaien. Er moeten enerzijds bijkomende motoren op de boot aanwezig zijn en er 

moet ook door de haven een investering gebeuren want er moeten laadpalen worden gezet waarop 

de nieuwe boten kunnen inpluggen. Ook daar heeft de haven, in het kader van verkregen Europese 

subsidie voor de reconversie, middelen vrijgemaakt. De gemeente Beveren blijft erop aandringen 

dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Het raadslid kan zeggen dat de gemeente moet optreden. Een 

burgemeester kan wel op een bedrijf optreden maar op de Schelde heeft hij geen enkele juridische 

verantwoordelijkheid om schepen aan de ketting te leggen. Het is duidelijk gebleken dat de 

verantwoordelijkheid niet bij AET ligt, ook niet bij MPET. Er zal bijkomend onderzoek naar 

bijkomende geluiden worden gedaan. Het is laagfrequentiegeluid dat voor de problemen zorgt. Er 

is maar één effectieve oplossing en dat is de dieselmotoren vervangen door walstroom. Daar dringt 

de gemeente op aan. Het plaatsen van geluidsdempers kan ook een hoge geluidswinst geven. Maar 

het is vooral de walstroom die zorgt voor de hoogste verwachte geluidswinst. Dat is de duidelijke 

conclusie van de studie van mei. Er is niets te verbergen en er wordt weldegelijk aan gewerkt. Het is 

alleen niet zo eenvoudig om van vandaag op morgen het probleem op te lossen. Er zullen 

bijkomende studies gebeuren waarbij bedrijven als AET en Grimaldi de bereidheid hebben getoond 

om metingen op schepen en het bedrijf zelf te laten uitvoeren. De eerste conclusies zijn wel vrij 

duidelijk. Het is hetgeen al lang werd verwacht. Men hoefde bij wijze van spreken geen specialist te 

zijn om te weten waar het vandaan kwam, dus dat het vooral de dieselmotoren zijn. Er zal voor de 
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oplossing wat geduld nodig zijn. Men kan drastisch zijn en de hele boel sluiten, maar het moet wel 

redelijk en verantwoord blijven. De gemeente blijft erop aandringen dat er zo snel mogelijk 

afdoende investeringen worden gedaan om het probleem op te lossen. Het is een probleem dat 

zich in alle havens stelt. 

 

Raadslid Creve dankt de burgemeester voor de antwoorden. Dit is heel wat concreter dan in de 

perstekst stond. Daarin werd het allemaal nogal omzwachteld omschreven. Dat heeft misschien te 

maken dat met het feit dat het een perstekst is van de gemeente en de haven. Het gaat inderdaad 

om de dieselmotoren van de Grimaldi-schepen. Het zijn uitgerekend de schepen die aan de AET-

terminal liggen. Het is dus bekend waar het probleem zich situeert. Iedereen kan het eens zijn over 

de oplossingen op langere termijn. De burgemeester heeft het mooi opgelijst. Op die manier zal 

waarschijnlijk het grootste deel van de hinder verdwijnen. Men spreekt over een tijdpad tot 2023 of 

2024. Het gaat ook niet over eens een keer een nacht. Het gaat om systematische overschrijding bij 

nacht in woongebied. Vooral in bepaalde delen van Kieldrecht is het dramatisch. Er zijn nog altijd 

geluidsnormen en die worden daar systematisch overschreden. Hij heeft op een van de vorige 

raden op basis van de gegevens van de milieudienst de opsomming gegeven. Toen wordt 20 tot 25 

nachten de grens overschreden. Er is dus een serieus probleem waarbij niet kan worden gewacht 

totdat in 2023 of 2024 het probleem opgelost is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de meningen er voor een stuk over zijn verdeeld. Er is 

geluidsoverlast, maar hij spreekt ook mensen uit Kieldrecht die dichter wonen dan een aantal van 

de klagers en die dit voor een stuk minimaliseren. Het is een perceptie. De een heeft er meer last 

van dan de ander. Het raadslid moet de tijd geven om de nodige reconversies te doen. Het raadslid 

kan wel zeggen dat de boel gesloten moet worden, maar zo eenvoudig is het niet en hij is het ook 

niet van plan. Het is hem wel eens verweten dat hij voor de haven kiest en dat is populistisch. Het 

bedrijf zal inspanningen doen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Het zal gebeuren tegen 

2023. Er is dat engagement. Er zal een beetje geduld nodig zijn. Het is al 2021 en 2023 is niet meer 

zo ver af. Hij zal wel lezen dat het raadslid erop aandringt dat er maatregelen genomen moeten 

worden. Daarnaast heeft hij geen enkele juridische verantwoordelijkheid op de Schelde en dus kan 

hij niets doen. Hij is ook niet van plan dingen te doen die later een forse schadeclaim opleveren. 

Samen met de haven van Antwerpen die zich wel degelijk bewust is van het probleem wordt er 

gewerkt aan de oplossing. Vandaar ook de lijvige rapporten. Hij heeft er geen moeite mee om die 

vrij te geven. Maar er zal dus wat tijd over gaan. Het zal ook duidelijk worden gecommuniceerd naar 
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de bevolking. Er zal worden bekeken of er in de tussentijd een aantal bijkomende maatregelen 

genomen kunnen worden in afwachting van het fundamentele. Dat is walstroom. Daar wordt al 

lang over gesproken omdat er wel degelijk overal een probleem is op dat vlak. Er worden stappen 

in de goede richting gezet om dat een oplossing te geven. Alle contacten die erover gaan, tot op het 

hoogste niveau, zijn vrij duidelijk. De voorzitter van de maatschappij kan het getuigen. 

 

Schepen Vlegels vindt de woordkeuze van het raadslid verkeerd. Zo dramatisch is het niet. Er is 

inderdaad een zekere geluidsoverlast. 

 

Raadslid Creve zegt dat het inderdaad heel subjectief is. 

 

Schepen Vlegels woont er heel dichtbij. 

 

Raadslid Creve weet dit. Maar in de omgeving van de schepen, een paar straten verder, zijn mensen 

die te maken krijgen met significante geluidsoverlast die meetbaar is. Langs de ene kant is er de 

subjectieve ervaring en die is voor iedereen anders. Maar er is ook wat meetbaar is. Daaruit blijkt 

dat de geluidsnormen worden overschreden. Er is hier sprake van een milieuovertreding. Als er 

iemand verantwoordelijk is voor de overschrijding van de geluidsnormen in woongebied, dan zit 

men met een milieudelict. Als het incidenteel is dan is het minder een probleem. Maar als het 

systematisch is dan is het een gigantisch probleem. Dat is wat er hier nu aan de hand is. Dat staat 

volledig los van de subjectieve ervaringen van mensen. Als er moet worden gewacht tot 2023 of 

2024 voordat het structureel is opgelost, dan is dat een onhoudbare situatie. In afwachting daarvan 

moet er dan gekeken worden naar tussentijdse oplossingen. Hij heeft begrepen dat de 

burgemeester dat ook aan bod wil brengen. Hij denkt dat dat echt nodig is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het raadslid het zal kunnen lezen in de studie. Het zal worden 

gesuggereerd ook in de gesprekken die in de toekomst plaats zullen vinden. Er zal aan bod komen 

wat er eventueel kan. Maar het probleem voor het grootste deel oplossen duurt langer. 

 

Raadslid Creve hoopt de studie snel in te kunnen zien. 

 

Burgemeester Van de Vijver ziet de mensen van het Havenbedrijf de komende dagen. De vorige 

studie is ook vrijgegeven. Hij zou niet weten waarom dat hier niet zou kunnen. 
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Raadslid Creve zegt dat het een onwaarschijnlijke toevalligheid kan zijn dat twee maanden geleden 

is afgesproken om uitgerekend vandaag de perstekst uit te brengen en dat hij dat ook toevallig als 

agendapunt heeft aangemeld. Hij wil vragen om in de toekomst bij de verspreiding door het college 

van dergelijke persteksten in verband met een thema dat in de avond ook nog eens op de agenda 

staat, de gemeenteraad op de hoogte te brengen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat is afgesproken dat alle persteksten die vanuit het college 

worden uitgestuurd, ook rondgestuurd worden. 

 

Raadslid Creve vraagt of iedereen die vandaag heeft gekregen. Hij heeft die vandaag niet gekregen. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het raadslid dat dan moet aankaarten bij de dienst 

communicatie. Er is duidelijk afgesproken dat het wel ging gebeuren. De vraag is eerder gesteld. 

Over de vijf deelstudies heeft hij duidelijk gezegd dat hij de conclusies wilde hebben tegen 31 

augustus voor de gemeenteraad. Er is afgesproken dat daarover gecommuniceerd zou worden. 

