
Gemeenteraadszitting  van 28 september 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, Ann 
Cools, 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, Leentje Van Laere en Bram Massar, raadsleden; 
Jo Van Duyse,  algemeen directeur. 
 
Iedereen was aanwezig. 
 
             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 
01. Verslag gemeenteraadszitting 31 augustus 2021 - Goedkeuring  

02. Ontslag raadslid Ann Vermeulen en de eedaflegging van haar opvolger - Goedkeuring  

03. Opvolgingingsrapportering 2021 - Kennisneming  

04. Reglement en samenwerkingsovereenkomst voor gemeentelijke geschenkbon - Goedkeuring  

05. Toekenning renteloze lening Chiro Ieweko - Goedkeuring  

06. Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - Goedkeuring  

07. Aanpassing convenant Reflex nv - Goedkeuring  

08. Cameratoezicht en controle op sluikstorten en handhaving - Goedkeuring  

09. Globaal tragewegenplan voor deelgebied Beveren centrum ten zuiden van spoorlijn L59,  

       Melsele en Haasdonk - Goedkeuring  

10. Verzoekschrift voor opheffing van trage weg tussen Molenstraat en Texam omwille van  

       dertigjarig niet-gebruik - Weigering  

11. Pachtverbreking en aankoop gronden + vestiging erfdienstbaarheid afwateringsgracht  

       8.042, Molenstraat te Kieldrecht - Goedkeuring  

12. Pachtverbreking van grond ter realisatie van een fietsersbrug te Melsele - Goedkeuring  

13. Kosteloze grondverwerving gelegen, Kapelstraat te Melsele - Goedkeuring  

14. Aankoop grond voor de realisatie van een fietsersbrug te Melsele - Goedkeuring  

15. Ondergrondse inneming 's Herenwilg Beveren - Goedkeuring  

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

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

18. Samenstelling schoolraad 2021-2025 - Goedkeuring  



19. Waarnemer vanuit een politieke fractie voor de GECORO - Kennisneming  

20. Vervanging plaatsvervangend niet-stemgerechtigde afgevaardigde bij projectvereniging  

       WACCO - Goedkeuring 2/2  

21. Vervanging 1 bestuurder met raadgevende stem bij Maatschappij voor Linkerscheldeoever -  

       Goedkeuring  

22. Ten verzoeke van Beveren 2020: toegankelijkheidsregeling natuurdomeinen - Advies  

23. Ten verzoeke van Vooruit: tractorsluis - Advies  

24. Ten verzoeke van Vlaams Belang: beschilderen elektriciteitskasten - Advies  

25. Ten verzoeke van Vlaams Belang: sluikstort - Advies  

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

27. Ten verzoeke van Groen: stand van zaken dossier kasteel Hof ter Saksen en  

       schadedossier Orangerie - Advies  

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

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

30. Ten verzoeke van Groen: asbest in GTI - Advies  

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

 
 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering  van 31 augustus 2021. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergadering  van de gemeenteraad  van 31 

augustus 2021. 

 

De voorzitter constateert dat er verder geen opmerkingen zijn.  

 

Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de 

gemeenteraad  van 31 augustus 2021. 

 

 

 

 



02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij  schrijven van 1 september 2021 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de 

gemeenteraad, meldt mevrouw Ann Vermeulen dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. 

Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag 

als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn in. 

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de 

gemeenteraad zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd. 

Door alle raadsleden wordt kennisgenomen van het ontslag als raadslid van mevrouw Ann 

Vermeulen. 

Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid 

wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is 

overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van 

diens geloofsbrieven door de gemeenteraad. 

De heer Bram Massar fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Ann 

Vermeulen werd verkozen. 

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer 

Bram Massar, nl. of hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat hij de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de 

verboden graad bestaat. 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van de heer Bram 

Massar. 

Vooraleer zijn mandaat te aanvaarden zal de heer Bram Massar in openbare vergadering de 

eed afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Algemeen wordt akte gnomen van de eedaflegging van de heer Bram Massar als 

gemeenteraadslid. 

Door deze eedaflegging wordt de heer Bram Massar ambtsbevoegd.  Hij volgt mevrouw Ann 

Vermeulen op als gemeenteraadslid. 

De heer Massar wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging 

als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk 

welzijn in. 

In de eerste gemeenteraadscommissie zal mevrouw Ann Vermeulen worden opgevolgd door 

de heer Stijn De Munck. 



De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

 

Raadslid Massar, Groen, wil eerst een tussenkomst doen over het vertrek van Ann Vermeulen. 

Hij neemt met een dubbel gevoel plaats. Hij is blij met de kans die hem geboden wordt, maar 

helaas in de wetenschap dat hij Ann vervangt. Zij is zeer sterk in de debatten, welbespraakt en 

heeft een grote betrokkenheid met de gemeente. Zij beschreef in haar afscheid dat de 

combinatie van werk, gezin en politiek niet meer vol te houden was. Zij maakt de keuze om 

meer tijd voor haar gezin vrij te maken. Het is niet alleen moedig maar ook een keuze die 

gestoeld is op voldoening en waardering. De gemeentepolitiek is niet zo maar een 

bijverdienste. Hij heeft zelf al vaker mensen uit de gemeenteraad horen pleiten voor 

waardering van een gemeenteraadslid, zeker in discussies rond de verloning. Bij discussies 

over de stop op indexeringen kwam dat bijvoorbeeld naar boven. Toch stopt de waardering 

niet alleen bij een verloning. Het gaat bij Ann ook over de wijze waarop zij inspraak vraagt 

voor burgers, oppositieleden en leden van de meerderheid en hoe men met elkaar omgaat. Zij 

is niet weg en men ziet haar beslist nog terug. 

 

Raadslid Massar heeft ook nog een vraag. De afgelopen weken heeft hij zelf kunnen 

ondervinden dat de gemeenteraadscommissies niet toegankelijk zijn voor het publiek, 

ondanks het feit dat zij eigenlijk openbaar zijn. De grote schuifdeur aan de inkomhal is enkel 

te openen met een batch tijdens de commissies. Alleen gemeenteraadsleden hebben deze 

batch. Hij vraagt wanneer dit wordt opgelost. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit de eerste keer is dat hij dit hoort. De enige 

mogelijkheid is dat de deur wordt opengezet. Dat zal in het vervolg gebeuren. Als aan hem of 

de directeur een seintje was gegeven, dan was dat al eerder gedaan. Hij denkt dat het gaat om 

een technische fout. Men kan niet verwachten dat de mensen van de politie en de 

permanentie met die batch telkens de deur gaan open doen. Er zal voor worden gezorgd dat 

het de volgende keer niet meer gebeurt. 

Men denkt dat de commissievoorzitters dit moeten doen. Er is nog geen uitleg geweest aan de 

voorzitters over hoe zij die deuren moeten openen. Als de commissievoorzitters er uitleg van 

krijgen dan kunnen zij altijd die deuren open doen. 

 



Dit lijkt burgemeester Van de Vijver de logica zelf. Het is de bedoeling dat zij die open doen en 

achteraf ook sluiten. 

 

Raadslid Maes, Groen, vraagt zich af wanneer het gemeentebestuur een publieke commissie 

of andere informatiestroom omtrent de problematiek met PFAS plant. Er komen nog 

resultaten aan. Hij vraagt hoe dit gepland gaat worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er wel informatie moet zijn. Het gemeentebestuur heeft 

een tussentijds rapport gekregen van de opdrachthouder. Als mensen dat willen inzien, wil hij 

dat verspreiden. Op basis van de gegevens waar de opdrachthouder over beschikt, moeten er 

geen bijkomende maatregelen genomen worden, ook niet in de gemeente Zwijndrecht. Men 

wacht ongeduldig op een aantal andere resultaten. Dat gaat dan vooral om de sites waar de 

brandweer gebruik van heeft gemaakt. De resultaten van het Voedselagentschap over 

landbouw zijn ook ter beschikking en dat is beneden de norm. Het gaat dus vooral om de sites 

waar schuim is gebruikt door de brandweer dat PFAS bevat. Maar de duidelijke conclusie van 

de nu beschikbare gegevens is dat er geen bijkomende maatregelen genomen moeten 

worden. Hij doet niet mee aan de paniekreactie die sommigen laten zien. Die zijn er mede 

verantwoordelijk voor dat mensen die in de korte keten producten verkochten, vooral in 

Melsele, momenteel 50% minder verkopen. Die hebben berichten de wereld in gestuurd, 

totaal niet gesteund op enige wetenschappelijke kennis of resultaten van studies. Hij vindt dat 

zeer spijtig. Vandaar dat de gemeente op een duidelijke en eerlijke manier probeert te 

communiceren, op basis van concrete gegevens en resultaten, niet op basis van vermoedens. 

Hij zal het rapport sturen aan de directeur met de vraag het te bezorgen aan alle raadsleden. 

 

Raadslid Maes begrijpt dat er informatievoorziening zal zijn als er duidelijke resultaten zijn. 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dit. Als er bijkomende resultaten zijn die leiden tot 

bijkomende maatregelen, dan zal dat zeker gebeuren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft twee vragen. De eerste houdt verband met de 

verkeerssituatie in Vrasene. Dit haalde vorige week de pers. Als afsluiting van de Week van de 

Mobiliteit vormden ouders en sympathisanten een menselijke ketting in de Brugstraat. Door 

plaats te nemen op het fietspad konden vrachtwagens dit ook niet gebruiken als uitwijkstrook 

waardoor het verkeer meteen stropte.  



Volgens de ouders is dit een duidelijk bewijs van de gevaarlijke situatie rond de school. Men 

vraagt meer werk te maken van verkeersveiligheid met een zone 30 in de volledige dorpskern 

en verder in de richting van zichtbare en veilige oversteekplaatsen. Hij vraagt wat het college 

bij de vraagstelling van deze groep mensen voor mogelijkheid ziet. Hij vraagt verder of er 

overleg komt en welke ingrepen zij op korte termijn wil inzetten. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de verkeerswerkgroep een initiatief was dat door de twee 

scholen samen werd gedragen en door de ouders van de twee lagere scholen die daar bij 

elkaar gevestigd zijn. Er is al jaren een traditie van overleg in Vrasene en het is de bedoeling 

om dat verder te zetten. Er was een periode waarin fysiek overleg niet evident was. Een aantal 

zaken moeten nu terug opgestart worden. Vrasene was het eerste proefproject in Vlaanderen 

om samen met de voetgangersbeweging, rond het octopusverhaal, veilige routes naar school 

uit te werken. Het is lang geleden, maar het was een participatief project. Het is zo’n veertien 

à vijftien jaar geleden. Die traditie is verder gezet. De problematiek in Vrasene is voor een stuk 

bovenlokaal. De Vlaamse regering heeft al een tijd geleden engagementen uitgesproken om 

de tangentverbinding N70-E34 te voorzien. Dit zou meteen een structurele oplossing zijn. Hij 

kan alleen maar hebben dat alle vertegenwoordigers in de Vlaamse regering daar eindelijk 

werk van maken. Er is een planningsproces opgestart, maar het moet nog verder uitgerold 

worden. De gemeente heeft zaken ondernomen, bijvoorbeeld zone 30. In Vrasene is ook een 

van de eerste schoolstraten. Gisteren heeft het college principieel goedkeuring gehecht aan 

het voorstel om bij de inrichting van een toegangspoort aan de noordkant van Vrasene op de 

Provinciale Baan de snelheid af te remmen en een aantal ingrepen te doen die de 

verkeersveiligheid bevorderen. Hij zal met alle plezier, in het post-coronatijdperk, het overleg 

met de twee werkgroepen van de scholen opnieuw oppakken om het samen weer terug te 

bekijken. 

 

Raadslid De Munck weet van het plan van de slurf die ook in het plan van de Wase 

burgemeesters voorkomt. Dat is de verbinding tussen de N70 en de E34. Dat project zal nog 

vele jaren op zich laten wachten. Daarnaast is het geen evidentie dat het er ook zal komen. 

Men zit met de beschermde bunkerlinie en het opnieuw aansnijden van een open landschap. 

Hij denkt dat de gemeenschap in Vrasene snel concrete ingrepen verwacht. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn het opvoeren van politietoezicht zodat men voldoende kan handhaven en 

ingrijpen waardoor de zone 30 hard wordt gemaakt.  



Daarnaast is er nog een viertal parkeerplaatsen gelegen aan het horecapunt in de straat zelf. 

Dat punt is ook gebruikt voor een remmend effect op wat het verkeer eigenlijk niet mag, maar 

dat houdt de boel wel volledig tegen. Hij vraagt of men aan die richting denkt voor ingrepen. 

 

Schepen Van Roeyen wil er rustig een debat over voeren, maar hij zal kort antwoorden. Er is 

een variabele zone 30 aan de schooluitgangen. In de routes naar de school en de schoolstraat 

zijn een aantal veiligmakende ingrepen gedaan. Er is een actieve werking met gemachtigde 

opzichters. Er is een tonnagebeperking. Hij heeft geen bevoegdheid ten aanzien van de 

politie, maar hij meent te weten dat er zeer regelmatig controles gebeuren. Een aantal 

bovenlokale stromen zijn niet te vermijden tenzij men een muur rond Vrasene wil zetten. Er is 

een tonnagebeperking en men probeert het af te dwingen. Men probeert maximale veiligheid 

te creëren voor zwakke weggebruikers. Maar er is verkeer dan van Sint-Niklaas naar de E34 

moet en van de E34 naar het centrum van Beveren. Er zijn een aantal stromen die, zolang de 

bovenlokale ingrepen niet gebeuren, men niet kan wegtoveren. Er kan wel eens een 

commissie aan worden besteed om te zien hoe het raadslid al het verkeer uit alle richtingen 

magisch kan laten verdwijnen. Men moet proberen te sturen en proberen het zware verkeer 

weg te houden. Men moet zorgen voor maximale veiligheid. Over de parkeerproblematiek aan 

het Sleutelhof heeft het college een beslissing genomen. Er is in Vrasene al heel veel gedaan, 

maar dat werk is nog niet af. Hij is bereid om met de mensen daar op korte termijn samen te 

zitten om er over na te denken. Men moet wel eerlijk zijn bij de probleemstelling en het 

suggereren van oplossingen. 

 

Raadslid De Munck kijkt uit naar de commissie en hij zal invulling vragen aan de minister in de 

Vlaamse regering. Hij stelt zijn tweede vraag in verband met het gaslek aan de N70 door de 

wegenwerken. Vorige week werd opnieuw een gasleiding geraakt bij wegenwerken aan de 

N70. Het rondpunt aan Kasteel Cortewalle werd volledig afgesloten door politie en 

brandweer. Het bracht verwarring en gaf ook veel vragen bij omwonenden. Hij heeft hierover 

twee vragen. Er was geen enkele berichtgeving over terug te vinden in de pers. Hij vraagt hoe 

groot het gevaar was. Er is in de nabijheid een tankstation. Hij vraagt hoe het lek werd 

ingeschat. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. Het werfongeluk gebeurde net na 12 

uur. Hij vraagt hoe de omwonenden werden gewaarschuwd. Er is daar ook een bedrijvenpark, 

scholen met een volledige uitstroom van scholieren en een woonwijk. 

 



Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat een aantal woningen preventief zijn ontruimd. Maar 

het probleem was zeer snel opgelost. Hij moest zelf een boodschap doen in het Pareinpark. 

Hij is verwittigd toen hij het Pareinpark opreed. Hij was nog niet weg van het Pareinpark voor 

een korte boodschap en toen was het al onder controle. Het is zo snel opgelost dat het niet 

nodig was om de ganse perimeter te verwittigen. Het is dan ook niet nodig om te zeggen dat 

er iets is geweest dat eventueel tot problemen had kunnen leiden. Er is door een kraan een 

leiding af getrokken, maar het was zeer snel onder controle. De mensen van Fluvius waren 

ook snel aanwezig. Verdere communicatie was overbodig, omdat er geen enkel gevaar 

geweest is. De evacuatie van een aantal woningen was overbodig, maar het is preventief 

gebeurd. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, heeft ten eerste een tip voor de burgemeester. Tijdens de vorige 

raadsvergadering heeft collega André Buyl een punt aangehaald over luide bromfietsen. Hij 

heeft toen een oplossing gesuggereerd om te controleren op de fietspaden die misbruikt 

worden door sommige mensen op een bromfiets en op die manier de luide bromfietsen eruit 

te halen. Partijgenoot van de burgemeester Wim Dries in Genk had nog een beter idee. Hij 

heeft knalpotcamera’s ingevoerd. Dat zijn camera’s die aanschieten wanneer er 

geluidsoverlast is, speciaal om bromfietsen en auto’s die met een veel te luide motor 

rondrijden en zorgen voor geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid in kaart te brengen 

en ertegen op te treden. Hij stelt voor dat de burgemeester eens contact opneemt met zijn 

collega. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt het raadslid voor dat hij hem zijn gegevens geeft. 

 

Raadslid Benali hoopte dat de burgemeester die gegevens zelf zou hebben. Hij wil gerust op 

zoek gaan. Hij denkt dat dit een zeer goed initiatief is om de problematiek tegen te gaan.  

Zijn tweede punt, een paar dagen geleden heeft hij op de website van de gemeente Beveren 

zien verschijnen dat er door Fertikal een omgevingsaanvraag is ingediend voor een tijdelijke 

vergunning opslag dierlijke bijproducten. Het publiek kan hier nog beroep tegen instellen. Dit 

doet hem denken aan de geurhinder van een paar jaar geleden, heel specifiek rond Fertikal en 

ook andere bedrijven. De gemeenten heeft toegezegd dat het onderzocht zou worden waar de 

problematiek zich bevindt. Hij dacht dat nog altijd wordt onderzocht of er inderdaad 

geurhinder is.  



Het alarmeerde hem omdat er twee maanden geleden ook de geurhinder was van de 

waterzuiveringsinstallatie. Dat is een lange zoektocht geweest. De voorbije maand was er in 

Melsele weer een aantal keer geurhinder. Hij vraagt of de gemeente niet pro-actiever zich 

moet bemoeien als dit soort bedrijven een aanvraag doet. Hij denkt dat het goed is om op een 

commissie eens te bekijken waar de geurhinder allemaal vandaan komt. Hij krijgt 

voortdurend vragen van mensen die in de Waaslandhaven werken uit Kallo, Melsele en 

Beveren omdat er toch weer regelmatig weer geurhinder is. Als hij deze aanvraag van Fertikal 

ziet, dan weet hij dat een aantal mensen weer schrik gaan hebben en gaan terugdenken aan 

de geurhinder die er was bij Op de Beeck, Fertikal, Indaver en vele andere bedrijven. Hij wil 

graag weten hoe de gemeente tegenover deze aanvraag staat. Hij wil ook bekijken hoe samen 

de probleemgevallen rond geurhinder in kaart gebracht kunnen worden. 

 

Schepen Kegels kent de historiek van de genoemde bedrijven. De aanvraag is ingediend en 

het openbaar onderzoek loopt. Het college heeft nog geen standpunt kunnen innemen. Hij zal 

ook wel zien wat er binnenkomt. Er zitten een aantal bedrijven op een klein oppervlak bij 

elkaar. Hij zijn bedrijven die inderdaad gemakkelijk geurhinder kunnen verspreiden, maar dat 

wil dan nog niet zeggen dat zij buiten het wettelijk kader gaan. Vanwege de historiek worden 

deze bedrijven wel gevolgd. Alle bedrijven waarmee ooit problemen zijn geweest, worden 

gevolgd en bij uitbreiding alle bedrijven. Een tijdje geleden was er ook ergens geurhinder. Dat 

kwam volgens bepaalde mensen ook uit deze richting, maar uiteindelijk bleek het van 

rechteroever te komen. Er moet bij vele zaken niet altijd naar een bepaald bedrijf gewezen 

worden. Het is vaak heel moeilijk vast te stellen. Dit dossier zal lopen en het college zal het 

uiteraard opvolgen. Zoals bij elk milieudossier zal de historiek erbij betrokken worden. Het zal 

blijken welke eventuele bezwaren er binnen komen tegen de aanvraag. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het dikwijls ook gaat over investeringen om juist de 

geurhinder te vermijden. Bedrijven zoals Fertikal hebben in het verleden veel investeringen 

gedaan om juist de maatschappelijke hinder te verkleinen. Dat er een milieuvergunning wordt 

aangevraagd of een investering wordt gedaan wil niet zeggen dat er meer hinder komt. Vaak 

het tegenovergestelde. 

 

Raadslid Benali begrijpt dat er investeringen gebeuren tegen geurhinder. Hij heeft alleen niet 

de indruk dat de situatie verbetert in Beveren.  



Geurhinder komt vanuit verschillende richtingen en soms is het olie, soms is het de 

waterzuivering, soms gaat het over de genoemde bedrijven. Hij merkt het alleen wel zelf en hij 

krijgt klachten van mensen uit Melsele, Kallo en Beveren. Er komen klachten van mensen die 

in de Waaslandhaven werken. Hij vraagt zich af waarom het lijkt dat er weinig geëvolueerd is 

als er zo veel investeringen worden gedaan de voorbije twintig jaar. Hij blijft dan wel op zijn 

honger zitten. Hij zegt niet dat de gemeente niets doet en dat er geen investeringen gebeuren 

door bedrijven, maar hij stelt vast dat men in de nacht regelmatig wakker wordt van de 

geurhinder en dat het in de ochtend in heel de gemeente hangt. Iedereen weet waar men 

woont en hoe dicht bepaalde bedrijven zich bevinden, maar men mag het toch niet zomaar 

aanvaarden. Hij blijft bij zijn vraag om het tijdens een gemeenteraadscommissie in kaart te 

brengen. Nu hoort hij regelmatig achteraf dat de milieudienst aan de slag is gegaan om het in 

kaart te brengen. Het wordt vaak wel gevonden. Het lijkt hem interessant om eens het 

overzicht te krijgen van de bedrijven die voor de overlast zorgen waarmee de inwoners 

maandelijks of vaker geconfronteerd worden.  

 

Schepen Kegels vindt het raar dat de signalen die het raadslid krijgt, niet binnenkomen bij de 

milieudienst. Daar moeten de klachten binnenkomen. Het is geen werking als de mensen bij 

raadslid Benali gaan zeggen dat er iets riekt. Er zijn bij wat bedrijven wel degelijk problemen 

geweest, maar het aantal problemen is duidelijk gedaald. Het is geen probleem om de cijfers 

op te vragen. Hij kan zeggen dat het serieus gedaald is en dat er veel investeringen in die 

richting gedaan zijn. 

 

Raadslid Massar, Groen, wil aanvullen op raadslid Benali. 

 

De voorzitter geeft aan dat dat niet de bedoeling is. De vraag kan schriftelijk worden gesteld of 

gesteld worden tijdens de volgende raad. 

 

Raadslid Benali vraagt de schepen nog wel te antwoorden op zijn vraag om een commissie te 

organiseren. Hij heeft gehoord dat de cijfers opgevraagd kunnen worden, maar een 

commissie lijkt hem wel interessant. 

 

Schepen Kegels is bereid deze commissie te organiseren. 

 



Raadslid Creve, Beveren 2020, had ook een vraag over verkeersveilig Vrasene, maar hij heeft 

begrepen van de schepen dat er binnenkort communicatie komt met de mensen van het 

actiecomité. Hij juicht dit toe en hij kijkt daarnaar uit. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, vraagt of er gekeken kan worden naar de verkeerslichten in 

Verrebroek. Wanneer men uit de Pater Vergauwenstraat komt richting Meerdonk geraakt men 

er zeer moeilijk over. Ook de oversteekmannetjes aan het bushokje zijn aangereden. Zij vraagt 

of die in goede staat terugkomen. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de lichten een tijdje geleden volledig zijn gerepareerd. Als 

er nog iets aan mankeert dan zal hij dat onmiddellijk doorgeven. 

 

 

03. De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) bepalen dat voor het einde 

van het derde kwartaal van een boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd moet 

worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.  

 

Raadslid Massar, Groen, zegt dat deze stand van zaken van de uitvoering van het 

meerjarenplan voor zijn fractie een ideaal moment is om de democratische controle uit te 

oefenen. Het is een controle die door het laatste gemeentedecreet wat zijn fractie betreft, is 

ingeperkt, want er wordt enkel nog gesproken van een kennisname. Zijn fractie zal het 

agendapunt uiteraard niet ter stemming leggen. Vroeger waren er begrotingscontroles en 

wijzigingen waarbij de stemming kon worden gevraagd. Nu is dat niet. Zijn fractie heeft wel 

een pak vragen verzameld over dit punt. Hij heeft tegelijkertijd ook een voorstel. Hij stelt voor 

dit te bespreken tijdens een gemeenteraadscommissie. Ofwel wordt er nu een halfuur over 

gesproken, ofwel het wordt besproken op een gemeenteraadscommissie, ofwel het gaat via 

schriftelijke vragen, maar dan hebben de gemeentelijke diensten weer zeer veel werk. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft geen enkel probleem met een commissie, maar dit is enkel 

een rapport die een stand van zaken geeft over de uitvoering van de meerjarenplanning. Het 

is geen politiek document. In dit rapport geven de ambtenaren de stand van zaken. In 

november wordt tijdens de begroting de evaluatie gemaakt van de ganse meerjarenplanning, 

wat er wel en niet is uitgevoerd en wat er wel en niet wordt bijgestuurd.  



Deze oefening is momenteel ambtelijk volop bezig. Dit is zo door de wetgever voorzien. Het is 

niet zo dat de gemeente Beveren of de burgemeester dit zo heeft uitgevonden. Dit rapport 

geeft een ambtelijke stand van zaken en hij wil daar wel een commissie over geven. Vragen 

waarom bepaalde zaken wel of niet zijn gebeurd zijn, vooral stof voor het begrotingsdebat dat 

binnenkort ook politiek gevoerd zal worden. 

 

Raadslid Massar begrijpt dit, maar een document van 75 pagina’s met de stand van zaken 

vindt hij bijzonder interessant. Daaruit komen vragen. Hij ziet ook de status van een aantal 

zaken veranderen en hij ziet er zaken bij komen. Daarom denkt hij dat een commissie een 

beter idee is dan het stellen van een reeks schriftelijke vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de wetgever hier een stuk transparantie heeft 

ingebouwd, zodanig dat de raadsleden op een goede manier kunnen volgen wat er gebeurt. 

Vroeger was het minder goed. Vroeger werden begrotingswijzigingen allemaal op hetzelfde 

moment bij de begroting gebracht. De raadsleden moesten dat allemaal tegelijkertijd 

proberen te verwerken en zelf zoeken naar wat er wel en niet was gebeurd. Nu is er een 

ambtelijk document waar in volle transparantie de ambtenaren meegeven wat er gebeurd is 

en wat er bijgestuurd is. Dit geeft de raadsleden en de oppositie de kans om op een correcte 

manier de zaak te volgen. Op deze manier kan ook het begrotingsdebat grondig worden 

voorbereid en op ernstige manier worden gevoerd. Hij wil hier altijd een commissie rond 

geven, maar het is een weergave van de feiten. Dan zou wel de oefening bij de begroting deels 

over worden gedaan, dus hij ziet er het nut niet van in. Dit is transparantie door de stand van 

zaken van de uitvoering van het beleid te geven. Hoe dichter bij de verkiezingen, hoe 

belangrijker het wordt om een overzicht te krijgen. De commissie zou gegeven moeten 

worden met het voltallige college. Hij kan niet antwoorden op vragen over alle 

departementen. In december wordt er per schepen of per twee schepenen een commissie 

gegeven rond de begroting om dit soort evaluaties volledig te voeren. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, weet dat het een ambtelijk document is, maar budgetten zijn ook 

ambtelijke documenten. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit politieke documenten zijn. 

 



Raadslid Benali zegt dat het gaat om een vaststelling op een bepaald moment van de 

cijfermatige stand van zaken. Dit document is een stand van zaken van uitvoering van in het 

meerjarenplan afgesproken projecten. Hij vindt dit niet zomaar een ambtelijk document. Het 

reflecteert op politieke keuzes net zoals een budget of begroting op politieke keuzes 

reflecteert. Dat is ook de reden waarom dit op de gemeenteraad komt. Hij steunt de vraag van 

de collega van Groen om dit van naderbij te bekijken. Men kan zich inderdaad afvragen 

waarom iets in uitvoering is of bepaalde zaken nog niet. Bij heel veel van de opgenomen 

acties is de begindatum 1 januari 2020 en de einddatum 31 december 2025. Sommige zijn in 

uitvoering en sommige nog helemaal niet. Hij krijgt niet altijd voldoende uitleg waarom men 

ermee bezig is of nog niet. Hij vindt dit een discussie waard. Hij heeft net als de collega’s van 

Groen een aantal vragen. Hij begrijpt dat de burgemeester zegt dat het over verschillende 

beleidsdomeinen gaat en dat daarom alle schepenen erbij betrokken moeten zijn. Er moet 

worden bekeken hoe dat opgelost wordt. Er wordt aan het einde van het jaar, wanneer de 

begroting besproken moet worden, ook een oplossing gevonden. Hij vraagt zich ook af hoe 

over dit document een bevraging georganiseerd kan worden. Hij vindt het ook belangrijk om 

er een commissie over te organiseren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de commissie er zal komen. Dat geldt ook voor de 

begroting 2022 waarin de raad kan zien hoe de meerjarenplanning is bijgestuurd en om welke 

redenen. Iedere schepen zal dat dan voor zijn departement uitleggen, onder meer op basis 

van de vragen die gesteld worden. Een begroting en een meerjarenplanning is nog altijd een 

politiek document. Het college stelt de meerjarenplanning op. Er kunnen natuurlijk wel 

suggesties komen vanuit de ambtenaren, maar het is uiteindelijk de politiek die de 

beslissingen neemt. In dit stuk geven de ambtenaren op een correcte en transparante manier 

een weergave. Het is enigszins gelijk de presentatie van de rekening. De rekening is een 

politiek document maar is in feite een weergave van wat er is uitgegeven en wat er is 

binnengekomen. Hier is dat hetzelfde en dat moet nu gepresenteerd worden om op een 

transparante manier de bijsturing van de meerjarenplanning te kunnen interpreteren. Begin 

december zal voorafgaand aan de begrotingsraad iedere schepen uitleg geven. Dit document 

is dan belangrijk om de cijfers te interpreteren en te zien waarom bepaalde dingen veranderd 

zijn of niet worden uitgevoerd, of vertraagd zijn, of versneld zijn, of dat er bedragen zijn 

verruimd of verkleind. Daar zijn verschillende redenen voor en het college zal er dan tekst en 

uitleg bij geven.  