 

Raadslid Creve vindt dat men op zijn minst had kunnen wachten op het moment dat ook de studie 

ter beschikking wordt gesteld. Dat zou voor iedereen een stuk interessanter zijn. Ofwel had men 

vandaag kunnen vermelden waar men de studie op de website kan vinden. Dan was er meer 

geweest om over te praten en dan had men kunnen zien in welke mate de analyses van de 

burgemeester overeenstemmen met de studie. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft het vaak meegemaakt dat nogal wat conclusies worden 

getrokken vooraleer het college zelf een antwoord geeft of bepaalde dingen kan rechtzetten. Er is 

duidelijk afgesproken dat alle perscommuniqués naar de raadsleden gaan vanaf het moment dat 

deze naar de pers gaan. 

 

Raadslid Creve herhaalt dat dit niet is gebeurd. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er wel een reden zal zijn. Misschien was er iemand nog met 

verlof of wist iemand het niet. 
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Raadslid Creve vindt het een aandachtspuntje voor het college. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

33. Raadslid Jan Creve geeft toelichting bij volgend punt: visie van de gemeente rond 

bouwkundig erfgoed. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, stelt dat het bouwkundig erfgoed in Beveren eerder ter sprake 

is gekomen. Maar tot op de dag van vandaag zit hij te wachten op een duidelijke visie rond 

het erfgoed. Als hij spreekt over bouwkundig erfgoed dan heeft hij het niet zozeer over een 

aantal prestigeprojecten waar veel aandacht voor is. Hij heeft het vooral over het klein 

bouwkundig erfgoed. Dat zijn de zaken die wel beeldbepalend zijn voor een dorp en vaak van 

groot belang zijn voor de mensen omwille van de emotionele waarde die ze eraan hechten, 

maar die vaak als eerste verdwijnen als gevolg van allerhande bouwprojecten. Hij verneemt 

graag wat daar intussen de visie rond is. Ten tweede is er in het bestuursakkoord met 

betrekking tot het erfgoed van de polderdorpen te lezen dat door de havenuitbreiding de 

polderdorpen heel wat waardevol erfgoed dreigen te verliezen en dat de gemeente het 

initiatief moet nemen om instanties op hun verantwoordelijkheid te wijzen of dat de 

gemeente zelf een trekkersrol moet spelen in het zoeken naar oplossingen via erfpacht en 

gebruiksovereenkomsten. Dit is zeker ook belangrijk in het kader van grenspark Groot-

Saeftinghe en het behoud of versterking van de attractiviteit van de streek. Er is nog erfgoed 

aanwezig, maar voor veel van de waardevolle gebouwen is het vijf voor twaalf. 

Schepen Vlegels wil toch niet zomaar voorbijgaan aan de prestigeprojecten. Die zijn ook heel 

belangrijk. Daar gaat heel wat geld naartoe en het is nodig om die in stand te houden. Er moeten 

jaarlijks op de begroting sommen voor voorzien worden om goed in stand te houden, de plaatsen 

waar zij staan dikwijls uit te breiden en te verbeteren zodat zij beter tot hun recht komen. Hij denkt 

aan Cortewalle, Hof ter Saksen, Hof Ter Welle, Fort Liefkenshoek, de Prosperhoeve, het fort van 

Zwijndrecht die niet op het grondgebied staat maar wel belangrijk is voor Kallo, ook de kerken en 

pastorijen en dergelijke meer. Er gaat jaarlijks heel wat geld naar dit soort zaken die voor de 

bevolking van groot belang zijn en waar heel veel mensen gebruik van maken en genieten, niet 

alleen in coronatijd, maar ook in andere tijden. Dat is belangrijk en beeldbepalend voor de 

gemeente Beveren. De gemeente is inderdaad met een aantal andere zaken bezig zoals de molen 
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van Doel. Bij het Hooghuis probeert men de studie op te volgen. Hij hoopt dat er binnenkort een 

akkoord is met de eigenaar van het Hooghuis. Men is volop bezig met de Prosperhoeve. Er wordt 

financiering voor gezocht en die zal wel gevonden worden. Dat is heel beeldbepalend. In de 

subsidiereglementen wordt veel aandacht gegeven aan mogelijkheden voor eigenaars om 

bijvoorbeeld de gevel te renoveren of te isoleren, isolering langs de binnenkant zodat de gevel in 

stand kan blijven. Er wordt ook gezorgd voor een aantal andere zaken. Rond Doel zijn er een aantal 

studies geweest die met medewerking van het havenbedrijf en het Vlaams Gewest zijn uitgevoerd. 

Er zijn een aantal zaken geïnventariseerd. In Prosperpolder heeft de gemeente zelf een studie 

gedaan naar de staat van de kerk. De mensen die er wonen, kunnen nu een aantal veranderingen 

doen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Gewest. Daarvoor zijn ook stedenbouwkundige 

normen vastgesteld. Men probeert regelmatig te spreken met mensen die beeldbepalende 

woningen hebben om ze toch te behouden. Het is dikwijls niet makkelijk en vaak een kwestie van 

geld, zeker als ze niet geklasseerd zijn omdat er dan geen subsidie voor verkrijgbaar is. Men heeft 

een aantal ervan kunnen overtuigen om het toch te doen. Het komt niet altijd in de pers of op de 

gemeenteraad als men erin slaagt om dat te doen. Er moeten dikwijls veel gesprekken worden 

gevoerd met mensen. Hij denkt dat er in die richting heel veel wordt gedaan. Het probleem van het 

raadslid is natuurlijk Doel. Daarvoor is het logisch om de studie af te wachten die voor Doel lopende 

is. Hij hoopt dat er geld zal zijn voor een aantal zaken die men daar kan bewaren. Niet alles, want al 

wat daar staat voldoet niet meer aan de normen van nu. Het zal voor een aantal zaken een 

probleem zijn. De gemeente gaat het zelf niet allemaal betalen of initiatieven nemen als er kans is 

om in te schakelen in een aantal financieringen die van de hogere overheid komen. Verder staan er 

in de polder inderdaad een aantal gebouwen die op het moment leegstaan. Er wordt aan gewerkt, 

men is er in het Vlaams Gewest ook mee bezig, om van deze gebouwen een selectie te maken. De 

streek kan ook alles niet bewaren. Er is nog meer in Vlaanderen en er gaan heel veel middelen 

naartoe. Hij vraagt een selectie van wat zij belangrijk vinden om er een discussie over te kunnen 

krijgen. Als het niet waardevol is, heeft hij liever dat het verdwijnt en dat het landschap wordt 

hersteld. Niet alles kan worden betaald en niet alles kan in stand blijven. Maar er kan misschien wel 

een stuk landschap worden teruggebracht zoals het vroeger was. Er zijn nog wel een aantal 

plannen die de gemeente boven het hoofd hangen. Het is ook niet altijd duidelijk wat wel en niet 

bewaard kan worden. Er zijn gesprekken over om een selectie te maken door de hogere overheid 

van wat zij zinvol vinden om te klasseren of beschermen. 
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Raadslid Creve zegt dat het hem niet alleen gaat om Doel. Zijn vraag betreft het ganse grondgebied 

van Beveren. Hij vroeg ook hoe het staat met een visie. Hij heeft hier geen visie gehoord. De 

schepen verwijst zelf naar studies in en om Doel. Er is een studie die de schepen ongetwijfeld kent, 

de rurale erfgoedstudie. Het is een interessante studie die ook duidelijk maakt welke gebouwen de 

moeite waard zijn om op in te zetten. Als hij in het bestuursakkoord leest dat heel wat van het 

waardevolle erfgoed verloren dreigt te gaan en dat de gemeente het initiatief wil nemen om ze op 

hun verantwoordelijkheid te wijzen of zelf een trekkersrol te spelen, dan is er de afgelopen drie jaar 

nog niets mee gebeurd. Ook niet met erfpacht en gebruiksovereenkomsten. Het gaat heel vaak 

over mensen die met eigen middelen iets willen doen. Hij spreekt gemakkelijkheidshalve niet over 

Doel. Die mensen worden keer op keer wandelen gestuurd. Hij vraagt waar dan de trekkersrol van 

Beveren is. Hij spreekt over die gebouwen die in de rurale erfgoedstudie vermeld worden. Dat zijn 

stuk voor stuk historisch waardevolle boerderijen. Men heeft er in veertien dagen zo iemand voor 

om op eigen kracht iets te beginnen. Er is blijkbaar tot hier toe nog niets rond gebeurd de voorbije 

drie jaar. Er is alleen de intentie. 

 

Schepen Vlegels denkt niet dat mensen er zomaar in gaan zitten om het te restaureren. Als de 

studie wordt gedaan wat voor bewaring in aanmerking komt, dan zullen die vervreemd moeten 

worden. Hij ziet dat een aantal mensen een huis huurt, maar hij ziet er niet de gevolgen van zoals 

restauratie. De middelen zijn er niet altijd. 

 

Raadslid Creve stelt voor dat de schepen eens gaat kijken. Hij is er al een aantal keer op bezoek 

geweest. Hij weet waarover het gaat en er zijn er zo nog. 

 

Schepen Vlegels meent dat ze op een gegeven moment vervreemd zullen moeten worden. Als 

gebouwen als waardevol worden beschouwd door de hogere overheid dan zullen ze vervreemd 

moeten worden. De gemeente kan het niet allemaal betalen. Als het raadslid zegt dat er op erfgoed 

geen beleid is dan moet hij eens kijken in andere gemeenten. Beveren spendeert veel aan erfgoed. 

Er is geen enkele gemeente die in de kern drie parken gelegen heeft. 

 

Raadslid Creve spreekt niet over die dingen. Hij spreekt over klein bouwkundig erfgoed en hij 

vraagt naar een visie daarop. 
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Schepen Vlegels zegt dat gemeente ook bezig is met Erfpunt Waasland aan een inventarisatie. De 

actualisatie is ondertussen gebeurd. Zijn gaan nu de herwaarderingsnotities maken zodat daar ook 

over kan worden besloten en een aantal maatregelen genomen kunnen worden. Men is er dus wel 

mee bezig, ook met kleinere zaken. Hij gelooft alleen niet dat een particulier die een tijdelijke 

woning gaat betrekken, in staat is om een waardevol gebouw te renoveren. 

 

Raadslid Creve zegt dat de bewijzen er nochtans zijn. Dit geloof van de schepen botst met wat er in 

het bestuursakkoord staat. Daarin is sprake van erfpacht en gebruiksovereenkomsten. De schepen 

kan het geloven, maar als men zaken niet de kans geeft of als men andere zaken gaat zeggen dan 

drie jaar geleden in het bestuursakkoord is geschreven dan is er wel een probleem. 

 

Schepen Vlegels zegt niet dat het niet kan. Hij zegt alleen dat er op een of andere manier vervreemd 

zal moeten worden. Met tijdelijke bewoning wordt dit niet opgelost. 

 

Raadslid Creve denkt dat het met vervreemding ook niet wordt opgelost. Bij een aantal panden 

wordt al tien jaar gesproken over vervreemding. De vervreemding moet een administratieve 

mallemolen doorlopen, dus op het moment dat het zover komt, staan er al wat om te vallen. Dan is 

het niets meer waard en is het alleen nog een berg stenen. 

 

Schepen Vlegels denkt dat over verschillende zaken wordt gesproken. 

 

Raadslid Creve denkt dat zij over hetzelfde praten. Als men spreekt over bouwkundig erfgoed, dan 

moet worden gekeken naar de normen die gehanteerd worden door de inventaris. Men moet kijken 

naar wat er staat in de rurale erfgoedstudie over wat er waarde heeft en wat niet. Dat zijn de 

parameters. 

 

De voorzitter ontneemt beiden het woord. Ieder heeft zijn punt gemaakt.  

Zij geeft raadslid Creve nog eenmaal het woord en dan stopt de discussie. 

 

Raadslid Creve vindt dat men in de gemeenteraad nog altijd de mogelijkheid moet hebben om een 

volledig punt te maken zonder dat…. 
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De voorzitter ontneemt het raadslid het woord. Hij blijft in herhaling vallen. Zij vraagt hem nu zijn 

punt te maken en dan de discussie te stoppen. 

 

Raadslid Creve wil bijkomend nog eens vragen, in verband met de inventaris voor het onroerend 

erfgoed, in welke mate de erfgoedverenigingen uit de regio er effectief bij betrokken worden. Hij 

vraagt ook of men over de functie van alle verschillende aspecten van bouwkundig erfgoed, niet 

enkel met betrekking tot de prestigeprojecten maar voor de dorpen beeldbepalende zaken die op 

de inventaris staan, tijdens een commissie eens een diepgaand gesprek kan hebben. Dit vooraleer 

alles wat waarde heeft in Beveren tegen de vlakte ligt of men er niets meer mee kan doen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat Erfpunt Waasland over de nodige kennis beschikt om de actualisatie te 

doen en de rapporten op te maken. Het is duidelijk een goede organisatie. Aan sommige mensen 

die particulier kopen wordt ook opgelegd dat ze het moeten behouden. Maar dat is niet altijd 

makkelijk. 

 

Raadslid Creve begrijpt dat het niet altijd makkelijk is. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het zo wel wordt gedaan. Laatst is nog een klein huis bewaard gekregen 

door te praten en te praten.  

 

Raadslid Creve zegt dat Erfpunt bijzonder veel kennis in huis heeft. Daarnaast zijn er nog een aantal 

verenigingen waar kennis en ervaring in huis is met betrekking tot deze thema’s. Hij denkt aan de 

Hertogelijke Kring en aan de Oudheidkundige Kring Land van Waas. Hij vindt het aangewezen om 

ook met deze organisaties contact te maken over deze problematiek. Hij denkt dat deze 

organisaties daar heel bereidwillig toe zouden zijn. Ten tweede zou hij graag zien dat, los van de 

meer prestigieuze erfgoedprojecten, er in een commissie door wordt gegaan op wat belangrijk is 

voor de gemeente inzake bouwkundig erfgoed. Dat kan gekoppeld worden aan de actualisatie van 

de inventaris, maar kan na al de studies die gemaakt zijn nog wel een stuk verder gaan. 

 

Raadslid Johan Smet, N-VA, zegt dat Erfpunt concreet meedoet aan de inventarisatie en 

actualisatie. Deze is voor Beveren praktisch af. Dan volgt de waardering waar Erfpunt ook aan 

meewerkt. Dit zal voorgelegd worden aan het college. Erfpunt geeft wetenschappelijke presence. 
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Het Erfpunt doet wat het moet doen. De Hertogelijke en Heemkundige Kring is betrokken van in het 

begin. Zij hebben geholpen bij het concretiseren van de inventaris. 

 

Raadslid Creve zegt dat hij vanuit die hoek andere geluiden heeft gehoord. 

 

De voorzitter sluit het punt. Ze verwacht dat er een commissie zal komen als er meer informatie is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

34. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadsvergadering: vraag om uitbreiding camperplaatsen in onze gemeente. 

 

Raadslid Koen Maes geeft hierbij toelichting. 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat steeds meer mensen kiezen voor een vakantie met een mobilhome. 

Het aantal camperstopplaatsen is de laatste jaren sterk toegenomen in dit 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 deze 

gemeente. Mobilhome-eigenaars kunnen blijven overnachten na een dagje fietsen of wandelen. Zij 

ontdekken de schoonheid van de gemeente, een fietstocht doorheen de polders of doorheen de 

deelgemeenten, een bezoek aan Cortewalle of Hof ter Saksen, enzoverder. Zijn fractie vraagt om te 

bekijken waar in Beveren meer plaatsen kunnen voorzien worden, met de nodige accommodatie, 

om gebruikers van campers gastvrij te ontvangen. 

 

Schepen Brocken geeft aan dat er momenteel zeven plekken zijn waar parkeerplaats is voor 

motorhomes. Hieronder Haasdonk, twee in Beveren, Melsele, Vrasene, Kieldrecht en 

Prosperpolder. Bij de opmaak van het masterplan voor de Prosperhoeve en de omgeving is in de 

visie opgenomen dat er én ruimte én beperkte voorzieningen voorzien zullen worden op het 

ogenblik dat er een nieuwe parking aan de Petrusstraat ingericht zal worden. Op dit moment staat 

er nog niets vast, maar men is er wel mee bezig. Momenteel wordt gesproken met mensen uit de 



46 
 

sector. Het is een goed idee en het college is dat zeer genegen. Er wordt momenteel onderzocht 

wat de beste locaties zijn, maar volgend jaar staat er in de begroting een stevig budget. Ze is ervan 

overtuigd dat dit voor het toerisme in Beveren een zeer mooi project kan zijn. Ze vraagt nog even 

geduld tot het volgende jaar. Het college komt er zeker op terug. 