Vandaar dat dit stuk ter kennisneming is en dat er geen stemming moet gebeuren. Cijfers zijn 

cijfers, men kan daarover stemmen en discussiëren maar dat verandert niets aan de cijfers. 

 

Raadslid Massar leest de tekst en ziet 75 pagina’s aan visie van een gemeentebestuur waarin 

een stand van zaken wordt gegeven. Er staan een aantal zaken in die voor zijn fractie een 

verrassing zijn, dus heeft hij daar vragen bij. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er niets nieuws in staat. 

 

Raadslid Massar heeft dit toch gevonden, tenzij hij de vorige keer niet goed heeft gekeken. Er 

staan nieuwe zaken in, er staan RUP’s in waar zijn fractie vragen over heeft. Hij kan die vragen 

nu stellen, maar het liefst in een commissie ofwel lijst hij alle vragen op en dan wordt het 

college bestookt met schriftelijke vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil het niet afstoten. Het wordt misschien een semantische 

discussie, maar er kunnen geen nieuwe dingen in staan. Dit is een stand van zaken van 

hetgeen er in de meerjarenplanning staat. Hij stelt voor dat het raadslid oplijst waar de vragen 

rond gaan. Dan gaat het college dat bekijken. Gaat het over RUP’s, dan kan de schepen voor 

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw er een commissie rond geven. Met zo’n oplijsting weet 

men in welke richting. Het college heeft niets te verbergen. Er worden regelmatig commissies 

gegeven en als er nog dingen onduidelijk zijn, kan het op die manier. Dat is veel beter dan 

schriftelijke vragen. Hij vraagt de lijst schriftelijk aan de directeur te sturen. Dan zal het 

worden bekeken in het college. 

 

Raadslid Benali wil toch nog meegeven wat de Vlaamse regering erover heeft gezegd toen ze 

de opvolgingsrapportering gelanceerd heeft. In besluit heeft de Vlaamse regering aangegeven 

dat de controlefunctie van de gemeenteraad niet in eerste instantie gericht moet zijn op 

kredietbewaking maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie 

van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De tussentijdse rapportering moet de 

gemeenteraadsleden bijvoorbeeld toelaten om de evolutie van uitgaven en ontvangsten van 

het lopende boekjaar op te volgen. Het is dus duidelijk bedoeld om het beleid goed te kunnen 

opvolgen. Hij weet niet wat daar politiek of ambtelijk aan is.  

 



Het is natuurlijk opgesteld door ambtenaren maar het is heel duidelijk de bedoeling geweest 

vanaf het begin dat daar politieke vragen over gesteld worden en dat er politieke discussie is 

over dit document. Hij vindt daarom dat er te makkelijk voorbijgegaan wordt aan de waarde 

van dit document en de politieke discussie die er in de gemeenteraad over zou moeten zijn. 

Dat is de bedoeling die de Vlaamse regering eraan gegeven heeft. Hij vindt het schriftelijk 

opsommen van de vragen hierover een zwaktebod. Het politieke debat wordt beter gevoerd 

in een commissie. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat raadslid Benali niet goed heeft geluisterd. De Vlaamse 

regering heeft het document in het leven geroepen om juist de oppositie en de raadsleden 

meer transparantie te geven over de stand van zaken van de meerjarenplanning. Er is vooral 

betere inzage in de cijfers. Het debat in de commissie is juist de bedoeling. Als wordt 

aangegeven wat de vragen zijn, dan kan er een commissie rond gegeven worden. Het heeft 

geen enkele zin om een algemene commissie te geven als er over ruimtelijke ordening vragen 

komen en de schepen Ruimtelijke Ordening er niet bij is. 

 

De voorzitter rondt het punt af. Ze vraagt de vragen over de rapportering te sturen naar de 

algemeen directeur. Daarna wordt in het college bekeken op welke manier er geantwoord 

wordt. 

 

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het 

geplande. Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de 

uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn 

opgenomen. Verder wil deze rapportering de raadsleden toelaten om de evolutie van de 

uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen.  

Het cijfermatige gedeelte van het rapport bevat volgende verplichte overzichten:  

• Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 

lopende jaar volgens hun functionele aard (J1 schema Doelstellingenrekening); 

• Het vergelijkend overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven voor het lopende jaar volgens hun economische aard (T2 schema) 

• In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties en de financiële risico’s die 

gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan. 



Het voorliggende rapport werd opgesteld op basis van de boekingen tot 24 augustus 2021, 

die betrekking hebben op het eerste semester van 2021 en wordt geagendeerd op de zitting 

van de Gemeenteraad en de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 

september 2021. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de opvolgingsrapportering 2021 van het 

lokaal bestuur Beveren.  

 

 

04. Aan de gemeenteraad wordt een reglement en een samenwerkingsovereenkomst met 

Aangenaam Winkelen ter goedkeuring voorgelegd met als doel de principes en 

kostenverdeling van een uitrol van de geschenkbonnen naar alle lokale handelaars in 

Beveren vast te leggen. 

 

De voorzitter geeft aan dat er een commissie rond is gegeven. Het is de bedoeling om de 

geschenkenbon uit te breiden naar alle lokale handelaren in Beveren. 

 

Raadslid Schelfhout, Open Vld, is er zeer tevreden over dat de cadeaubon er is en dat deze 

wordt gelanceerd voor de feestdagen. Zij heeft op de commissie gevraagd om er de 

marktkramers ook bij te betrekken. Zij vraagt of de lancering naar de polder toe met de 

nodige toeters en bellen gaat verlopen, zodat de mensen weten dat ze ruimer te werk kunnen 

gaan met de cadeaubon dan alleen in het centrum. Verder is zij zeer tevreden over het feit dat 

de verenigingen hun eigenheid  kunnen behouden. Ook de tegemoetkoming voor naar elkaar 

toe komen is goed verlopen. Zij is zeer positief over deze cadeaubon.  

 

Raadslid Benali, Vooruit, vindt dit een goede zaak. Zoals op de commissie ook gezegd hoopt 

hij dat in de toekomst gedacht gaat worden in de richting van een spaarsysteem zoals Joyn. 

Dit kan helpen met de binding tussen de burgers van Beveren en de handelaars. Hij heeft 

begrepen dat het systeem nu al geënt is op de software van Joyn. De stap is dus niet heel 

groot en hij hoopt dat deze stap in de nabije toekomst effectief genomen wordt. 

 

Schepen Brocken dankt voor het positieve commentaar. Het is inderdaad dezelfde software 

dus het gaat zeker bekeken worden. Maar men concentreert zich eerst op de start. Er wordt 

een ganse communicatiecampagne rond gebouwd.  



Daarvoor heeft men vorige week samengezeten. In de eerste plaats zullen de handelaars 

moeten deelnemen en daar de weg in vinden. Daarvoor zijn er drie fysieke infomomenten en 

een online. Daarnaast gaat de campagne van start voor alle inwoners die op de hoogte 

gebracht zullen worden. Niet alleen in Beveren, maar deze keer concentreert men zich ook 

echt op de deelgemeenten. Verrebroek en Kieldrecht worden zeker niet vergeten maar 

meegenomen. Zij zijn daarvoor heel enthousiast. Men kijkt vooruit en het is alleszins een 

positief verhaal.  

 

Volgende twee principes worden bepaald: 

1. welke handelaars kunnen deelnemen? 

2. wat is de kostprijs voor handelaars en voor de gemeente? 

Alsook wordt de communicatie, vervolg en timing besproken. 

Bovenop de reeds bestaande doelstelling van versterking van het kernwinkelgebied wenst de 

gemeente met de uitrol naar de deelgemeenten bijdragen aan de ondersteuning van lokale 

handelaars (zelfstandige ondernemers, detailhandel, horeca, …). Om het systeem te doen 

slagen is het nodig dat het voldoende aantrekkelijk is voor klanten en er dus een ruime, 

logisch afgebakende groep winkels meedoet. 

Om te vermijden dat het gros van de bons uitgegeven wordt in supermarkten of ketens 

buiten het centrum zonder lokale binding wenst de gemeente een onderscheid te maken in 

het reglement dat hiervoor wordt opgemaakt. Kernvraag is hoe er voor te zorgen dat de bons 

ten goede komen aan de lokale handelaars en niet wegvloeien naar de zogenaamde 

baanwinkels? 

In overleg met de juridische dienst wordt voorgesteld om te werken met een dubbele 

voorwaarde. Concreet kunnen volgende handelaars deelnemen: 

a)     Handelaars gevestigd in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het 

belastingsreglement 'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 

groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, 

gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren’, ongeacht de maatschappelijke 

zetel. 

b)    Handelaars die niet gevestigd zijn in het kernwinkelgebied zoals afgebakend in het 

belastingsreglement 'Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 

groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële dienstverstrekkers, 



gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren’, maar wiens maatschappelijke 

zetel gevestigd is in gemeente Beveren. 

De meeste grote ketens hebben immers een hoofdzetel of maatschappelijke zetel, die vaak 

buiten Beveren is gelegen, maar beschikken in Beveren wel over een 

‘vestigingseenheid’.  Jumbo België heeft maatschappelijke zetel bv. in Brasschaat, maar 

vestigingseenheid in het Pareinpark. Kleinere supermarkten, bv. Carrefour Market of Spar 

worden meer uitgebaat door zelfstandige franchisenemers en hebben hierdoor ook hun 

maatschappelijke zetel op de locatie van de supermarkt.  

Modezaken of andere externe ketens in het winkelkerngebied hebben veelal ook een 

maatschappellijke zetel buiten Beveren, maar voldoen dan aan het tweede criterium.  

Om ervoor te zorgen dat de winkelketens binnen het Winkeldorp nog wel kunnen deelnemen, 

is een dubbele voorwaarde nodig. De bon zou namelijk onaantrekkelijk zijn voor klanten als 

grotere kledingszaken (JBC, H&M, Torfs, …) uit het kernwinkelgebied niet kunnen meedoen. 

Ketens die buiten de kern gevestigd zijn worden zo uitgesloten, wat spoort met 

kernversterkend winkelbeleid 

• De meerkost van de uitbreiding van het huidige systeem wordt maximaal door de 

gemeente gedragen.  

• De drempel voor toetredende handelaars is minimaal om een zo groot mogelijk 

aanbod mogelijk te maken.  

Het college stemde op 16 augustus in met volgend voorstel:  

• handelaars kunnen kosteloos gebruik maken van het systeem: er is geen vaste kost 

om deel te nemen. Wel wordt voor handelaars buiten het winkelkerngebied 

een commissie van 2% ingehouden per transactie als bijdrage in de kosten van de 

werking van het systeem. De handelaars in het winkelkerngebied dragen reeds bij via 

de handelaarsbijdrage 

• de gemeente maakt in een aparte overeenkomst duidelijke afspraken met 

Aangenaam Winkelen over de verdeling van kosten en inkomsten verbonden aan de 

uitbreiding van het systeem. Met een jaarlijks bedrag van om en bij de 20.000 

euro slagen we er dus in om het huidige geschenkbonnensysteem van AWB uit te 

breiden naar de deelgemeenten. Dit ligt in dezelfde lijn als het eerdere voorstel van 

Lokale Economie om dergelijk systeem uit te besteden. 

 



Alle bijkomende kosten voor Aangenaam Winkelen Beveren die toe te schrijven zijn aan de 

uitbreiding met handelaars van buiten het winkelkerngebied worden, mits 

verantwoordingsstukken, vergoed door gemeente Beveren. Deze kosten omvatten ook de 

werkuren van de eventmanager die toe te schrijven zijn aan de uitbreiding met handelaars 

van buiten het winkelkerngebied. 

Eventuele bijkomende kosten die niet toegeschreven kunnen worden aan het 

winkelkerngebied of aan de uitbreiding worden verdeeld volgens een verdeelsleutel. Hierbij 

wordt de totale waarde van alle transacties opgesplitst in 

• een aandeel Aangenaam Winkelen Beveren: de waarde van uitbetalingen aan 

handelaars uit het kernwinkelgebied ten opzichte van de totale waarde van alle 

transacties. Dit aandeel van de kosten voor de werking van het systeem blijft voor 

rekening van Aangenaam Winkelen Beveren. 

• een aandeel overige handelaars Beveren en deelgemeenten: de waarde van 

uitbetalingen aan alle overige handelaars buiten het kernwinkelgebied ten opzichte 

van de totale waarde van alle transacties. Dit aandeel van de kosten voor de werking 

van het systeem wordt opgenomen door gemeente Beveren. 

Ook de inkomsten van niet geïnde bons worden via dezelfde bovenvermelde verdeelssleutel 

verdeeld. Aangenaam Winkelen Beveren en respectievelijk gemeente Beveren beslissen 

autonoom over hoe zij deze inkomsten besteden. Omdat het (cfr. advies AWB) steeds 

mogelijk is dat bons toch na vervaldag worden gebruikt, is het aan te bevelen een zekere 

buffer aan te houden.  

Om de lokale handelaarsverenigingen tegemoet te komen voor het verlies aan inkomsten uit 

hun eigen geschenkbonnensysteem besliste het college om voortaan onkostenfacturen 80% 

terug te betalen, weliswaar binnen dezelfde maximale bedragen.  

Alle partijen zijn het er over eens dat de nieuwe geschenkbon in de markt gezet wordt onder 

de vlag van de gemeente en 'Beveren Verbindt'. De bon zal een lay-out in huisstijl van de 

gemeente krijgen. Dienst communicatie werkt een voorstel van lay-out en promo-pakket uit. 

Als benaming wordt voorgesteld gebruik te maken van 'BV Cadeaubon' met ondersteunende 

slogans als Blij Verrast of Bon Vanhier. 

Nadien zal de bon via verschillende kanalen gepromoot worden voor een zo goed mogelijke 

opstart te bekomen. 



Na goedkeuring van het gebruikersreglement en de overeenkomst tussen de gemeente en 

Aangenaam Winkelen Beveren is volgende timing nodig om de nieuwe geschenkbon te 

kunnen lanceren tegen het eindejaar: 

1. opstart communicatie handelaars en infosessies: oktober/november 

2. opstart communicatie bewoners en klanten: eind november/december 

3. opstart nieuwe systeem: 1 december 2021 

Met algemeenheid van stemmen wordt het reglement voor de gemeentelijke geschenkbon 

goed gekeurd, alsook de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met Aangenaam 

Winkelen over de afspraken en kostenverdeling betreffende de geschenkbon. 

 

 

05. Chiro Ieweko te Melsele zag de voorbije 10 jaar haar ledenaantal meer dan verdubbelen. De 

bestaande lokalen zijn daardoor veel te klein geworden. In 2018 werd door het bestuur van 

Chiro Ieweko en in samenwerking met de ontwerpers Katinka T’ Kindt en Max Praet en de 

gemeentelijke jeugddienst een dossier opgestart met het oog op een uitbreiding van de 

bestaande lokalen onder de vorm van een overdekte buitenruimte.   

De werken worden geraamd op 82 138,58 EUR. In het kader van het reglement 

renovatietoelage jeugdlokalen, kende het college in zitting van 20 mei 2019 een toelage toe 

van 41.069,29 EUR. Voor de resterende som vraagt Chiro Ieweko aan de gemeente een 

renteloze lening aan voor een bedrag van 30 000 EUR, af te betalen op 20 jaar à rato van 1 500 

EUR per jaar. Het restbedrag wordt door Chiro Ieweko bijgepast vanuit de eigen middelen. 