 

Raadslid Maes heeft zijn verhaal gebaseerd op de app Camperstop. Daarin staan negen 

standplaatsen in Groot-Beveren verspreid over vijf plaatsen. Er is geen enkele review over deze 

plaatsen en dat is anders dan voor andere plekken in Vlaanderen. Er is dus nog wel wat werk. Het is 

goed dat het wordt opgenomen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

35. Ten verzoeke van de partijen Vooruit en Groen wordt volgende motie ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad: fietsbrug Kallo. 

Raadslid Benali, Vooruit, heeft een motie gemaakt met de collega’s van Groen. De reden is dat er in 

Kallo het voorbije jaar drie zware verkeersongevallen zijn geweest aan het complex Melsele/Kallo. 

Het laatste dodelijke slachtoffer was een 24-jarige fietsster voor wie onlangs ook een stille wake is 

gehouden. Het is belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat ongevallen vermeden kunnen 

worden. De enige manier om dat hier te doen is de fietsers te scheiden van het autoverkeer met 

behulp van een fietsbrug. Er is al langer sprake van om te kijken naar een definitieve brug, maar dat 

laat maar op zich wachten. Er is nu een breed gedragen oproep om in 2022 de tijdelijke fietsbrug 

die nu in Zwijndrecht staat te verplaatsen naar Kallo. Er is ook een petitie die al meer dan 

tweeduizend keer is getekend. De Fietsersbond roept alle betrokken overheden op om 

verantwoordelijkheid te nemen. Hij denkt dat de gemeenteraad ook zijn verantwoordelijkheid 

moet nemen. Daarom de opgestelde motie die gericht is aan de Vlaamse regering en in het 

bijzonder Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters. Hij leest de motie voor: 

* 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. 
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* 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:  

- 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, teneinde in 2022 de eerste stappen in 

de realisatie ervan te kunnen zetten. 

 

Schepen Van Roeyen hoopt dat iedereen in de gemeenteraad hetzelfde idee genegen is en de 

oproep aan het Vlaams Gewest steunt. Het is de hogere overheid van het Vlaams Gewest die in deze 

actie moet ondernemen. Het bestuur van de gemeente heeft al eerder heel formeel 

gecommuniceerd dat het de oproep tot actie en in dit geval het mogelijk verplaatsen van de 

tijdelijke brug ondersteunt. Hij gaat ervan uit dat alle leden van de raad de gelegenheid nemen om 

het verzoek te ondersteunen. Hij wil alleen kort de context schetsen. Het is hier het Vlaams Gewest 

die actie moet ondernemen. Sommige raadsleden zijn ook actief betrokken bij de definitieve 

planningsprocessen, de bijeenkomsten van de werkbanken rond de tracés van de E34 en de 

fietsoversteken die daar in mee onderzocht worden. Het gemeentebestuur heeft jaren geleden bij 

AMT bekomen dat aan de spoorwegbrug een fietsoversteek wordt gerealiseerd. Vandaag zijn in de 

raad eindelijk een aantal eigendomsoverdrachten gerealiseerd. Dat waren vaak zeer langzame 

processen. In dit geval ging het om het bekomen van informatie. Het was dit bestuur dat bij de 

vertegenwoordigers en administratie van AMT zo veel jaar geleden dit project mee heeft kunnen 

doorduwen. Hopelijk zitten de onderhandelingen in de laatste rechte lijn voor de fietsverbinding . 

Dat wordt een belangrijke conflictvrije fietsoversteek vanuit de park and ride. Dat is voornamelijk 

voor het oosten van de gemeente en de gemeente Zwijndrecht. Wat betreft de tijdelijke bruggen 

heeft de gemeente nog niet zo lang geleden bij Lantis en het Vlaams Gewest de toezegging 

gekregen dat men een tijdelijke brug ging plaatsen in Beveren-polder aan Kallo. Daar is behoorlijk 

wat geld voor voorzien waar het Vlaams Gewest gas heeft teruggenomen terwijl de gemeente al de 

aanrijzones aan het onderzoeken was. Hij hoopt dat een eensgezind signaal hopelijk door de 

Vlaamse regering wordt gehoord. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn met de 

diensten al een aantal oefeningen gedaan. De gemeente is zelfs bereid een opening te maken om 
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de trekkingsrechten of de toelage via de Kopenhagensubsidies waar de gemeente aanspraak op 

kan maken, om een bepaalde drempel makkelijker te nemen. Hij hoopt dat de raad dit signaal 

eensgezind aan Vlaanderen zal geven en dat de minister de vraag ernstig neemt. De gemeente zal 

op alle mogelijke manieren medewerking verlenen, maar het is het Vlaams Gewest dat hier zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen. 

 

Raadslid Benali dankt de schepen. Voor de duidelijkheid wil hij aangeven dat de motie geen 

afbreuk doet aan eerdere initiatieven die genomen zijn door het gemeentebestuur. Hij begrijpt uit 

de uitleg van de schepen dat de meerderheid zich ook achter de motie kan scharen. Hij vraagt de 

motie voor te leggen aan de gemeenteraad. Als het met unanimiteit wordt aangenomen is het een 

krachtig signaal. 

 

Met algemeenheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan volgende voorgelegde 

motie: fietsbrug Kallo. 

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: 

-    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. 

 

 

 Ten verzoeke van de partij Vooruit werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting. 

36. Management van fluviaal overstromingsrisico in Beveren. 
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Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

Raadslid Benali, Vooruit, heeft dit geagendeerd naar aanleiding van wat meer dan een maand 

geleden is gebeurd in Wallonië en voor een stuk in Limburg. Door het uitzetten van de rivieren zijn 

er overstromingen geweest. Dat heeft enorme menselijke en materiële schade veroorzaakt. Er is 

een goede gemeenteraadscommissie geweest in juni. Het is niet zijn bedoeling om die opnieuw te 

doen, maar het ging daar vooral over het pluviaal overstromingsrisico, wateroverlast vermijden en 

water opvangen bij te veel regen en anderzijds ook de droogteproblematiek. Er is toen minder 

stilgestaan bij de mogelijke overstromingen die het gevolg zijn van fluviale omstandigheden, 

bijvoorbeeld wanneer rivieren bij stormtij beginnen uit te zetten of dergelijke meerwateropstuwing 

vanuit de Schelde. In het verleden kreeg deze streek daar regelmatig mee te kampen. Ondertussen 

is er het Sigmaplan dat ook is geactualiseerd. Iedereen weet welke werken er zijn gebeurd aan 

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en het Hedwige-Prosperpolder-project. Dit soort catastrofes zullen 

regelmatiger gebeuren. Hij vraagt hoe goed Beveren en de regio daartegen beschermd is. Er wordt 

verwacht dat om de zoveel jaar, met sterke westenwind, springtij en hoogwater, er een gevaarlijk 

stormtij is in het Zeescheldebekken. Met stijgend zeewater omwille van de opwarming van de 

aarde neemt het risico nog toe. Daarom leek het hem interessant om er nog eens langer bij stil te 

staan. Hij heeft er een aantal vragen bij geformuleerd. Het punt is vorige week ingediend, dus hij 

weet niet of men in staat is geweest om op alle vragen een antwoord te vinden. Het mag ook gerust 

op een nieuwe commissie besproken worden. Hij geeft de vragen toch mee.  

1. Welke factoren van klimaatverandering beïnvloeden de waarschijnlijkheid dat een overstroming 

te wijten aan wateropstuwing op de Zeeschelde zich voordoet in het Beverse?  

2. Op welke wijze werd de invloed van deze factoren tot nu toe meegenomen in de gebruikte 

modellen?  

3. Vergroot of verkleint de havenontwikkeling op de linkeroever de kans van voorkomen van een 

overstroming?  

4. Hoe groot is de huidige beschermingsgraad tegen overstromingen? Het Sigmaplan is 

geactualiseerd en uitgevoerd, maar dat was nog met de abstractie van de klimaatopwarming. Dat 

is er nog niet in meegerekend. 

5. Mocht dit soort overstroming zich voordoen, hoe wordt de impact hiervan dan ingeschat?  

6. Welke beschermingsgraad wil men halen tegen 2030 en 2050, rekening houdend met de 

klimaatopwarming en stijgend zeepeil? 

7. Welke werken voorziet men om dit te halen?  
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8. Zoekt men ter bescherming van Antwerpen nog naar bijkomend gecontroleerd 

overstromingsgebied stroomafwaarts van de stad? En, zo ja, zoekt men dan op de linker- of 

rechteroever? 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er veel vragen bij zijn die het gemiddelde niveau overschrijden. 

Het is ook niet de bedoeling dat de gemeente Beveren daar een antwoord op geeft. De gemeente 

gaat ook geen experts van de universiteiten naar hier halen om er commissies over te geven. Men 

moet ook niet overal elkaar vallen en alles op een hoop gooien. Hier wordt de vergelijking gemaakt 

met Wallonië en met Limburg. Dat waren totaal andere situaties. Dat zijn valleigebieden waarin 

gebouwd is. Door geografische effecten zijn er modderstromen ontstaan die veel verwoesting 

hebben aangebracht. Dat kan hier niet gebeuren. De configuratie van deze streek is totaal anders 

dan ginder. Als er een waterhoeveelheid valt van 200, 300 of 400 milliliter per vierkante meter zoals 

ginder is gebeurd, dan is er geen enkele infrastructuur die ervoor kan zorgen dat het water op een 

normale manier afvloeit. De riolen gaan het niet kunnen slikken als er boven de 100 milliliter per 

vierkante meter valt. Nederland is een watergevoelig gebied omdat het onder de zeespiegel ligt. 

Men moet oppassen met de term. Er wordt al snel gezegd dat er in watergevoelige gebieden niet 

meer gebouwd mag worden. Dat zou betekenen dat er in de ganse polder boven de expresweg niet 

meer gebouwd mag worden. Dat is allemaal watergevoelig gebied. Het wordt op een kunstmatige 

manier geregeld zodanig dat er geen overlast is. Het zit onder de zeespiegel. Er zijn 

signaalgebieden en dat is iets heel anders dan watergevoelige gebieden. Als er in geen enkel 

watergevoelig gebied meer gebouwd mag worden zal er niet veel meer overschieten. Dat is een 

andere discussie. Er zijn enorm veel werken gebeurd om de dijken te verstevigen en ze te verhogen 

om op die manier het springtij tegen te houden. Het college hecht veel belang aan de 

waterveiligheid. Er waren verschillende sporen op de commissie. Het gaat niet alleen om extreme 

wateroverlast; een aantal maanden geleden was er de droogte. Men ziet dat de klimaatverandering 

zich wel doorzet. Ook in deze streek ziet men extreme dingen. Er waren drie zomers waarin men 

water tekort kwam. De natuur kan enorme kracht ontwikkelen, maar dat heeft ook te maken met 

de fysieke omstandigheden van de omgeving. Vroeger spoelden dijken weg en duurde het soms 

decennia voordat die terug werden hersteld, maar de Sigmadijk is voorzien op 11 meter NAW. Dat is 

veel hoger dan de meeste dorpskernen met de uitzondering van een stukje van Beveren, maar 

vooral Haasdonk omdat dat op de Schelderug ligt. Een antwoord formuleren op de gestelde vragen 

is soms zeer moeilijk. Er was de korte tijd en ze moeten vooral voorgelegd worden aan de bevoegde 

instanties in Vlaanderen. Dat is vooral de coördinatiecommissie integraal waterbeheer, het CIW, 
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van Vlaanderen. Voor de uitvoering van de Europese overstromingsrichtlijn is einde 2018 een 

voorlopige risicobeoordeling opgemaakt. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied 

met een potentieel significant overstromingsrisico. Het rapport Voorlopig 

overstromingsrisicobeoordeling Vlaanderen, het VORB, is raadpleegbaar op de website van het CIW 

en van de Vlaamse Milieumaatschappij. Op pagina 36 van het rapport staat een tabel met de 

inschatting van de economische schade en sociale impact van de voorspellende analyse met 

betrekking tot de pluviale en fluviale risico voor diverse terugkeerperiodes. Hij wil het raadslid de 

tabel wel bezorgen. Daarnaast zijn er de stroomgebiedbeheersplannen. Ten laatste op 22 

december van dit jaar zal de Vlaamse regering de stroomgebiedsbeheersplannen 2022-2027 voor 

de Schelde en de Maas en het bijbehorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen 

maatregelen en acties bevatten voor verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor 

de bescherming tegen overstromingen en droogte. Kort samengevat, voor Melsele-Zuid is een 

dossier opgestuurd ter goedkeuring en ondersteuning financiële middelen. Het is een dossier van 

rond de 6 miljoen euro om een aantal werken uit te voeren. Niet alleen drukrioleringen in het kader 

van de afkoppeling, maar ook voor een stuk waterbuffering zullen ingrepen gebeuren. Er worden 

een aantal zaken genoemd die de verantwoordelijkheid zijn van het Vlaamse niveau en waar ook 

aan gewerkt wordt. Ook een aantal voor het Europese niveau. De gemeente zal het inpassen als er 

bepaalde dingen moeten worden gedaan. Er kan een keer een professor in een commissie komen 

die in een uur uitleg komt doen, maar hij denkt dat de gemeente er niet beter van wordt. Het is 

momenteel bezig. Het is ook voortschrijdend inzicht. Tien tot twintig jaar geleden werd over 

waterovervloed en droogte totaal anders gedacht dan nu. Iemand die klimaatverandering ontkent, 

kan ook het zonlicht ontkennen. Het is wel degelijk een gegeven. Bij dezen heeft hij geprobeerd op 

de ingewikkelde vragen een antwoord te geven. 

 

Raadslid Benali weet niet of het zulke ingewikkelde vragen waren. Er is geen lokale studiedienst die 

dit soort dingen voorbereidt. Uiteraard leest hij wel eens studies en probeert hij uit verschillende 

studies en artikelen wat vragen te destilleren. Hij denkt wel dat er wat pertinente vragen bij zitten. 

Het is niet meteen materie voor professoren, als men ziet wat het publiek debat over de 

Deltawerken in Nederland ook op lokaal niveau teweegbrengt. Hij weet dat het onder de zeespiegel 

ligt en deze streek ligt boven de zeespiegel. Dus misschien is de situatie niet volledig vergelijkbaar, 

maar op een bepaald moment is wel in Vlaanderen beslist om het Sigmaplan te starten. Als hij ziet 

wat er aan zee gebeurt rond dijken en voorbereiding op opwarming van de aarde en stijgend 

zeepeil, dan vraagt hij zich af of deze streek kwetsbaar is of dat het Sigmaplan aangepast is. Hij 
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vraagt zich ook af wat de rol van Beveren hierin is. Hij vraagt zich af of Beveren nog kwetsbaar is 

voor de Schelde en of er nog een mogelijkheid is dat er overstromingen komen door de Schelde 

fluviaal. Het wilde het niet vermengen met datgeen in juni gezegd is. Uiteraard heeft dat ook als 

oorzaak klimaatopwarming en te maken met water. Dat heeft meer te maken met plotse regen in 

een bepaald gebied. Dit gaat verder en bestrijkt voor een stuk een ander terrein waarbij moet 

worden bekeken in hoeverre de Schelde nog een bedreiging is, al dan niet via de haven. Het is voor 

iedereen in de gemeenteraad goed om te weten hoe het staat met het Sigmaplan. Hij vraagt of de 

overstromingsgebieden in Kruibeke en Rupelmonde volstaan of dat er in de toekomst nog wat 

moet bij komen. Hij vraagt zich af of men is beschermd tegen wat er komt in 2030 tot 2050. Hij 

vraagt hoe het zit met de nieuwe werken aan de haven. Hij vindt dit pertinente vragen. Hij begrijpt 

dat er niet direct een antwoord op is en dat informatie moet worden ingewonnen. Voor hem hoeft 

er niet direct een professor langs te komen. Hij zou goed zijn als de ambtenaren laten weten wat 

hun kennis erover is of dat die zich kunnen laten informeren. Hij veronderstelt dat de gemeente 

Beveren er toch wel enigszins bij betrokken wordt rond alles wat de Schelde betreft. Als er 

aanpassingen gedaan zijn of in de toekomst nodig zijn aan het Sigmaplan dan zal de gemeente 

erover geïnformeerd zijn. Het is als commissie interessant om te weten wat daar de stand van 

zaken van is en hoe alle gemeenten langs de Schelde zich aan het voorbereiden zijn op de 

klimaatverandering en op de bedreiging van de Schelde. 

 

Burgemeester Van de Vijver blijft erbij dat het vooral een Vlaamse materie is. Er zijn veel stappen 

genomen. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat er in de gemeente nog twee plekken niet op Sigma-hoogte zijn. Dat is 

Fort Liefkenshoek maar daar wordt nu aan gewerkt en in Kallo ter hoogte van het haventje. 

Daarvoor zijn nu ook plannen zodat de Sigmahoogte bereikt zal worden. 

 

Raadslid Benali stelt voor dat hij de vragen nog eens als schriftelijke vragen indient. Dan kan met de 

ambtenaren gekeken worden en eventueel met de professor. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil hem ook wel de tabel bezorgen met de resultaten van de 

voorspellende analyse. Beveren komt er op zowel pluviaal als fluviaal vlak vrij goed uit. 