Op basis van het ingediende dossier verklaarde het college zich in zitting van 25 mei 2021 

ermee akkoord om het verlenen van een renteloze lening aan Chiro Ieweko ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad voor te leggen en in het budget hiervoor het nodige krediet te voorzien. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de raad akkoord aan Chiro Ieweko Melsele een 

renteloze lening toe te kennen ten bedrage van 30 000 EUR over een looptijd van 20 jaar voor 

het realiseren van een uitbreiding van hun lokalen onder de vorm van een overdekte 

buitenruimte. 

 

 

06. Vlaanderen wil samen met de lokale besturen werk maken van de nodige transitie in het 

energie- en klimaatbeleid door middel van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.  

 



Raadslid De Munck, Groen, zegt dat het Lokaal Energie- en Klimaatpact de Vlaamse steden en 

gemeenten wil ondersteunen bij het behalen van concrete doelstellingen en voortbouwt op 

bestaande initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier grote 

domeinen, namelijk vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De Vlaamse regering 

verdeelt 25 miljoen euro steun onder lokale besturen die het pact gaan ondertekenen. 

Beveren gaat het pact ook ondertekenen. Lokale besturen hebben een sleutelrol in handen in 

het behalen van gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen van het 

pact beklemtonen deze sleutelrol. Hij is blij dat het gemeentebestuur zijn schouders zet 

onder dit pact. In de bijlage van dit agendapunt staan bij bepaalde posten al duidelijke 

gemeentelijke engagementen. Het pact is er om actief lokaal te werken aan een 

klimaatbeleid, eerder dan de discussies van het Vlaamse niveau binnen te trekken. Dat 

betekent ook werken aan zeer concrete gemeentelijke beleidsdoelstellingen en daden op alle 

vier de domeinen. Deze moeten op de gemeenteraden en in meerjarenplanningen 

terugkomen om ze te kunnen monitoren en evalueren. Hij vraagt hoe het bestuur de acties 

monitort en hoe er een evaluatie komt van elke actie opgenomen in dit pact. Ten tweede 

geeft Vlaanderen 1 euro als de gemeente 1 euro investeert in haar doelstellingen. Hij vraagt 

hoe de gemeente de betere leerling van de klas wil zijn in Vlaanderen wanneer de 

vooropgestelde 25 miljoen euro voor Vlaanderen zijn uitgedeeld en toegewezen. Hij vraagt 

daarom of Beveren bereid is om eigen doelstellingen zelf te dragen indien de financiële steun 

opdroogt en of het college bereid is om met andere partners dan de Vlaamse overheid de 1-1-

regeling toe te passen. 

 

Raadslid Rovillard, Vooruit, zegt dat een deel van haar bedenkingen al door haar collega zijn 

aangehaald. Ze leest in het plan dat het gaat om doelstellingen die tegen 2030 gehaald 

moeten worden. Er wordt van 2020 als vergelijkingspunt vertrokken. Vlaanderen voorziet een 

budget. In het huidig pact ziet ze dat het bestuur al huidige beleidsinitiatieven heeft 

gekoppeld aan de doelstellingen. Voorts leest ze dat het louter gaat om een 

inspanningsverbintenis en dat er dus geen sancties voorzien zijn als de doelstellingen niet 

worden gehaald. In haar fractie waren er informatieve en inhoudelijke vragen naar de 

concrete invulling van het plan. Misschien is het prematuur, maar men kan beter proactief 

zijn. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af of over de middelen er al over is nagedacht en of dit nog 

zal worden meegedeeld. Ten tweede brengt de inspanningsverbintenis risico’s met zich mee 

wat betreft de daadwerkelijke impact van het plan.  



De beleidspunten die nu gekoppeld zijn aan de doelstellingen en het voorziene budget moet 

nauw gemonitord worden. Het lijkt nuttig dat de gemeente inschrijft in het pact en dat 

jaarlijks wordt geëvalueerd hoe het geld besteed is, welk effect het heeft gehad en hoe ver 

men staat naar het doel van 2030 toe. Het kan zo een doeltreffend werkinstrument zijn. Zij 

stelt zich de vraag of dit al voorzien is en hoe dat het er concreet uit zal zien. Tot slot stelt zij 

de vraag naar nieuwe maatregelen. Ze ziet dat de beleidsdomeinen gekoppeld werden aan 

beleidspunten en aan de doelstellingen. Ze vraagt of er zicht is op noodzakelijke extra 

maatregelen om de doelstellingen te halen. Ze vraagt dus of er nog nieuwe maatregelen 

worden voorzien. Samenvattend gaat het haar vooral om meer informatie over de invulling 

van het plan en hoe het uitgerold en getoetst gaat worden. Het lijkt haar interessant om hier 

eventueel ook commissiewerk over te houden. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, ziet in punt 4 bij de engagementen staan dat water het 

nieuwe goud is. Zij heeft van kortbij de werken kunnen volgen aan Huis Piers. De laatste 

weken heeft men er al drie of vier keer alles terug opengebroken omdat er plassen blijven 

staan en blijkbaar niet alles waterpas ligt. Zij heeft gezien dat ze er een hele container 

vloeibaar cement op hebben gekapt op de kasseien voor Huis Piers, op de fietsenstalling, 

rond de waterparten. Het is dan niet vreemd dat er plassen blijven staan. Als men pleit voor 

waterdoorlaatbaarheid en als de burgers daar rekening mee moeten houden, dan moet de 

aannemer die in de gemeente werken uitvoert, dat ook doen.  

 

Schepen Kegels zegt dat de discussie in het verleden nog eens is gevoerd. Toen ging het 

bijvoorbeeld over de verledding. Dat zat de vorige legislatuur op 1 miljoen euro. Dit is nu 

afgebouwd, omdat er veel wegeniswerken worden uitgevoerd waarbij de verledding 

automatisch wordt meegenomen. Het zit ook bij de groendienst en bij de gebouwen. In 

opgemaakte bestekken wordt meegenomen dat alle groendaken in orde moeten zijn. Zo gaat 

het met de dossiers van alle collega’s. In de lastenboeken naar de groendienst en 

natuurdienst toe wordt biodiversiteit meegenomen. Er zijn investeringen gedaan in meer 

beplanting, meer vergroening, inheemse soorten en andere zaken. Een aantal jaar geleden is 

Beveren ingestapt in Waasland Klimaatland, samen met de Wase gemeenten via Interwaas. 

Toen is een globaal plan voor het Waasland getekend. Op het eigen niveau is Beveren nog 

steeds een van de koplopers qua investeringen, los van de bijdrage die de gemeente nu kan 

gaan krijgen.  



Het is goed om het eens in kaart te brengen en hij denkt dat een commissie daarover op zijn 

plaats is. De dienst bereidt dit plan al voor. Er worden al voorafnames gedaan op zaken die 

mogelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. Het is een prioriteit van het college de komende 

jaren. Bijvoorbeeld het nieuw gemeentehuis is een van de realisaties op het gebied van 

klimaat en ook het afstoten van oudere gebouwen. Alle overheden moesten tegen 2020 een 

energieneutraal gebouw hebben. Dat is nu verlengd omdat geen openbaar bestuur dat kon 

halen. Maar in Beveren is er al een enorme inspanning gedaan in de gebouwen die erbij 

gekomen zijn om de kaart van energieneutraliteit te kunnen trekken. Hij heeft nu de vragen 

niet allemaal kunnen opschrijven en hij denkt dat een commissie op zijn plaats is. 

 

Raadslid De Munck denkt dat hij en de schepen op dezelfde golflengte zitten aangaande dit 

punt als hij hoort dat al de verschillende beleidsdomeinen eens in een document kunnen 

samenkomen. Het is overzichtelijker en gemakkelijker om dit te behandelen op een 

commissie. Het vraagt wel wat werk van de verschillende diensten. Het is dan wel 

transparant welke inspanningen er al zijn geleverd, welke inspanningen er nog nodig zijn en 

wat de punten zijn die bij dringendheid tegen 2030 weggewerkt moeten zijn. De Vlaamse 

overheid stelt 25 miljoen euro ter beschikking. Als alle gemeenten hebben ingetekend op het 

pact, wordt het verdeeld over driehonderd Vlaamse gemeenten. Dat betekent theoretisch dat 

er 82 000 euro ter beschikking is. De 1-1-regeling vraagt om zelf ook investeringen te doen 

aangaande de verschillende doelstellingen. Zicht op wat het deel is dat de gemeente van 

Vlaanderen krijgt, is er nog niet. Hij vraagt of daar al iets meer over geweten is. 

Schepen Kegels zegt dat er een berekening is gemaakt. Het zou over rond de 145.000 euro 

gaan. Het is wel een klein bedrag ten opzichte van wat er nu jaarlijks in wordt geïnvesteerd. 

Hij zal uit de doeken komen waar het totale bedrag nu op neerkomt als het losgetrokken 

wordt van de verschillende diensten. Het is een klein bedrag, maar alles is welkom als er extra 

zaken mee gerealiseerd kunnen worden. De opsomming zal gemaakt worden. Dan kan de 

discussie daarover worden gevoerd in een commissie. Dat is interessanter dan discussiëren 

over losse inhoud. 

 

Raadslid Rovillard wil nog wijzen op het Klimaatplan 2020 wat men niet echt heeft kunnen 

invullen en evalueren. Men moet oppassen niet weer geïsoleerde maatregelen te nemen 

zonder dat duidelijk is wat de concrete impact van het gehele beleid is op de doelstellingen 

die gehaald moeten worden. Ze wil tussentijds waar nodig bij kunnen sturen. 



 

De voorzitter verzoekt om een antwoord op de vraag van raadslid De Graef. 

 

Schepen Van Roeyen heeft eerder gezegd dat de werf nog altijd niet is opgeleverd. Een aantal 

zaken moeten nog altijd aangepakt worden. Men heeft een aantal zaken rond de fontein 

heraangelegd. Er is vandalisme geweest waardoor water is weggelopen. Dat is vrij snel 

opgevangen. De diensten proberen met de aannemer de zaak af te ronden richting een 

oplevering. Er moeten nu nog een aantal zaken worden aangepakt door de aannemer. De 

formele oplevering is nog altijd niet gebeurd. 

Raadslid De Graef vraagt of in het vervolg gekeken kan worden naar een mogelijkheid dat ze 

niet meer overal vloeibaar cement op de stenen kappen zodat het water effectief weg kan in 

plaats van dat het blijft staan. 

 

Schepen Van Roeyen zit niet met zijn neus boven op de werf zoals dat bij het raadslid het 

geval is. Hij vermoedt dat men op een aantal plekken stenen heeft gevoegd. Hij gaat het 

navragen bij de diensten of er iets is misgelopen. Het verheugt hem dat het raadslid een 

goede werfleider is die vanuit helikopterzicht de zaak van nabij volgt. 

 

Aan de hand van concrete en herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er 

wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. 

De lokale besturen engageren zich voor het volgende: 

• het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken 

• een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te 

realiseren in hun eigen gebouwen  

• een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische 

infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren 

• tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden 

• het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare 

energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van 

windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025 

• lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken 

• burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur 

de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen. 



De Vlaamse overheid engageert zich om: 

• via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale 

besturen, zoals bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s 

• via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project 

voor het publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te 

bieden 

• samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de 

mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de 

ambities binnen dit Pact 

• haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het 

Pact te ondertekenen 

• in samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende 

sectororganisaties de wederzijdse engagementen in het kader van het Pact op te 

volgen en te stroomlijnen 

• aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de 

Vlaamse, Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die 

nuttig kunnen zijn om mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder 

potentiële inbreng van de Vlaamse overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk 

geconcretiseerd 

• ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het 

Pact ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een 

vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te 

voorzien. Deze budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van 

het algemeen begrotingsbeleid. 

 

De engagementen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact worden zo concreet mogelijk 

vertaald in volgende vier werven: 

1.    Laten we een boom opzetten 

2.    Verrijk je wijk 

3.    Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar 

4.    Water het nieuwe goud 

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de deelname aan het Lokaal Energie- en 

Klimaatpact goed te keuren. 



07. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake aanpassing convenant Reflex nv. 

 

Raadslid Maes, Groen, geeft aan dat zijn fractie niet enthousiast is over deze uitbreiding. Hij 

ziet geen meerwaarde voor de gemeente om 24 op 24 en 7 op 7 een fysieke gokmogelijkheid 

te hebben. Het is vooral een extra beproeving voor de maatschappelijk kwetsbare groep in de 

samenleving. Het zal een uitdaging voor de gemeente zijn om hierop in te zetten. Dat zou 

kunnen via een gokbeleid. Hij vraagt of de gemeente een lokaal gokbeleid heeft. In het 

convenant staat bij punt J dat het personeel op duidelijk herkenbare wijze toezicht moet 

houden op eventuele misbruiken inzake besteding en de werkingsregels. Dit ziet hij graag 

specifieker met de uitbreiding dat de wet voorschrijft dat er een gemiddeld uurverlies van 25 

euro is. Dat betekent dat iemand 25 euro per uur mag inzetten. Dat schrijft de wet voor. Hij 

vraagt hoe de controle van de politie gaat worden ingevuld en of deze gericht is op 

handhaving van het verbod op minderjarigen of ook op het gemiddeld uurverlies voor het 

cliënteel.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de reglementering zeer streng is. Het gaat om een casino 

van de tweede categorie. De eerste categorie zijn de grote casino’s waarvan er acht zijn in 

België. Er kunnen er geen bij komen. Vandaar dat er veel geld wordt gegeven om dit soort 

casino’s eventueel over te nemen. Het gaat hier om de tweede categorie. Hij denkt dat er 

rond de twaalf à dertien of een kleine twintig van deze categorie zijn, maar zeker niet meer. 

Daar kunnen er ook geen bij komen. Hier gaat het om een casino dat er al vele jaren is en 

waarvan geen enkele overlast is geweest en geen enkele melding is geweest dat er dingen 

gebeuren die niet door de beugel kunnen. Het is allemaal zeer streng gereglementeerd. Zij 

zijn elektronisch verbonden met de FOD Financiën en Justitie. Het bedrag dat besteed kan 

worden is aan banden gelegd. De wetgeving is enorm streng en is de afgelopen jaren 

verstrengd. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om hier zaken aan toe te voegen. Er 

wordt ook digitaal van thuis uit gespeeld. Hij ziet er praktisch nooit wagens staan, dus hij 

denkt dat het voornamelijk digitaal gebeurt. Het is zeer streng aan banden gelegd om 

mensen die gokverslaafd zijn tegen zichzelf te beschermen. Zij kunnen geen grote bedragen 

verliezen binnen 24 uur. Wat nu voorligt, is de 24 uur. De vraag is eerder gesteld. In het begin 

had de gemeente er weinig ervaring mee en wilde zij het eerst bekijken hoe het verloopt. Hij 

heeft het nu besproken met de politie en de commissaris. Omdat er in het verleden geen 

enkel probleem is geweest, was er een gunstig advies. Dat advies zit ook in het dossier.  