 

Raadslid Benali zegt dat dat ook zeker mag. En hij zal de vragen ook nog schriftelijk bezorgen. 
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Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

37. Voornaamsverandering. 

 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

Raadslid Rovillard, Vooruit, stelt dat er soms gegronde redenen zijn 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 ervaren, mensen bij wie hun 

naam gekoppeld is aan traumatische ervaringen, enzoverder. In Beveren moet die persoon 200 

euro retributiekost betalen. Enkel indien het gaat om een wijziging naar aanleiding van een 

geslachtsaanpassing is deze dienst gratis. In vergelijking met andere gemeenten en steden is dit 

uitermate duur. De kost van 200 euro is nog niet alles want de aanvrager moet ook nog andere 

administratieve kosten dragen zoals de wijziging van de identiteitskaart, het rijbewijs en het 

reispaspoort. In steden zoals Gent, Brugge, Hasselt en Leuven heeft een switch plaatsgevonden. 

Daar kunnen inwoners gratis en op een heel eenvoudige wijze digitaal de voornaam laten 

veranderen. Dit is een logische evolutie aangezien de digitalisering ervoor heeft gezorgd dat het 

louter een aanpassing in het rijksregister is en niet meer een pak papierwerk zoals vroeger. Veel 

mensen zijn natuurlijk tevreden met hun voornaam. Het wegnemen van de kost gaat er dus niet 

voor zorgen dat er een toename is van het aantal aanvragen. Gelet op het feit dat het niet passend 

ervaren van een voornaam een ernstige negatieve impact heeft op een persoon, lijkt het gratis 

aanbieden van deze dienst niet meer dan een humane bijstelling. De negatieve impact heeft ook als 

gevolg dat de aanpassing best zo snel mogelijk behandeld wordt. De meeste steden en gemeenten 

stellen op de website dat het haalbaar is om het binnen de drie maanden te doen. Daarom heeft zij 

de volgende vraag. Is de gemeente bereid om deze dienst gratis te verstrekken binnen drie 

maanden na de aanvraag? 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat gratis niet bestaat. Er is altijd iemand die het moet betalen. 

Vroeger was dit een nationale materie. Dan kostte dat 490 euro. Tot en met 31 juli 2018 moest dat 

gebeuren bij de FOD justitie. Op een gegeven moment is het verhoogd naar 740 euro. Vanaf 2018 is 

het een bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het college heeft geoordeeld, 
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omdat er toch wel wat werk aan is en het in veel gevallen toch niet levensnoodzakelijk is, om het op 

200 euro te zetten sinds 1 januari 2019. Dit ook om te veel aanvragen te vermijden. Bij een 

weigering wordt het bedrag teruggestort. Als het een wijziging is die is aangevraagd door een 

vreemdeling die ook de Belgische nationaliteit aanvraagt en niet over een voornaam beschikt, dan 

is het gratis. Wanneer het een wijziging betreft aangevraagd door een transgender dan is het ook 

gratis. Er moet natuurlijk ook nog 140 euro aan justitie betaald worden. In de buurgemeente Temse 

is het ook 200 euro en voor de transgenders is het daar niet gratis want die moeten 20 euro betalen. 

In Sint-Niklaas is het 50 euro en voor transgenders is het gratis. In Kruibeke is het 140 euro en voor 

transgenders gratis. In Sint-Gillis-Waas is het 140 euro en voor transgenders 14 euro. In 

Waasmunster is het 250 euro. Lokeren 140 euro. Zwijndrecht 100 euro. Er is dus geen enkele 

gemeente waar het gratis is. Iedereen vraagt dus wel degelijk een vergoeding voor de kosten die 

gemaakt moeten worden. De aanvraag moet ingediend worden bij de ABS van de gemeente. De 

ABS controleert of de burger voldoet. Er moeten bijvoorbeeld geboorteakten worden nagekeken. In 

2018 waren er negentien gevallen, in 2019 waren er vijftien gevallen waarvan één transgender. In 

2020 waren er elf waarvan twee transgenders. In 2021 tot en met 31 mei waren er vijf waarvan één 

transgender. Het grote aantal vragen in 2018 was te wijten aan het feit dat de procedure voor de 

burger sterk werd vereenvoudigd. De burger hoeft zelf niet meer documenten te verzamelen en op 

te sturen. Er was toen ook media-aandacht. Alles kan wel gratis, maar hij weet niet hoe dat moet 

worden verzoend. Het is een kleine kost voor iemand die vindt dat het nodig is. Het is nog eens 

besproken op het college en het college ziet geen reden om de 200 euro te verminderen. 

 

Raadslid Rovillard is teleurgesteld door het antwoord. Zij hoort vooral argumenten die haar 

standpunt bijstaan. Het aantal aanvragen is zeer beperkt. Het gaat dus om amper een meerkost 

voor de gemeente. Er zijn wel steden die het gratis aanbieden zoals Gent, Brugge, Hasselt en 

Leuven. In buurgemeenten als Sint-Niklaas en Zwijndrecht kost het minder, dus het kan wel 

degelijk. Ze vindt het jammer dat er voor deze situatie geen toegeving kan worden gedaan. De 

burgemeester zegt dat het niet levensnoodzakelijk is en er moet worden vermeden dat er te veel 

aanvragen gebeuren. Als iemand zijn voornaam wil laten wijzigen is het per definitie 

levensnoodzakelijk want anders neemt men niet deze stap. Zij stelt deze vraag omdat iemand haar 

fractie hierop heeft aangesproken. Die had al een zware kost moeten dragen en nu komt daar nog 

eens deze 200 euro bij. Dat is voor deze persoon heel ernstig. Het heeft een negatieve impact op het 

leven. Ze vindt het jammer dat er toch 200 euro wordt gevraagd als het maar 15 gevallen zijn per 

jaar. 
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Burgemeester Van de Vijver wil wel eens een lijst met het raadslid maken van alle dienstverlening. 

Hij wil dan ook de vergelijking maken met andere gemeenten en bekijken wat duurder of 

goedkoper is. Hij denkt dat Beveren er qua algemeen beeld en op het vlak van dienstverlening, 

cultuur, sport en jeugd goed uitkomt. Ook in vergelijking met de steden die het raadslid opnoemt. 

Als de gemeente Beveren dezelfde subsidiëring moest kunnen krijgen uit het gemeentefonds als 

die steden, dan wil hij het ook wel eens overwegen. Alles moet in zijn totaliteit worden bekeken. Hij 

wil de cijfers ook wel eens bezorgen van hoeveel dat scheelt per inwoner door wat die steden 

krijgen. Hij verschilt met het raadslid van mening. Gratis bestaat ook niet. Het moet altijd betaald 

worden. Hij denkt dat er andere essentiële dingen zijn. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 

 Namens de partij Groen werden enkele punten toegevoegd aan de agenda van deze zitting. 

 

38. Vraag tot verbeteren wandel-/fietstracé tussen park Cortewalle en Gentstraat en uitbreiding 

park. 

 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat het wandel-/fietstracé tussen park Cortewalle en Gentstraat 

zeer intensief wordt gebruikt. Het pad is met de graskanten links en rechts bijgerekend net 3 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 graskanten zijn dan de uitwijkstroken voor zowel de voetgangers 

als fietsers. Bij minder goed weer is dit niet gebruiksvriendelijk. Het pad dat de grote ruimte tussen 

het park en de Gentstraat/Hazenhof en N70/spoorweg doorkruist staat nog niet ingekleurd als 

parkzone. Er is alvast in de plaatselijke regionale pers vanuit CD&V en N-VA geopperd om daar werk 

van te maken. Dit betekent wel dat er eerst een wettig kader getekend moet worden, een RUP dat 

definitieve lijnen aftekent. Vorig jaar werd aan de bestaande contouren opnieuw geknibbeld om 

een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Opnieuw open ruimte die verloren gaat. Dit open 

binnengebied vraagt ook een studie hoe waterhuishouding verbeterd kan worden, hoe de nog 
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actieve landbouw verder kan ingericht worden met natuurelementen zoals bloemenweiden, de 

uitbreiding van de houtkanten en knotwilgen, eventueel aanleg van waterpoelen en misschien een 

publieke boomgaard. Deze ruimte vraagt om meer dooradering met wandelmogelijkheden, zowel 

recreatief als eventuele uitbreiding van het huidige Park Cortewalle met speelbos aan de zuidkant 

richting spoorweg. Hij vraagt om: 

- het huidige pad van 3 meter te verbreden naar 3 meter verhard 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 of 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. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de fietsverbinding van de IJzerstraat tot aan de N70 het op een na 

drukste is van de gemeente. Er zijn ongeveer 1.500 fietsbewegingen per dag. Het is een vrij 

comfortabele fietsverbinding, quasi conflictvrij. Na de laatste ingrepen aan de Gentstraat door het 

sluiten van de spooroverweg is dit nog versterkt. Om het conflictvrije karakter te versterken is al 

beslist om het stukje waarbij de fietsverbinding aan de Gentstraat komt en de verbinding maakt 

aan de IJzerstraat volledig in de voorrang te steken en in te richten als een fietspad. Dat is nog 

sterker dan een fietsstraat. Er komt een corridor van volledige conflictvrijheid. Dat kan veilig 

gebeuren omdat aan de Gentstraat nog maar zeer beperkt verkeer is van twee of drie woningen en 

heel minimaal landbouwverkeer. Men probeert de hele corridor conflictvrij te maken. Het is de 

bedoeling dat inderdaad het comfort voor de fietsers vergroot en verbeterd wordt. Er is al een 

redelijke breedte ter beschikking. Hij denkt dat het raadslid het zelf heeft nagemeten of ter plekke 

gecontroleerd. Er is ongeveer 3 meter inclusief de bermen. Dat betekent wel dat men tot tegen de 

rand van de verharding kan rijden. Dat zijn gedane ingrepen. Een aantal jaren geleden is het stukje 

tussen de Gentstraat en de IJzerstraat volledig heraangelegd, zelfs met verlichting om op die 

manier fietsen comfortabeler te maken. In verband met de vraag over het verbreden van het 

fietspad zegt hij dat – hij denkt aan het smallere stukje tussen de Essendreef en de Gentstraat – 

daarvoor grondverwervingen gedaan moet worden. Daar moet een juridisch kader voor gemaakt 

worden. Op dat vlak worden de afspraken die zijn gemaakt op dit moment uitgevoerd. Er is een 

RUP in opmaak voor de zone tussen Cortewalle en Eikenlaan/Hazenhof. Dit is in volle 
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voorbereiding. De eerste versie van de startnota is klaar. Hij heeft begrepen uit toelichting van de 

diensten dat men ook na bevraging en opstarten van het planningsproces naar de bevolking toe 

wel degelijk denkt over een traject dat binnen een aantal weken doorlopen of opgestart moet 

worden. Het is precies binnen het RUP dat perfect kan en zal voorzien worden om het bestaande 

tracé uit te breiden. Het is ook belangrijk om in dat gebied eventueel nog doorsnijdingen te 

voorzien richting de N70. Men probeert op dat vlak vooruit te denken. Bij het ontwerp van de N70 

heeft men bij AWV moeten doorduwen om de beveiligde fietsoversteek te krijgen aan de verbinding 

Jan Bekenshoek. Het is de bedoeling om de connectie te maken door dit gebied vanuit de 

Hazenhof, ongeveer de rand van het gebied richting de N70 om dan rechtstreeks door te steken 

naar een van de fijnere fietsverbindingen langs de Meersenbeek. Dit verhaal zit in de pijplijn. De 

zaken waar het raadslid allusie op maakt, zitten er zeker in en worden in het proces al opgenomen. 

Het raadslid heeft nog wat gezegd over het bredere ruimtelijke kader. Daar is hij minder bij 

betrokken. Men is volop bezig met de versterking van de fietsassen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er voor het RUP een ontwerper is aangesteld. Die heeft het voortraject 

gedaan. De bestemming moet niet veranderd worden. Het is bestemming parkgebied in het 

gewestplan. Maar men wil dit verfijnen, kijken hoe de randafwerking gedaan kan worden en wat er 

nog aan meerwaarde gecreëerd kan worden in verband met de doorwaadbaarheid van het terrein. 

Aan de grens bij Jan Bekenshoek is nog een stuk woongebied. Daar probeert men ook een visie op 

te ontwikkelen. Ook probeert men een aantal toegangsmogelijkheden naar het binnengebied 

mogelijk te maken vanaf de zijstroken. De aspecten die het raadslid heeft genoemd worden zeker 

allemaal bekeken in het kader van het RUP. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er een tijdlijn op te maken is. Er is gezegd binnen een aantal weken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat er op een van de volgende weken een bespreking is op het college van de 

voorstudie. Het college zal nog kijken wat er bij moet of af moet. Dan kan er commissiewerk 

gebeuren. Dan gaat men naar een voorlopige vaststelling mat adviezen en dergelijke meer. Er 

wordt hard aan gewerkt om een aantal gronden in bezit te krijgen om deze zaken te realiseren. De 

gronden zijn niet in de handen van de gemeente. 

 

Raadslid De Munck vraagt tot slot of er, in de tijd die nodig is om het RUP op te stellen, bekeken kan 

worden hoe het verder ingekleed wordt. Hij vraagt te kijken naar het prikkeldraad. Met 1.500 
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fietsbewegingen per dag … Tegen een boom fietsen is al erg, maar met het gezicht in het 

prikkeldraad is nog erger. Hij vraagt of het mogelijk is om zo’n drukke fiets- en wandelweg te 

voorzien van weideafsluiting, maar dan toch geen prikkeldraad meer. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat kan, maar het is op privédomein. Het is een afsluiting om 

de dieren op de wei te houden. Als de prikkeldraad er niet mag staan en de stier loopt over het 

fietspad, dan is dat niet goed. Er kan worden bekeken of de afsluiting met ondersteuning van de 

gemeente kan worden vervangen. De afsluiting staat op privédomein en de gemeente kan de 

landbouwer niet verplichten om het weg te doen om er iets veiligers te zetten. Er kan bekeken 

worden naar ondersteuning net als is gedaan bij het fietspad langs het spoor. 

 

Raadslid De Munck zegt dat aan de binnenkant waar de dieren staan er schrikdraad is. Aan de 

buitenkant staat prikkeldraad. Hij vraagt of de gemeente daar iets kan betekenen. 

 

Burgemeester Van de Vijver herhaalt dat de gemeente dan een stuk ondersteuning zal moeten 

geven. Het kan want op het langeafstandfietspad is ook een andere afsluiting gezet. 

Over dit punt werd geen stemming gehouden. 

 

 

39. Herlocatie van statieportret Leopold II (en gemalin) naar trapzaal kasteel Cortewalle. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het college besliste in maart 2021 om het portret van Leopold II 

en gemalin een plaats te geven in de traphal van kasteel Cortewalle. Deze portretten hingen in de 

collegezaal van het oude gemeentehuis aan de Stationsstraat Beveren en maakten nooit deel uit 

van een ruime publieke zichtbaarheid of toegankelijkheid. De portretten hebben ook nooit in het 

verleden in het kasteel van Cortewalle een plaats gehad. De schilderijen behoren tot het 

gemeentelijk kunstpatrimonium. Met het publiek toonbaar stellen van deze beelden gaat het 

gemeentebestuur van Beveren als enige in Vlaanderen in tegen de huidige visie van 

gemeentebesturen die geconfronteerd worden met openbare beelden van Leopold II en de 

beladenheid ervan. De Congo-vrijstaat werd als privédomein van Leopold II in 1885 opgericht. 

Beelden ter ere van Leopold II worden in het algemeen beschouwd als symbolen van de koloniale 

geschiedenis van België in Congo. Al tijdens het bewind van Leopold II zelf was er internationaal 

politiek protest, alsook lokale opstanden tegen de grove uitbuiting en het geweld van het regime in 
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Congo-vrijstaat. Veroveringen, oorlog, repressie, dwangarbeid, hongersnood en epidemieën 

kostten het leven aan onnoemelijk veel Congolezen. Hoewel er geen officiële volksregisters werden 

bijgehouden, heeft onderzoek aangetoond dat er tijdens het plunderbewind van Leopold II een 

bevolkingsterugval was van circa 8 tot 10 miljoen mensen. In het licht van deze uitbuiting en 

uitroeiing van de lokale bevolking kunnen beelden van Leopold II beschouwd worden als 

verheerlijking of vergoelijking van deze feiten. Deze beelden stellen zo de vraag welke verhalen, 

figuren en gebeurtenissen in de publieke ruimte herdacht worden op scherp. Dat de geschiedenis 

niet moet worden uitgewist is een slechte reden om standbeelden en straatnamen te behouden. 