Het college ziet daarom geen probleem om de 24 uur toe te kennen. Er is wel opgenomen dat, 

vanaf het moment dat zich problemen voordoen, dit ingetrokken kan worden. Dat staat 

duidelijk in de raadsbeslissing die vandaag eventueel wordt genomen. Het kan direct worden 

ingetrokken en daarvoor moet geen procedure worden opgestart. Er is dus een stok achter de 

deur voor als er toch problemen mochten zijn. Het casino is er al een kleine tien jaar onder 

verschillende benamingen. Als er wel een probleem was geweest, dan had men dit nu niet 

gedaan. Bij de locatie zijn geen scholen en jeugdbewegingen. De huidige locatie, de vroegere 

dancing, zal verlaten worden. De nieuwe uitbater is bezig met de nodige vergunningen om de 

activiteiten naar het andere gebouw over te hevelen. De wetgeving is zeer streng. Het is niet 

aan het lokaal bestuur om extra maatregelen te nemen. Het lokaal bestuur is ook niet bij 

machte om dat te controleren. Mochten er problemen zijn, dan zal het bijgestuurd worden. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat in het lokaal drugsoverleg er toevallig een vraag was dat 

veel jongeren met gokken bezig zijn. Zij zijn daar bijna altijd digitaal via hun smartphone mee 

bezig. Er is gevraagd de opdracht te geven aan preventiewerken om er een beleid rond uit te 

werken om naar minderjarigen een aantal stappen te zetten. Dat zal verder uitgewerkt 

worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat dit zich niet situeert op deze locaties. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, zegt dat dit hem doet denken aan een discussie uit 2017. Men wilde 

onder de hoofdtribune van Waasland-Beveren een speelautomatenhal plaatsen. Hij heeft 

zich toen verdiept in wetenschappelijk onderzoek. De burgemeester begon te zeggen dat het 

een speelautomatenhal is en geen casino. Het blijkt wel uit onderzoek dat dit soort 

speelautomatenhallen veel verslavender is voor gokkers dan echte casino’s. Hij begrijpt dat 

er een slot is door beperkte tijd en beperkte uitgaven, maar mensen die verslaafd zijn, vinden 

er een tijd hun gading en gaan dan verder naar het volgende. Zijn fractie was ook gekant 

tegen de komst van een speelautomatenhal onder de hoofdtribune van Waasland-Beveren. 

Het is toen op de gemeenteraad zelf ingetrokken en het is er nooit van gekomen. Maar het 

blijft problematisch. Het probleem is niet overlast voor omwonenden. Op deze locatie zal de 

overlast inderdaad beperkt blijven. Het gaat vooral om het gokgedrag dat zo wordt 

gestimuleerd. Het begon vaak op jonge leeftijd van 20 tot 25 jaar. Het kan wel zijn dat men nu 

meer op de GSM met verslavende gokspelen bezig is, maar dat is een evolutie.  



Het begint op de GSM, maar nadien is er de mogelijkheid om in een speelautomatenhal 

verder te spelen en nieuwe spelen te ontdekken waarmee nog meer geld verloren kan 

worden. Hij sluit zich aan bij de reactie van Groen. Hij vindt het een probleem. Het blijft niet 

bij het gokgedrag, maar het evolueert naar alcoholgebruik en financiële problemen. Men kan 

gemakkelijk 40% van zijn uitgaven doen in gokhallen. Heel weinig mensen beseffen snel 

genoeg dat ze een gokprobleem hebben. Hij vindt niet dat dit in de hand gewerkt moet 

worden met welke uitbreiding dan ook, of dat nu is onder het stadion van Waasland-Beveren 

of een uitbreiding van iets dat al bestaat. Hij vindt dat de gemeente hier zo weinig mogelijk 

aan mee moet werken en het niet moet aanvaarden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de discussie in 2017 niet ging over de speelhal als 

dusdanig, maar wel over de locatie. Het is teruggetrokken vanwege de locatie. Bij Waasland-

Beveren komen veel jongeren. Die komen trainen en sport beoefenen. Dan zou er een tweede 

bij gekomen zijn, want de speelhal op de Gentseweg zou ook blijven bestaan. Het gaat hier 

om de bestaande speelhal die qua uren een stuk uitbreiding krijgt. Voor de rest verandert er 

niets. Als de wetgever het toelaat, dan zullen de casino’s en de speelhallen zich ergens 

vestigen. Anders moet er morgen een initiatief genomen worden om het te verbieden, maar 

dat is een verantwoordelijkheid van het federale niveau. Deze speelhal is al jaren gevestigd in 

Beveren. Er is geen enkele overlast naar buiten en in het verleden ook geen enkele indicatie 

dat de speelhal heeft geleid tot andere onregelmatigheden. Er mag ook geen alcohol 

geschonken worden. Anders had het positief advies van de politie er niet bij gezeten. Hij kan 

het begrijpen dat het raadslid bedenkingen heeft bij casino’s en speelhallen op zich, maar 

dan moet het op een hoger niveau worden verboden. Tot hier toe gebeurt dat niet. Misschien 

is dit iets voor de federale regering. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, denkt dat, ondanks dat het een problematiek is die op een 

hoger niveau een andere richting op geduwd zou kunnen worden, er lokaal ook een stuk 

verantwoordelijkheid genomen kan worden. Het is duidelijk dat er een stuk problematisch 

gedrag is van bepaalde mensen. Hij vraagt of men met die kennis wel moet gaan uitbreiden 

tot 24 op 24. Mensen met een verslaving komen er alleen maar slechter uit en dat wordt 

alleen maar verder begunstigd. Hij vindt dat geen goede beslissing om als gemeente te 

nemen. 

 



Burgemeester Van de Vijver denkt dat raadslid Creve over meer informatie beschikt dan 

hijzelf. Hij weet niet van onregelmatigheden of van overlast. De wetgeving is zeer streng om 

juist dit soort problemen te vermijden. Hij en de lokale politie hebben geen enkele indicatie 

gekregen dat er problemen zijn. Het raadslid heeft misschien andere kanalen. Er is geen 

indicatie dat het aanleiding heeft gegeven tot zaken die niet toelaatbaar zijn. Op basis van 

ervaring kan de uitbreiding naar 24 uur wel onder de voorwaarde dat de vergunning direct 

kan worden ingetrokken als er toch problemen zijn.  

 

Raadslid Creve vindt dat de burgemeester twee zaken door elkaar haalt. Aan de ene kant 

spreekt hij over onregelmatigheden en die zijn niet bekend. Daar gaat het hem niet om. Het 

gaat om een bepaald gedrag dat wat hem betreft onwenselijk is. Het is niet uit te sluiten dat 

een groot deel van de mensen dat daar naartoe gaat, problematisch gedrag van verslaving 

vertoont. Er zijn al openingsuren tot 2 à 3 uur in de nacht. Hij vraagt zich af waarom dat 

opgetrokken moet worden naar 24 op 24 uur. Men bewijst daar een bepaalde groep mensen 

allesbehalve een dienst mee. Hij vraagt of het niet voldoende is om de zaak te handhaven 

zoals ze is. Beveren is ook geen grootstad. Openstelling tot 2 à 3 uur is al meer dan 

voldoende. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er de problematiek is van mensen die verslaafd zijn, 

maar in deze gelegenheden wordt daarop gecontroleerd. Er is een zwart circuit erbuiten 

waarin veel ergere dingen gebeuren. In casino’s en deze speelhallen is het aan banden 

gelegd. Er is een limiet aan wat er besteed kan worden dus hier gebeurt het op een 

gecontroleerde manier. Waar het raadslid naar verwijst, gebeurt vooral buiten waar het niet 

gecontroleerd wordt. 

 

Raadslid Maes wil nog terugkomen op de opmerking van de schepen over gokbeleid. Hij had 

contact met VAD. Er ligt een mooi voorstel klaar van het VAD voor gemeenten en steden om er 

snel werk van te maken. Hij denkt dat het noodzaak is om dit in Beveren ook te hebben. 

Verder denkt hij nog steeds dat het goed is om in het convenant het maximum van 25 euro 

per uur op te nemen. Mocht zich iets voordoen, dan staat het in elk geval al in het convenant. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat de gemeente dit niet kan controleren. Hij vraagt het 

raadslid hem te zeggen hoe dat afgedwongen moet worden. 



 

Raadslid Maes zegt dat in het convenant staat dat het personeel op duidelijk herkenbare 

wijze eventuele misbruiken inzake besteding moet aanpakken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat federaal is geregeld. Het lokaal bestuur kan er niet 

extra voorbehouden op leggen om het gedrag te verminderen. 

 

Raadslid Maes zegt dat in het convenant is vermeld dat de politie op deze punten controle zal 

houden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat geldt als er misbruiken worden geconstateerd. Maar 

het lokale bestuur kan daar niet eigen lokale wetgeving op leggen. 

 

Nv Reflex nv baat een speelautomatenhal uit te Beveren, Gentseweg 375. Voor deze uitbating 

werd met de vennootschap een afsprakennota opgemaakt (convenant). 

Met hun schrijven van 6 september 2021 werd meegedeeld dat de Golden Vegas Group  de nv 

Reflex heeft overgenomen. Betreffende onderneming baat tot op heden 12 dergelijke hallen 

uit in België. 

Verder vraagt  Reflex nv de gemeentelijke goedkeuring voor de verhuis van de automatenhal 

naar het pand ernaast, Gentseweg 377, voormalig restaurant Belvedère en de uitbreiding van 

de openingsuren naar een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Tot op vandaag zijn de openingsuren 

beperkt tot: 

- Maandag tot donderdag: 11.30-02.00 uur ; 

- vrijdag: 11.30-03.00 uur ; 

- Zaterdag en zondag: 14.00-03.00 uur. 

Reflex nv haalt aan dat dit een concurrentieel nadeel is ten opzichte van andere speelhallen.  

Na grondige bestudering en evaluatie van het wetgevend kader en de beschikbare politionele 

informatie, geeft de politie en juridische dienst positief advies. Betreffende inrichtingen zijn 

aan zeer strenge voorwaarden verbonden. Tot op heden werd er geen overlast vastgesteld in 

of in de buurt van de automatenhal. Indien er, door de uitbreiding van de openingsuren, toch 

meer overlast zou vastgesteld worden, zal het bestaande convenant worden aangepast en de 

openingsuren worden teruggeschroefd. 



Art. 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 

bescherming van de speler bepaalt: 

“De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend de 

door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. Er worden ten hoogste 180 

kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.  

De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat 

voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing 

om een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de 

gemeente. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de 

nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van 

de kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.” 

Het bekomen van een convenant is een voorwaarde om van de kansspelcommissie een 

vergunning klasse B te verkrijgen.   

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, onafhankelijken, Open Vld) tegen 4 neen-stemmen (Vooruit, 

Beveren 2020) bij 5 onthoudingen (Groen, Vlaams belang) worden de navermelde wijzigingen 

aan het convenant afgesloten met Reflex nv met betrekking tot de speelautomatenhal, 

Gentseweg te Beveren, goed te keuren: 

- adreswijziging naar Gentseweg 377  

- uitbreiding van de openingsuren naar een 24u/24 opening. 

Tevens wordt het aangepaste convenant zoals voorgelegd, goedgekeurd. 

 

 

08. Rond de ondergrondse afvalstraten, textielcontainers en heel wat blackpoints op 

grondgebied Beveren vinden heel wat sluikstorten plaats. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie akkoord gaat met het agendapunt. Hij vraagt over 

hoeveel verplaatsbare camera’s het gaat. Hij vraagt daarnaast hoeveel punten er tegelijk 

gemonitord kunnen worden. Hij heeft begrepen dat de lijst met de blackpoints aanvulbaar en 

dynamisch is. Hij vraagt of er suggesties kunnen worden gedaan. Hij denkt aan de Fortstraat, 

waar regelmatig sluikstort te vinden is dat op deze manier gemonitord zou kunnen worden. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, vindt dit een heel goed punt. Zijn fractie heeft ook klachten 

binnengekregen. De laatste tijd loopt het de spuigaten uit vooral aan een aantal 



kledingcontainers. Het is heel goed dat er met deze camera’s controle komt. Het zal 

afschrikken. Hij hoopt dat het goed opgevolgd zal worden. Hij is er vooral positief over dat er 

een afschrikkend effect zal zijn en dat iets dat de laatste tijd de spuigaten uitliep, 

gecontroleerd wordt. 

 

Raadslid Buyl, onafhankelijk raadslid, vraagt aandacht voor de kledingcontainer aan de Aldi. 

Als het opgeruimd is, staat het er twee uur later terug vol. Het is goed als het zo snel mogelijk 

uitgevoerd wordt. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, zegt dat de schepen weet dat dit haar nauw aan het hart 

ligt. Zij had een punt ingediend, maar dat hoeft straks niet meer behandeld te worden. Ze 

vraagt of de prijs van het containerpark niet opgedreven wordt, want dan gaat er misschien 

nog meer sluikstort komen.  

 

Schepen Kegels zegt dat er op 4 oktober een commissie over dit punt gepland staat en 

vandaag staat het op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens de commissie wordt het 

volledige plan voorgesteld aan de raadsleden. Het gaat niet alleen om volwaardige camera’s, 

maar ook over dummies. Hij gaat ervan uit dat er tien plekken permanent zullen zijn en dat 

de anderen als dummies ingezet kunnen worden. In totaal kunnen zestien plaatsen worden 

uitgekozen. Met dynamische camera’s zie je dat problemen binnen de kortste tijd worden 

opgelost. Op de Melkader is het met 90% teruggedrongen. Er werd ook zeer snel 

geverbaliseerd. Binnenkort gaat deze weg en dan zal dus blijken wat daar de impact van is. 

Hij verwacht opnieuw een stijging, omdat het een plaats met veel problematiek is. Bij 

textielcontainers in de hele gemeente is het een probleem en ook op de sorteertelgen.  Op de 

polderwegen in het noorden zoals de Hertogenstraat is het ook alle weken prijs. Er wordt nu 

al veel tegen gedaan, maar het is onhoudbaar. De mobiele camera’s kunnen daar moeilijker 

worden ingezet, omdat er steeds stroom nodig is. De rest zal op de commissie worden 

toegelicht door de dienst, met alle cijfers erbij, dus hoeveel mensen al geverbaliseerd zijn, 

hoeveel tonnage sluikstort er op wordt gehaald. Dit is een investering maar die weegt niet op 

tegen de kost die er nu is voor het afvoeren van het afval. Het is nu buiten proporties. 

 

Raadslid Wael, voorzitter Ibogem, zegt dat men af moet van het idee dat sluikstort en 

zwerfvuil gekoppeld is aan de prijzen die moeten worden betaald voor het afval. Het 



gemiddelde bedrag per inwoner per jaar dat aan het recyclagepark wordt betaald is 5,93 

euro. De prijzen die momenteel worden gehanteerd voor het recycleerbare is 3,5 cent per 

kilogram. Afgerond 4 cent per kilogram. Voor het niet-recycleerbare is het ongeveer 13 cent 

per kilogram. Deze prijzen zijn de laagste van alle omliggende intercommunales. Met de raad 

van bestuur worden deze tarieven wel onder de loep genomen, want de tarieven zijn de 

afgelopen tien jaar niet meer gestegen. Hij wil echt af van het idee dat sluikstort en zwerfvuil 

veroorzaakt wordt doordat de mensen te veel moeten betalen voor hun afvalzak. Bij zwerfvuil 

vindt men vooral blikjes drank en pakjes sigaretten. Hij wil stoppen met het idee dat zwerfvuil 

meer wordt als de prijs van het park hoger wordt. De prijzen van de andere intercommunales 

voor het niet-recycleerbare, bij IDM Lokeren is het 20 cent per kilogram en in de Antwerpse 

regio rond de 23 cent per kilogram. De prijzen die worden gehanteerd op het grondgebied 

van Ibogem zijn enorm laag. Daarnaast kunnen heel veel fracties gratis worden 

binnengebracht. Hij denkt dat het een kleine som is om van het afval af te raken 

niettegenstaande dat de verwerking van afval meer en meer geld kost. De tarieven zullen 

inderdaad op een bepaald moment aangepast moeten worden. Maar er is de plicht om goed 

met gemeenschapsgeld om te gaan en te zorgen dat de vervuiler betaalt en niet de ganse 

gemeenschap het betaalt. Hij gaat geen voorafname nemen op het besluit, maar vreest dat 

op een gegeven moment de tarieven wel moeten worden aangepast. Ze zijn al verschrikkelijk 

laag. Vroeg of laat zal de discussie over tariefaanpassing gevoerd moeten worden.  