Wie een beeld verwijdert, herschrijft de geschiedenis, dat argument hoorde men vaker in het 

afgelopen jaar. Je mag het verleden veroordelen en bekritiseren, aldus de beeldenbeschermers, 

maar je mag ze niet uitwissen. Dit is nochtans een drogargument, een retorische fopduik. De 

beelden zijn geen geschiedenisboeken, maar bedoeld als hulde en als historisch eerbetoon. In 

Duitsland valt geen enkel statieportret van Adolf Hitler te bespeuren, maar toch zijn de Duitsers 

hem nog lang niet vergeten. De Vrijheidslaan in Amsterdam heette ooit de Stalinlaan, genoemd 

naar de dictator die zijn eigen volk uithongerde en uitmoordde. De stad Amsterdam herschreef de 

geschiedenis natuurlijk niet toen zij deze straatnaam wijzigde. De naamswijziging kwam er net 

door meer historisch bewustzijn. Zo komt hij bij koning Leopold II. Het is belangrijk dat de 

misdaden van Leopolds regime ook destijds al scherp veroordeeld werden door de nationale en 

internationale gemeenschap. 130 jaar geleden stelde bijna niemand in Europa het kolonialisme in 

vraag, maar wel het wrede koloniale schrikbewind van Leopold II. Koning Leopold II was zelfs 

volgens de toen geldende morele standaarden een vreselijke man. Een eerbetoon aan zo iemand in 

de publieke ruimte, gesanctioneerd door de Belgische staat, is wel degelijk ongepast. De 

samenleving wil juist die mensen huldigen die de vooruitgang op het vlak van moraal, kennis en 

politiek positief voorwaarts stuwden. Niet de treuzelaars en weigeraars die ze tegenhielden. Zijn 

fractie is ervan overtuigd dat deze collegebeslissing geen goede voedingsbodem vormt voor debat 

en reflectie. Zijn fractie had al eens een oproep tot reflectie gedaan bij de straatnaam De 

Brownestraat. Jammer genoeg werd dit afgewezen door het college. Hij hoopt dat het 

gemeentebestuur inziet dat de beeltenis van Leopold II ook als aanstootgevend, pijnlijk en 

onwenselijk ervaren wordt. Een groeiend bewustzijn over discriminatie en racisme verrijkt de 

historische kennis en inzichten in een diverse samenleving in snelle verandering. Hoe men vandaag 

naar dergelijke beelden kijkt, staat ver af van het initiatief van hun plaatsing in de openbare ruimte 

van het Kasteel Cortewalle. Kunst in de publieke ruimte staat immers in de gemeenschappelijke 

ruimte en krijgt betekenis naar gelang mensen een bewustzijn delen over de intentie waarmee ze 
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daar geplaatst zijn en hoe die boodschap door de bewoners en bezoekers van de gemeente 

ontvangen wordt. Hij denkt dat er nood is aan een gesprek over de verschuivende betekenissen van 

dergelijke beelden waarbij de genuanceerde woordenschat van erfgoedwaarden als richtlijn kan 

dienen. De beeltenis van Leopold II kan beter in bewaring genomen worden in het depot van Hof 

Ter Welle dat zowel kunstwerken uit de museumcollectie als uit de collectie van de gemeente 

Beveren bevat. De beheerders kunnen zich beschikbaar houden voor verder overleg en advies over 

het beeld van Leopold II en desgewenst over andere koloniale verwijzingen in de publieke ruimte. 

Tevens is het belangrijk dat het college ook de bevindingen van de Bijzondere Kamercommissie 

afwacht en deze na publicatie ook toepast op haar beleidsvoering. Hij vraagt om: 

- 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. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil geen discussie beginnen over de daden van Leopold II. Het gaat hier 

over een historisch portret van Leopold II en zijn eerste vrouw Maria Hendrika. Hij is in 1999 in het 

college gekomen en toen hing het er al. Hij weet niet waar het vroeger gehangen heeft, maar 

vroeger hingen er portretten van de burgemeesters die nu in de trouwzaal hangen. De 

staatsieportretten zijn in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur gemaakt van 1857 tot 

1920. Het komt door het feit dat het oude gemeentehuis een andere bestemming krijgt. Anders was 

deze discussie niet gevoerd. Hij heeft toen nooit iemand horen zeggen dat de portretten weg 

moesten. Er zijn toch al wat mensen die in de schepenzaal hebben gezeten. Leopold I hangt er ook 

maar dan zonder zijn echtgenote. De nota waar het raadslid naar verwijst, was een discussienota. 

Dit wil niet zeggen dat de beslissing is genomen. Leopold I zou naar het nieuwe gemeentehuis 

kunnen verhuizen. Omwille van de gevoeligheden zal het portret van Leopold II zeker en vast niet 

verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis. Leopold II was begin 1900 goed bevriend met Florimond 

de Brouchoven de Bergeyck. Op een foto van de eerstesteenlegging van de Basiliek van 

Koekelberg, op grond die Florimond de Brouchoven de Bergeyck weggeschonken heeft, staat 

Leopold II. Beiden hebben ook een toespraak gehouden. Er was een intense vriendschap. 

Florimond de Brouchoven de Bergeyck zou ook een aantal expedities gefinancierd hebben in 

Congo. Men had ver kunnen gaan om te proberen de geschiedenis recht te zetten, maar dat gaat 

dus niet. Maar er is dus een zekere binding. Vandaar dat in de discussienota stond dat eventueel de 
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Brand van Beveren en Het Laatste Oordeel overgebracht kunnen worden naar het gemeentehuis. 

Maar in het advies van de dienst staan nogal wat bemerkingen omdat de beide schilderijen fragiel 

zijn. Er moet bekeken worden hoe het in het gemeentehuis staat met het klimaat en de 

vochtigheid. Er is ook advies ingewonnen bij Monumentenwacht. Er moet dus bekeken worden of 

de twee schilderijen een nieuwe plaats kunnen krijgen zonder dat gevolgen voor de kwaliteit van 

de schilderijen. Indien daar een positief antwoord op gegeven wordt, zou Leopold II daar eventueel 

kunnen plaatsnemen in de traphal. De beslissing is nog niet genomen. Het hangt af van wat er met 

de twee andere portretten kan gebeuren. Sowieso moet er iets met het portret van Leopold II 

gebeuren. Het kan niet in het depot van Hof Ter Welle omdat het te groot is. De dienst heeft vrij 

duidelijk aangegeven dat het niet ergens opgeborgen kan worden. Het zal zeker en vast niet 

worden vernietigd. Dat zou totaal absurd zijn. Het is een historisch portret, los van de figuur. Er 

moet dus nog het een en ander gebeuren en dat zal nog wat tijd in beslag nemen. De Brand van 

Beveren is olie op doek. De laatste restauratie was in 1980. Het Laatste Oordeel is olie op eiken 

panelen. Daar moet eerst duidelijkheid rond zijn. Als die niet verplaatst kunnen worden, is er al 

geen sprake meer van om Leopold II met zijn echtgenote daar te hangen. Men gaat Leopold II en 

zijn gemalin niet scheiden, maar ze komen zeker niet in het gemeentehuis te hangen. Men kan van 

mening verschillen over wat er moet gebeuren met het portret, maar het gaat niet in een kelder 

worden opgeborgen. 

 

Raadslid De Munck vraagt naar een indicatie van de tijdsduur. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat het nog wel een paar jaar kan duren. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

40. Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

lokaal Klimaat- en Energiepact (LEKP). 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, geeft aan dat Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir eind 

2020 het lokaal Energie- en Klimaatpact voorstelden. 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 zorgen dat de doelstellingen uit het 

Vlaamse Klimaatplan behaald worden. De Vlaamse Regering nodigde begin juni de lokale besturen 
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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 de 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? 

 

Schepen Kegels heeft gisteren om 10 uur de brief van de minister binnen gehad. Hij moet deze nog 

wel kunnen lezen en de inhoud doornemen. Hij heeft in het college voorgesteld om die volgende 

week naar het college te brengen. Als het college akkoord gaat, kan het worden geagendeerd in 

september op de gemeenteraad. Hij ziet er weinig problemen in, maar hij denkt dat het wel 

gekoppeld moet worden aan Waasland Klimaatland waarin al heel wat inspanningen worden 

gedaan. Maar als men morgen financiële middelen kan krijgen om het nog beter te maken dan kan 

daar niemand tegen zijn. Het moet nog inhoudelijk worden bekeken op het college. Indien akkoord 

zal het in september naar de gemeenteraad worden gebracht. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

31 augustus  2021 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 28 september  

2021. 

  

Hiermee eindigde de zitting. 
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    Waarvan verslagschrift. 

              

   Op last: 

       

                algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 

 
                Jo Van Duyse         Veerle Vincke 
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