 

Raadslid Maes, Groen, heeft nog een vraag over de lijst van blackpoints. Hij vraagt of die nog 

aangevuld kan worden met suggesties. 

 

Schepen Kegels zegt dat dit zeker en vast kan. Als er nieuwe punten via het meldingsloket 

binnenkomen worden deze eraan toegevoegd. Dit zijn de plaatsen met de hoogste frequentie 

die er nu zijn. Hem is vorige week de Fortstraat ook nog doorgegeven dus hij weet dat er een 

probleem is. Hij hoopt dat daar de dader geïdentificeerd kan worden via controle van de zak. 

 

Zo kreeg de dienst milieubescherming in 2020 in totaal 631 sluikstortmeldingen te 

verwerken, waar bovenop nog 68 overtredingen van achtergelaten afvalstoffen aan 

textielcontainers bij kwamen en 130 overtredingen aan ondergrondse afvalstraten. 

In 2021 (van 01/01/2021 tot en met 31/07/2021) ging het over 436 sluikstortmeldingen, 95 

overtredingen aan textielcontainers en 107 overtredingen aan ondergrondse afvalstraten. 



In 2019 werd aan de ondergrondse afvalstraat in de Melkaderlaan een camera geplaatst 

omwille van de vele sluikstortproblemen. Ten gevolge hiervan zijn het aantal sluikstorten 

teruggedrongen met meer dan 90 %. Het is dus duidelijk dat deze camera een zeer ontradend 

effect heeft. 

In collegezitting van 5 juli 2021 heeft het college de lastvoorwaarden voor het leveren en 

monteren van camera’s via raamovereenkomst goedgekeurd. 

De camera's zullen worden geregistreerd via www.aangiftecamera.be. Het gaat volgens de 

Camerawet van 2007, zoals gewijzigd in 2018 om camera's op een niet-besloten plaats. 

Daarbij kan de verwerkingsverantwoordelijke enkel een openbare overheid zijn, in casu de 

gemeente Beveren. Er moet daarom ook een positief advies gevraagd worden aan de 

gemeenteraad. In principe worden dit verplaatsbare camera's, maar het is de bedoeling om 

de camera's zeker aan de (huidige en toekomstige) ondergrondse afvalstraten voor langere 

termijn te laten hangen. Enkel rond de textielcontainers en de genoemde "blackpoints" zal 

met verplaatsbare camera's gewerkt worden. 

De beelden worden niet live bekeken. Via een login kan de dienst milieubescherming in de 

opnames wel kijken of een dader van sluikstorten kan herkend/gevonden worden. De 

beelden zullen dus ook enkel worden bekeken indien er meldingen van achtergelaten 

afvalstoffen binnenkomen. De beelden worden dan in het juiste formaat bewaard en aan de 

lokale politie bezorgd. Die zorgen dan voor verdere afhandeling. 

De beelden worden tot een maand bewaard (wettelijke termijn) en er wordt een 

raadplegingsregister gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke(n). Er zullen 

pictogrammen worden aangebracht bij elke geplaatste camera. 

De potentiële locaties waar de camera's zullen (kunnen) worden geplaatst zijn in bijlage 

gevoegd. Deze lijst is niet limitatief en heeft een dynamisch karakter. 

De raad beslist dus algemeen positief advies te verlenen voor onbepaalde duur voor het 

plaatsen van cameratoezicht in functie van sluikstorten op de locaties zoals voorgelegd. 

 

 

09. Het voorgelegd plan aan de raad geeft de gewenste toestand weer voor het netwerk aan 

trage wegen in Melsele, Haasdonk en een gedeelte van Beveren Centrum ten zuiden van de 

spoorlijn L59. 

 

https://www.aangiftecamera.be/


Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er vorige week een zeer goed uitgewerkte commissie was 

over dit agendapunt, waarbij het globale plan voor deelgebied Beveren, Melsele en Haasdonk 

werd toegelicht. Hij dankt de dienst Mobiliteit en de externe partner vzw Trage Wegen voor 

het vele werk en de begeleiding van het project. Het voorliggend plan geeft aan welke trage 

wegen men wil behouden, welke mogen verdwijnen, waar opportuniteiten zitten en waar de 

aansluitstukken zitten voor een uitgesponnen trage wegennet. Dit is een sterk gedragen 

project dat al vele jaren geleden zowel door de schepen als de vzw Trage Wegen werd 

begeleid en door de vele vrijwilligers op het spoor werd gezet. De gemeente kan bovendien 

een beroep doen op de provinciale subsidies onder bepaalde voorwaarden en stelt zelf 

jaarlijks 50 000 EUR ter beschikking om dit trage wegennet verder uit te bouwen. Hij heeft wel 

nog twee bezorgdheden. Bij het afschaffen van bepaalde stukken of volledige trage wegen is 

het klaar dat onlogische stukken, zoals trage wegen die een akkerland of weide door het 

midden zouden doorsnijden, uit het plan worden geweerd. Hij hoopt dat er geen overdreven 

druk komt vanuit eigenaars van landbouwgronden om noodzakelijke knooppunten en 

verbindingsstukken te weerhouden en rood te kleuren. Eens ze zijn afgeschaft, kan de kar 

niet meer worden gekeerd. Het is met het vorige week ontvangen verkeersveiligheidsplan 

Vlaanderen nog maar eens duidelijk dat men vol moet blijven inzetten op de stapmodus. 

Het verhogen van de stap- en fietsveiligheid en verder investeren in alle mogelijke stap- en 

fietsontsluitingen op het grondgebied. Hij vraagt of er, met het opstellen van het plan en 

inkleuren van de rode lijnen, geen sleutelstukken zijn geschrapt. Tijdens de commissie werd 

gezegd dat men het kamer per kamer zal aanpakken. Dit lijkt hem een goede strategie. Het 

behouden van een goed overzicht is cruciaal, niet in het minst omdat afgewerkte kamers, 

trage wegen en mogelijke lusverbindingen instant afgewerkt aangeboden kunnen worden 

voor het brede publiek. Hij is er alleen niet volledig van overtuigd dat het vooropgestelde 

budget van 50 000 euro per jaar voldoende zal zijn. Dit plan bevat zo’n 25 kamers wat 

betekent dat het voorliggend project over vele jaren gespreid zal moeten worden. Onder het 

motto ‘het is niet omdat het over trage wegen gaat’ hoeft het niet traag te gaan. Hij vraagt of 

het volledige college bij de komende budgettencontrole een extra buffer wil voorzien zodat 

de uitrol in tijd kan verkorten. Hij vraagt of het college hiertoe bereid is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het hem plezier doet als een gemeenteraadslid een verhaal 

doet dat hij alleen maar kan bevestigen.  



Hij heeft op de commissie ook gezegd dat dit de vrucht is van heel wat jaren werk van 

gedreven medewerkers van de dienst Mobiliteit en ook van de groendienst. Men is al een 

aantal jaar bezig om zicht te krijgen op wat er leeft om uiteindelijk te landen in dit plan dat 

het zuidelijke stuk van de gemeente betreft. Hij heeft tijdens de commissie ook aangegeven 

dat het de bedoeling is om ten noorden van de spoorlijn 59 verder te werken. Voor die kant 

zijn de inventaristrajecten ook al gelopen. Het is wel de bedoeling om te beginnen met dit 

plan dat een aantal heel belangrijke principes bevat om te proberen tot een gestructureerde 

aanpak te komen. Het is de bedoeling om in consensus met eigenaars en landbouwers tot 

oplossingen te komen. Hij gelooft sterk in gedragenheid van dit soort projecten. Ten strijde 

trekken is vaak contraproductief. Het raadslid zal zich herinneren dat er voor dit stuk van de 

gemeente een plan is opgemaakt waarin alle opportuniteiten zitten. Het is een geclusterd 

verhaal. Het is de bedoeling om missing links te realiseren. Daarnaast wordt er per kamer en 

gebiedsonderdeel geprobeerd om zaken aan elkaar te koppelen waarbij problematische 

verbindingen die bijvoorbeeld diagonaal door akkers lopen of op plaatsen waar het echt niet 

meer kan, deze te vervangen door verbindingen op plekken waar meer opportuniteiten zijn. 

Op deze manier gaan eigenaars en grondgebruikers erop vooruit en wordt tegelijkertijd de 

wens ingevuld om trajecten open te maken, nieuwe trajecten te realiseren en niet geschikte 

stukken traject weg te nemen. Hij denkt dat dit de zorg van het raadslid moet wegnemen. Het 

is voor hem principieel belangrijk dat het college er formeel mee akkoord gaat om elk jaar 

voor dit plan de middelen te voorzien. Dat is beschikbaar voor een veelheid aan acties zoals 

grondverwerving en infrastructuur zoals een brugje. Er zal een pakket middelen zijn om 

beheersovereenkomsten te kunnen afsluiten en de gedragenheid te vergroten. Er zijn ook 

middelen om de gemeente te laten begeleiden door de vzw Trage Wegen die veel kennis 

terzake hebben. Daarnaast zijn er binnen andere beleidsdomeinen middelen ter beschikking. 

Hij denkt aan maaien dat door de groendienst gebeurt en onderhoud van de wegen die al 

open zijn met half verhardingen. Deze budgetten blijven allemaal. Nu is er dus een structureel 

plan om aan de toekomst te werken. Binnen de diensten zijn er gedreven mensen die hieraan 

meewerken. Hij is heel blij dat het voltallige college dit draagt. Het biedt perspectief. Het 

raadslid hoeft zich geen zorgen te maken want men is zich zeer bewust van bepaalde 

valkuilen. De middelen zijn er en het vehikel staat nu op de sporen. Men gaat kamer per 

kamer proberen doelgericht zaken te realiseren. 

 



Raadslid De Munck heeft toch nog wat bezorgdheid ondanks de goede uitleg en het goede 

plan dat zijn fractie volop zal steunen. Hij hoopt dat er voldoende financiële middelen zijn om 

het jaar na jaar te kunnen aanpakken. 

 

Nadat voor deze gebieden participatietrajecten werden doorlopen waarbij op wegniveau 

gekeken werd naar wat wenselijk was, zijn een aantal herwaarderingsinitiatieven opgestart. 

Het gebrek aan een totaalbeeld zorgde er voor dat deze projecten onvoldoende van de grond 

kwamen.  

Met voorliggend plan wordt rekening gehouden met de input uit de participatietrajecten 

maar ook met de situatie op terrein en de draagkracht van de gemeente moet het bestuur 

toestaan om, binnen de krijtlijnen van het decreet gemeentewegen, vlotter te schakelen. 

Voorliggend plan omvat 5 categorieën, elk met een eigen kleurcode. 

Betekenis van de kleurcodes: 

*   groen: te behouden bestaande buurtweg/gemeenteweg/weg in reglement 

Dit zijn bestaande wegen waar zich geen problemen qua toegankelijkheid voordoen én waar 

de toegang verzekerd is door het statuut van de weg. Het overgrote deel van deze wegen zijn 

gemeentewegen, vaak opgetekend in de atlas der buurtwegen. Ook trage wegenis binnen 

parken en domeinen (bv Hof Ter Saksen, Landschapspark Molenbeek,…) vallen hieronder, 

net zoals wegenis die valt onder het bos- of natuurdecreet. 

*   rood: wegen officieel af te schaffen/te schrappen. 

Wegen waarvan het gebruik niet (meer) wenselijk is, vaak omdat er een alternatief vlakbij is, 

omdat de weg verlegd zal worden of omdat de weg inmiddels overbouwd is. Het overgrote 

deel van deze wegen zijn buurt- en voetwegen uit de atlas der buurtwegen. 

*   groen stippellijn:  verdwenen buurtweg terug te openen 

Dit zijn vaak (gedeeltelijk) verdwenen buurt- en voetwegen die terug opengesteld worden 

zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen. 

Op deze wegen is een erfdienstbaarheid van 1m van toepassing. 

Als meer breedte wenselijk is, dient dit te gebeuren via minnelijke verwerving. 

Na de openstelling worden de wegen opgenomen in het beheerplan van de gemeentelijke 

diensten. 

 

 



 

*   paarse lijn:  nieuwe verbinding te realiseren. 

Dit zijn vaak alternatieven voor wegen die afgeschaft worden (zgn. verlegging) of nieuwe 

missing links in slecht ontsloten gebieden.  

Deze wegen dienen gerealiseerd te worden via minnelijke verwerving. 

Na de openstelling worden de wegen opgenomen in het beheerplan van de gemeentelijke 

diensten. 

*   gele lijn:  bestaande privéwegen op te nemen in reglement. 

Deze wegen zijn aanwezig op het terrein, vaak gaat het over “loswegen”. 

Sommigen worden al door publiek gebruikt maar zonder enige reglementering (wie 

onderhoudt de weg? Wie is verantwoordelijk bij ongevallen? …). 

Andere wegen bestaan op terrein, worden zelden of niet publiek gebruikt, maar betekenen 

een duidelijke meerwaarde voor het netwerk. 

Met de eigenaars worden overeenkomsten afgesloten met betrekking tot het recht van 

overweg. 

De gemeente kan in ruil voor dit recht het onderhoud van deze weg op zich nemen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het globaal plan van te openen, 

te realiseren en af te schaffen trage wegen voor deelgebied Beveren centrum ten zuiden van 

de spoorlijn L59, Melsele en Haasdonk. 

 

 

10. De heer Karel Van Dijk en mevrouw Yolanda Van Haelst dienden op 18 mei 2021 bij de 

gemeenteraadsvoorzitter en het college een verzoekschrift in voor de vaststelling van het 

dertigjarig niet-gebruik van een gemeenteweg door het publiek op basis van art.14 van het 

gemeentewegendecreet. 

Artikel 14 van het Decreet Gemeentewegen (3.05.2019) stelt: 

§ 1. Gemeentewegen kunnen alleen opgeheven worden door een bestuurlijke beslissing 

ter uitvoering van dit decreet en kunnen niet verdwijnen door niet-gebruik. 

§ 2. Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente waarin 

gemotiveerd wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een 

dertigjarig niet-gebruik door het publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke 

uitspraak of met alle middelen van recht. 

 



De gemeenteraad die op grond van een verzoekschrift als vermeld in het eerste lid 

vaststelt dat er sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het publiek, oordeelt over 

de wenselijkheid van de opheffing van de gemeenteweg of het deel ervan, rekening 

houdend met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend 

geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6. Een 

eventuele opheffingsprocedure verloopt overeenkomstig afdeling 3. 

 

Als de gemeenteraad vaststelt dat er geen sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door 

het publiek, geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de 

opdracht om de publieke doorgang te vrijwaren overeenkomstig de in dit decreet 

opgenomen instrumenten en handhavingsbevoegdheden. 

 

Verzoekers zijn eigenaar van Molenstraat 114 en dienden eerder een bezwaar in tegen het 

RUP Texamsite tijdens het openbaar onderzoek. Zij stellen dat de trage weg sinds 1985 niet 

gebruikt wordt als ontsluitingsweg. Betrokkenen hebben een haag aangeplant op de plaats 

waar vroeger de wegel was en deze in hun tuin geïncorporeerd. 

Na overleg met de dienst overheidsopdrachten en juridische zaken en dienst stedenbouw 

kunnen volgende elementen ingebracht worden, op basis waarvan de gemeenteraad 

gevraagd wordt het verzoek te weigeren. 

• het voorgelegde bewijs volstaat niet om 30 jarig ongebruik vast te stellen. De 

luchtfoto's zijn erg onduidelijk en laten niet toe om vast te stellen of de weg al dan 

niet doorloopt onder bebossing. De gemeenteraad kan bijgevolg niet vaststellen of de 

weg al dan niet in onbruik is gedurende 30 jaar 

• op 12 februari 2019 vond over dit perceel nog overleg plaats tussen gemeente en de 

heer Karel Van Dijck naar aanleiding van de geplande ontsluiting. Op dat moment 

werd het perceel door landmeter Ibens opgemeten 

• inhoudelijke argumenten 

o de intekening als zachte ontsluiting in het RUP is vanuit mobiliteitsoogpunt 

wel zinvol omdat de connectie met Kouterstraat en Weverstraat telkens naar 

het noorden leiden en deze zuidelijke ontsluiting duidelijk bijdraagt aan een 

fijnmazig netwerk van trage wegen zoals bedoeld in artikel 3 van het 

Gemeentewegendecreet 



o de argumenten op vlak van verregaande aantasting van het rustige 

woongenot en de privacy worden niet gevolgd omdat de trage weg grenst aan 

garage (bijgebouw) en niet vlakbij de woning zelf. Bij de toekomstige 

inrichting kan hier bovendien ook rekening met gehouden worden 

Verzoekers beroepen zich tot slot ook op het hoorrecht. 

De gemeenteraad gaat akkoord dat in hoofdorde er onvoldoende bewijs is aangebracht om 

het 30 jarig onbruik vast te stellen. 

De gemeenteraad beslist dat er in ondergeschikte orde het niet wenselijk is om over te gaan 

tot de opheffing van de gemeenteweg, omdat deze zuidelijke ontsluiting duidelijk bijdraagt 

aan een fijnmazig netwerk van trage wegen zoals bedoeld in artikel 3 van het 

Gemeentewegendecreet. 

De gemeenteraad geeft aan het college de opdracht om de publieke doorgang te vrijwaren 

overeenkomstig de in het decreet over de gemeenteweg opgenomen instrumenten en 

handhavingsbevoegdheden. 

Voor zover als nodig zal de delegatie van het hoorrecht aan de algemeen directeur worden 

bevestigd. 

 

 

11. Voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken binnen het Aquafinproject 22.694 

dient waterloop 8.042 afgekoppeld te worden van het rioleringsstelsel. 

Voor het gemeentelijk deel in dit project dienen er enkele gronden aangekocht te worden 

voor de realisatie van een extra gracht naar de Kreek. Deze innemingen betreffen: 

- een inneming in volle eigendom op grondgebied Kieldrecht, kadastraal bekend als 6de  

   afdeling sectie D, deel van nummers 563, 564, 565, 555D en 571 met een totale oppervlakte  

   van 2 974,99 m² 

- een ondergrondse inneming op grondgebied Kieldrecht, kadastraal bekend als 6de afdeling,  

   sectie D deel van nummer 562, met een oppervlakte van 14,69 m² 

- een inneming in volle eigendom op grondgebied Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als 3de  

   afdeling, sectie A deel van nummer 267B met een oppervlakte van 9,27 m² 

- een ondergrondse inneming op grondgebied Sint-Gillis-Waas, kadastraal bekend als 3de  

   afdeling, sectie A deel van nummers 267B en 266A met een totale oppervlakte van  

   106,20 m², 

   allen volgens opmetingsplan studiebureau Jouret dd. 04.01.2021. 



Eveneens dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden voor de aanleg en de uitbating 

van de RWA-infrastructuur voor een totale oppervlakte van 1 756,61 m² volgens voormeld  

opmetingsplan. 

Aangezien er op voormelde gronden nog een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te 

worden. Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt en de compromis werd reeds 

ondertekend. 

Gelet op de aankoop van gronden op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas stelde het college 

in zitting van 7 juni 2021 notariskantoor Verstraeten-Roegiers uit Vrasene aan voor de 

opmaak en het verlijden van de akte. 

De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord voor de gronden, zijnde: 

    - 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummers 563, 564, 565, 555D en 571 met  

      een totale oppervlakte van 2 974,99 m² 

    - 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummer 267B met een oppervlakte van  

      9,27 m² 

de pacht te verbreken ter realisatie van de afkoppeling van waterloop 8.042 voor wegenis- en 

rioleringswerken binnen het Aquafinproject 22.694. 

Vervolgens beslist de gemeenteraad voor de gronden, zijnde: 

    - een inneming in volle eigendom 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummers 563,  

      564, 565, 555D en 571 met een totale oppervlakte van 2 974,99 m² 

    - een ondergrondse inneming 6de afdeling, Kieldrecht, sectie D deel van nummer 562 met  

      een oppervlakte van 14,69 m² 

    - een inneming in volle eigendom 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummer  

      267B met een oppervlakte van 9,27 m² 

    - een ondergrondse inneming 3de afdeling, Sint-Gillis-Waas, sectie A deel van nummers  

      267B en 266A met een totale oppervlakte van 106,20 m² 

aan te kopen ter realisatie van de afkoppeling van waterloop 8.042 voor de wegenis- en 

rioleringswerken binnen het Aquafinproject 22.694. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

12. Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden 

aan te kopen. 



Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620. 

Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 19 en heeft deze in 

te nemen zone een totale oppervlakte van 65,87 m². 

Aangezien er op het perceel een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden. 

Met de pachter werd ondertussen een akkoord in der minne bereikt. 

De raad beslist unaniem de  pacht op het perceel, 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620 

met een oppervlakte van 65,87 m² te verbreken en dit ter realisatie van de fietsersbrug in 

Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

13. De nv Selekt gaat een bouwproject realiseren in de Kapelstraat in Melsele. 

Voor de realisatie van dit bouwproject dient de grond voor de rooilijn nog overgedragen te 

worden voor opname in het openbaar domein. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 1026C2 en 1029F3. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te 

Beveren, heeft het perceel een totale oppervlakte van 7,00 m². 

De gemeenteraad gaat algemeen akkoord de gronden aan de Kapelstraat Melsele, kadastraal 

gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 1026C2 en 1029F3 met een totale 

oppervlakte van 7,00 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

14. Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden 

aan te kopen. 

 

Raadslid Buyl, onafhankelijk raadslid, is vorige week ter plaatse gaan kijken. De fietsersbrug 

wordt waarschijnlijk pas op lange termijn gerealiseerd. Wanneer men momenteel als fietser 

van Melsele richting Kallo rijdt, wanneer men over de Expressweg is aan de lichten, gaat men 

naar links, gaat men op de Expressweg naar beneden waar men draait en dan op de fatale 

ongevalplaats de baan kruist. Wanneer de fietsers boven zijn en de Expressweg zijn 

overgestoken en die laat men naar rechts afdraaien richting brandweer en daar laat 

oversteken aan het rondpunt, dan hoeven zij de baan niet meer halverwege te kruisen, maar 



in de nabijheid van het rondpunt waar de snelheid veel lager is. Dan moeten ze op de 

Expressweg niet naar beneden kunnen rijden en de signalisatie moet worden aangepast zodat 

ze in plaats van naar linksaf draaien naar rechtsaf draaien. Dan komt men automatisch terug 

op het fietspad in de tegenovergestelde richting. Hij wil gerust eens met de schepen gaan 

kijken. 

 

Schepen Van Roeyen wil dat laatste met plezier afspreken. Hij probeert zich het voor de geest 

te halen. Op de plaats van het fatale ongeluk is het Vlaams Gewest gelukkig heel concreet 

bezig met werken om een rijstrook weg te nemen, een versmalling te voorzien en de 

oversteek te beveiligen. De plannen voor de fietsersbrug zijn al heel lang klaar. Aan de 

noordkant zijn de grondverwervingen al gebeurd en zijn de aanrijstroken zelfs al gelegd. Aan 

deze kant zat men een hele tijd vast omdat de nodige informatie van de bevoegde diensten 

van het Vlaams Gewest niet doorkwam. De mensen van de gemeente hadden de gegevens 

niet om vooruit te kunnen. Voor het fietstraject van de park&ride naar de fietsbrug zijn op een 

punt na de onderhandelingen lopende zodat het naar planning klaar is. Het moet op korte 

termijn kunnen. AMT heeft de nodige middelen voorzien om de brug aan de spoorwegbrug te 

hangen. Maar hij gaat met veel plezier eens kijken wat het raadslid bedoelt. Zijn eerste gevoel 

is dat het een omweg is en dat mensen dat niet gaan doen, maar hij gaat met veel plezier 

kijken. 

 

Raadslid Buyl zal na de raad met de schepen afspreken. 

 

Een raadslid zegt dat ze er alle dagen rijdt naar haar werk om half zes in de ochtend. Het valt 

haar op dat er geen licht brandt tot aan de brandweerkazerne. Daarna beginnen de lichten 

terug te branden. Sommige fietsers stoppen, sommige fietsers hebben een geel jasje aan. Als 

men naar beneden komt, rijdt men niet tegen 20. Met momenten is het een gevaarlijke 

situatie. 

 

Schepen Van Roeyen denkt dat het raadslid doelt op het alternatieve traject dat raadslid Buyl 

voorstelt. Dat is een punt bij het eventueel overwegen van dat traject. 

 



Eén van deze percelen is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 620. 

Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 19 en heeft deze in 

te nemen zone een totale oppervlakte van 65,87 m². 

Algemeen beslist de gemeenteraad het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620 

met een oppervlakte van 65,87 m², aan te kopen ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

15. Voor de realisatie van het rioolproject "Drukriolering fase 3" dient het afvalwater van de 

woningen van 's Herenwilg verzameld te worden en naar de dichtstbijzijnde leiding te worden 

geleid. 

Om aan te kunnen sluiten op de collectorleiding van Aquafin is er een beperkte ondergrondse 

inneming nodig. 

Het college ging in zitting van 15 maart 2021 akkoord om het aankoopdossier hiervoor op te 

starten. 

De ondergrondse inneming bevindt zich op het perceel 3de afdeling, sectie C nummer 1060. 

Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Studiebureau Lobelle te Jabbeke op 19 

februari 2021, heeft de ondergrondse inneming een oppervlakte van 54 m². Daarnaast is er 

voor de werken nog een tijdelijke werkzone voorzien met een oppervlakte van 214 m². 

Met eenparigheid van stemmen wordt het perceel, 3de afdeling, sectie C deel van nummer 

1060 met een oppervlakte van 54 m² ondergronds ingenomen ter realisatie van het 

rioolproject "Drukriolering fase 3". 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

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

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

bestaande uit 34 ééngezinswoningen en 3 meergezinswoningen (samen 24 

woongelegenheden). 

Voor het project moeten nog 3 straatnamen toegekend worden. 

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

Cultuurraad van 24 maart 2021 te volgen. 



De volgende straatnamen werden door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2021 

principieel vastgesteld. 

1. Hof van Alice (Alice Van Meirvenne (°1912 - + 1993) schilder- en dichteres). 

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

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

2. Cesarine Verschraegenstraat     ((°1877 – + 1962) zelfstandige vroedvrouw) 

Ze was één van de eerste gediplomeerde vroedvrouwen die haar studies heeft gedaan te Gent 

bij professor Daens. Als zelfstandige vroedvrouw was ze 33 jaar werkzaam in Haasdonk. 

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

op de wereld helpen zetten. Ze heeft onschatbare diensten bewezen aan ontelbare moeders, 

vooral aan de armste die ze veelal gratis heeft geholpen. Zelf had ze negen kinderen, waarvan 

er twee vroegtijdig overleden aan tbc. 

3. Germaine Van Hoylandtstraat  ((°1901 - + 1964) Gemeenteraadslid - Schepen 1932 – 1964).  

Juffrouw Van Hoylandt werd bij de gemeenteraadsverkiezing van 1932 verkozen 

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

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

burgemeester van Haasdonk in afwachting van het aanstellen van de nieuwe burgemeester 

in de loop van   1947.  

Na de kiezing van 1952 leidt ze telkens een nipte nederlaag bij het verkiezen van de  nieuwe 

schepenen. In 1958 ontving ze voor haar lange staat van dienst de Burgerlijke 

Medaille 1e klas. Germaine bleef gemeenteraadslid tot haar dood in 1964. Ze kon terugblikken 

op een politieke carrière van meer dan dertig jaar. 

Het openbaar onderzoek werd gesloten door het college zonder bezwaren of opmerkingen. 

Met algemeenheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord met de definitieve 

vaststelling van volgende nieuwe straatnamen voor de uitbreiding van Bunderhof te 

Haasdonk: 

* Hof van Alice 

* Cesarine Verschraegenstraat  

* Germaine Van Hoylandtstraat . 

 

 

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

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



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

te sluiten bij de Keizer Karelstraat wordt open gehouden. 

Aan deze weg moet nog een straatnaam toegekend worden. 

De Gemeentelijke Cultuurraad heeft in zitting van 02 oktober 2020 en 17 maart 2021 de naam 

"Meesterstraat" voorgesteld. 

De naam “Meesterhof” verwijst naar de ontsluiting via de Schoolstraat (school/meester). 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 mei 2021 de straatnaam Meesterhof  principieel 

vastgesteld. 

Het openbaar onderzoek werd door het college gesloten zonder bezwaren of opmerkingen . 

Met algemeenheid van stemmen wordt de nieuwe straatnaam "Meesterhof" te Melsele 

definitief vastgesteld. 

 

 

18. De schoolraden dienen opnieuw samengesteld te worden voor de periode 2021-2025 volgens 

het huishoudelijk reglement van de schoolraad. 

 

Raadslid Maes, Groen, ziet in de bijgevoegde documenten dat de basisscholen 

Centrumschool en De Oogappel geen schoolraad hebben. Hij vraagt of daar een specifieke 

reden voor is en of voor deze scholen het participatief traject anders is georganiseerd. 

 

Schepen Claus geeft aan dat het overal hetzelfde is georganiseerd, maar voor deze twee 

scholen hebben zich geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat er geen schoolraad 

samengesteld kan worden. Alles is overal gelijkvormig verlopen. 

 

De volledige samenstelling van de schoolraden worden per school toegelicht. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de samenstelling van de leden 

van de nieuwe schoolraad 2021-2025 voor volgende scholen: 

* gemeentelijke basisschool De Droomwolk te Kieldrecht 

* gemeentelijke basisschool Lindenlaanschool te Beveren 

* gemeentelijke basisschool De Toren te Melsele 

* gemeentelijke basisschool te Kallo 

* gemeentelijke basisschool De Zeppelin te Haasdonk 

- Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren. 



19. Ingevolge het ontslag van de heer André Buyl als lid van de fractie Vlaams Belang in de 

gemeenteraad, wordt door de fractie van Vlaams Belang de heer Jamie Kerremans aangeduid 

als nieuwe waarnemer in de GECORO.  

In de GECORO zetelen geen vertegenwoordigers van de fracties, maar ze hebben wel het 

recht om de vergaderingen bij te wonen. De GECORO van zijn kant heeft de plicht om de 

fracties daarop uit te nodigen. Elke fractie van de gemeenteraad vaardigt één 

vertegenwoordiger af en bepaalt autonoom wie dat wordt. Dat mag een gemeenteraadslid 

zijn, maar het is zeker geen verplichting. 

Van de personen die namens een politieke fractie als waarnemer de GECORO zullen bijwonen 

dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de aanstelling van de heer 

Jamie Kerremans als waarnemer vanuit de politieke fractie Vlaams Belang in de GECORO. 

 

20. De gemeente Beveren is aangesloten bij de projectvereniging Wase Cultuurcentra 

Overlegplatform (WACCO). 

De vereniging heeft tot doel de zorg voor en de communicatie rond cultuurspreiding, 

bevordering van gemeenschapsvorming en participatie van cultuurgoederen in de meest 

ruime betekenis. 

De vereniging beschikt over een raad van bestuur. 

 

Aan de vergaderingen wordt tevens deelgenomen door een niet-stemgerechtigde 

afgevaardigde. 

Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, 

verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen. 

WACCO vraagt om ook voor de niet-stemgerechtigde afgevaardigde een plaatsvervanger aan 

te duiden. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de 

duur van hun openbaar mandaat. 

De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld. 

Raadslid Ann Vermeulen werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als plaatsvervangend 

niet-stemgerechtigde afgevaardigde bij WACCO. 



Ingevolge de ontslagaanvraag van raadslid Ann Vermeulen dient een nieuw plaatsvervangend 

niet-stemgerechtigde afgevaardigde bij WACCO aangeduid te worden. 

De raad beslist bij geheime stemming en met 34 stemmen tegen 1 stem voor Jan Creve tot 

aanduiding van Méline Rovillard als plaatsvervangend niet-stemgerechtigd afgevaardigde 

binnen WACCO. 

 

 

21. De gemeente Beveren is aangesloten bij de Maatschappij voor het haven-, grond- en 

industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, afgekort Maatschappij 

Linkerscheldeoever. 

Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in 

het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen 

binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere 

ontwikkeling en fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied. 

Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 

De gemeente Beveren en de gemeente Zwijndrecht hebben elk het recht om, bij 

gemeenteraadsbeslissing, één lid van hun gemeenteraad aan te duiden dat is verkozen op 

een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 

schepenen. Dit gemeenteraadslid heeft het recht om met raadgevende stem deel te nemen 

aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien de gemeenten gebruik wensen te 

maken van dit recht, dienen zij deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering 

die overgaat tot de vervanging van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

In zitting van 29 januari 2019 werd raadslid Ann Vermeulen aangeduid als bestuurder met 

raadgevende stem binnen de raad van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever. 

Ingevolge de ontslagaanvraag van raadslid Ann Vermeulen dient een nieuwe bestuurder met 

raadgevende stem te worden aangeduid. 

De gemeenteraad beslist bij geheime stemming en met 34 stemmen tegen 1 stem voor Jan 

Creve tot aanduiding van Bram Massart als bestuurder met raadgevende stem voor de raad 

van bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever. 

 

 



22. Ten verzoeke van Beveren 2020 werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting:  toegankelijkheidsregeling natuurdomeinen. 

Raadslid Jan Creve geeft namens Beveren 2020 toelichting bij dit punt. 

Raadslid Creve, Beveren 2020, geeft aan dat het gaat om een ontwerp-

toegankelijkheidsregeling die door het Agentschap Natuur en Bos is voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de verschillende natuurdomeinen 

in de noordelijke gemeenten. Het komt er kort samengevat op neer dat de meeste van deze 

gebieden zo goed als volledig worden afgesloten. Dat is ook niet abnormaal. Er zijn een aantal 

weides met hoge natuurwaarde. Het gaat dan ook om het plaatsen van vossendraden. Voor 

een stuk betreurt hij dit wel. Dit betreft het Spaans Fort te Verrebroek, met name de meest 

noordelijke plas die tot nu toe altijd toegankelijk was voor bewoners. Het is een van de 

weinige plassen waar kinderen in de zomer nog eens tot aan het water kunnen komen. Men 

kan argumenteren dat daar de natuurwaarden in het geding komen, maar op deze specifieke 

plaats is het een heel smalle strook. Daar zijn dus zo goed als geen broedvogels. Hij betreurt 

het dat het college heeft ingestemd met de regelingen die hiervoor zijn uitgewerkt en dat de 

plas wordt afgesloten. Het wandelpad zal enkel nog toegankelijk zijn van 15 oktober tot 15 

maart. Dit vindt hij bijzonder beperkend. 

 

Schepen Kegels zegt dat het pad in het gebied, waar het raadslid over spreekt, er eigenlijk niet 

meer zou liggen. Op termijn wordt het afgegraven en wordt het gebied. Dat wordt ook verder 

onder water gezet. Op dit moment is er inderdaad niet veel activiteit tijdens het broedseizoen, 

zeker niet op dat stuk. Maar men wil er daar rekening mee houden dat vogelsoorten van plas 

veranderen. Daarom wil men de rietkraag vrijwaren. Het pad loopt vlak langs de rietkraag. 

Daarom kan men er in het broedseizoen niet wandelen. Nu kan men er nog wandelen buiten 

het broedseizoen, maar op termijn kan men er helemaal niet meer wandelen, omdat het 

gebied voor een stuk onder water wordt gezet. Dat had eigenlijk al moeten gebeuren, maar 

doordat alles nu in de knoop zit, is het niet nodig om het spoedig te gaan doen. Volgens het 

toegankelijksheidplan van tien jaar geleden was het niet eens mogelijk om in de buurt te 

komen van wat dan ook, zelfs niet op de dijk, niet achter de dijk, niet aan de Watermolendijk 

en niet op de Drijdijk. In die tien jaar is er veel aangepast en is de toegankelijkheid groter 

gemaakt. In de MER-studie van de noord-zuidverbinding die door de VLM is aangelegd in 

samenwerking met de gemeente, is de recreatieve context meegenomen dat het een wandel- 

en recreatief gebied moest worden.  



Aan de Drijdijk en het Spaans Fort is het een volledige groenbuffer geworden. Daar zijn 

enorme mogelijkheden gecreëerd. Het is in de MER meegenomen omdat de gemeente 

Beveren erop heeft aangedrongen om dat recreatief medegebruik er volledig in te schrijven. 

In de afgelopen tien jaar is in alle adviezen altijd meegenomen de context van het maximaal 

medegebruik. Er moet alleen wel rekening worden gehouden met 

instandhoudingsdoelstellingen en de plannen rond de broedperiode. De aantallen moeten 

behaald worden. Als die niet behaald worden, dan zal er op termijn nog meer ingenomen 

worden om meer natuur te creëren. Daar is het college absoluut geen voorstander van. Het 

college stelt zich pragmatisch op en zoekt de balans tussen hetgeen het zelf wil en wat moet 

gebeuren om andere zaken uit te kunnen sluiten. Dat is de enige reden. Men kan al vier à vijf 

maanden niet meer over het pad wandelen. Het is te vol. Hij heeft al een aantal keer zelf 

gebeld om het te maaien. Uiteindelijk is een stuk gemaaid, maar men kan er niet door. Het 

gaat maar over 150 meter pad van de bocht van het Spaans Fort tot aan de Sint-

Michielsstraat. Of men moet daar links gaan en dan komt men op de Sint-Michielsstraat of de 

Drijdijk uit. Hij ziet het probleem niet echt. 

 

Raadslid Creve gaat het erom dat dit een natuurgebied is dat de voorbije jaren toegankelijk 

was voor bewoners en geïnteresseerden. Er werd in de zomer zeker gebruik van gemaakt. Het 

is juist dat het pad soms wat meer en minder onderhouden is, maar dat doet geen afbreuk 

aan het gegeven dat daar veel mensen met veel plezier een frisse neus gingen halen. Er zijn 

altijd argumenten in verband met extra verstoring en dat er dan weer meer compensatie 

nodig zou zijn. Dat verhaal blijkt niet altijd helemaal te kloppen. Er wordt hier ingestemd met 

de regel dat er alleen maar gewandeld mag worden van 15 oktober tot 15 maart. Voor een 

aantal natuurgebieden is dat logisch, maar Natuur en Bos start zelf beheerswerken al begin 

augustus, soms eind juli. Dat zijn geen kleine beheerswerken. De terreinen worden met grote 

machines binnen gereden. Er wordt al gemaaid dat het een lieve lust is. Van de week waren er 

zelfs drones van de Port of Antwerp boven de natuurgebieden aan het vliegen. De 

consequentie is soms ver te zoeken. Hij denkt dat dit een aanleiding voor het 

gemeentebestuur mag zijn om zich wat assertiever op te stellen, zeker als het over gebieden 

gaat waar de natuurwaarde eerder beperkt is. Dat geldt zeker en vast voor het gebiedje van 

het Spaans Fort. 

 



Schepen Kegels zit zelf negen jaar in de beheerscommissie Natuur Linkeroever. Op alles wat 

op Bevers grondgebied ligt en te maken heeft met natuur, is zo veel als mogelijk 

medegebruik. Er zijn wel limieten aan waar de gemeente zich aan moet houden. Het klopt van 

het broedseizoen, maar het is een feit dat het wordt opgelegd. Het wordt ook gesteund door 

de hogere overheid. Tien jaar geleden mocht men nog aan de Grote Geule komen en dat kan 

vandaag wel allemaal. Men moet elkaar daarin voor een stuk tegemoetkomen. Dat lukt nu 

veel beter dan jaren geleden waardoor er nu meer medegebruik is mogelijk gemaakt. Het 

klopt dat het pad voor een tijd wordt afgesloten maar dat wordt bijna niet gebruikt. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

23. Namens de partij Vooruit werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting: tractorsluis. 

Raadslid Méline Rovillard geeft toelichting bij dit punt. 

 

Raadslid Rovillard, Vooruit, zegt dat er deze zomer een paar ongelukken zijn geweest aan de 

tractorsluis van de parallelweg naast de E34. In het verleden zijn er al verschillende 

ongelukken geweest met tractorsluizen. Het is een gevaarlijke situatie die voorkomen kan 

worden door betere signalisatie. Zij denkt aan led-signalisatie, ribbelstroken of extra 

verkeersborden. Zij vraagt het college te beginnen met het plaatsen van een betere 

signalisatie aan de parallelweg, liefst nog voor de winter, en vervolgens ook aan de andere 

tractorsluizen. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat de tractorsluis waar een aantal ongelukken gebeurd zijn, op het 

grondgebied van Zwijndrecht ligt. Hij weet niet in welke context de ongelukken gebeurd zijn. 

De gemeente Beveren heeft zelf ook een tractorsluis geplaatst als element van het 

circulatieplan. Deze is wel bijkomend gesignaleerd. Er zijn aankondigingsborden en 

reflectoren. Dit is ruimer dan de wettelijk voorziene signalisatie. Aan deze tractorsluis is nog 

geen enkel ongeval geweest. Hij stelt voor de vraag aan de collega’s in Zwijndrecht te stellen. 

 

Raadslid Rovillard vraagt de schepen ook via zijn positie met Zwijndrecht contact op te 

nemen aangezien het ook van belang is voor de burgers van Beveren. 

 



Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Namens Vlaams Belang werden de volgende 3 punten toegevoegd aan de agenda van deze 

raadszitting. 

24. Beschilderen van elektriciteitskasten. 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, ziet in de inspiratienota van de gemeente het plan om de 

buurten te verfraaien met kunst en beschilderde elektriciteitskasten. Op zich is dit een 

schitterend idee dat al in veel gemeenten is gelanceerd. Daarjuist zag ze aan de kantoren van 

het oud gemeentehuis al een beschilderde elektriciteitskast, beschilderd door de kunstenaar 

van Beveren. Zij vraagt of er concrete plannen zijn om er verder mee te werken. Zij vraagt of 

alle kunstenaars in de gemeente zijn gecontacteerd en of er met thema’s gewerkt gaat 

worden. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat de gemeente al een aantal maanden bezig is met de uitrol 

van dit project. Het is eigenlijk al helemaal klaar. Het is een samenwerking met de diensten 

van cultuur en de technische diensten. Er is uit de eigen collectie Beverse kunst een selectie 

gemaakt van een vijftien- tot twintigtal werken. Details hiervan zijn gekozen. Er wordt 

gewerkt met een bestickeringssysteem. Die zijn allemaal klaar. Die worden de komende 

dagen bevestigd op kasten. Het is een eerste project in het centrum van Beveren waarbij 

details van kunstwerken van diverse Beverse kunstenaars uit de collectie aangebracht 

worden. Er zal informatie komen over de kunstenaars en dit zal een route kunnen worden. De 

komende dagen zal er hopelijk een plechtig momentje komen om dit te openen. Alles is klaar 

en de bestickering kan op zeer korte termijn beginnen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

25. Sluikstort. 

De voorzitter constateert dat antwoorden op deze vragen eerder al gegeven zijn. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 



 

26. Hoogspanningslijnen in Kallo. 

De voorzitter stelt voor hier punt 31 van Groen aan te koppelen, omdat dit over hetzelfde gaat. 

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, geeft aan dat in Kallo een van de drie hoogspanningslijnen 

verzwaard zal worden. Hiervoor zou tot 5.800 vierkante meter waardevol natuurgebied 

(hoogstamboomgaard) gekapt moeten worden. Ook vreest men in de buurt voor nadelige 

effecten op de gezondheid. Zij vraagt of het college bereid is te onderhandelen met Elia om 

samen de alternatieven te bekijken. Er zijn alternatieven die weliswaar vrij kostelijk zijn, maar 

ze zijn er wel. 

 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat de bewoners van de Ebeslaan in Kallo bezwaar aan 

hebben getekend tegen de geplande verzwaring van een van de drie hoogspanningslijnen 

boven de wijk. Daar moet inderdaad zo’n 5.800 vierkante meter aan natuurgebied gekapt 

worden in De Lisdodde. Ook maakt men zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en wordt de 

uitbater Elia gevraagd om een alternatief te onderzoeken en de hoogspanningslijn 

ondergronds te brengen. Hij heeft hierbij vier vragen: 

• Wat zijn de belangrijkste krijtlijnen van het rapport dat het college opstelt? Daar was sprake 

van in de pers. 

• Het college pleit ook voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Zijn de 

afstanden tot de huizen voldoende voor een veiligere/gezondere leefomgeving?  

• Is het college bereid om te onderzoeken of een vrijwillige uitkoop onder welbepaalde 

criteria tot de mogelijkheid behoort?  

• Elia wil 5.800 vierkante meter in natuurgebied kappen. Is men bereid om lokaal daar een 

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

 

Schepen Vlegels wil kort aangeven wat de noodzaak is van de verzwaring van de lijn. Het gaat 

om het verzekeren van de bevoorrading voor het havengebied en al wat daar rond ligt. 

Daarnaast maakt het uitbreidingen mogelijk en vooral wordt de verbinding met Nederland 

versterkt om in het kader van de energieverandering toch voldoende bevoorradingszekerheid 

te hebben bij variabele fluxen van het net. De situering van de lijnen zit voor 95% in een 

traject dat op het gewestplan voorzien is. Dat plan is in 1978 opgesteld en in de RUP’s die in de 

tussentijd zijn uitgetekend voor het gebied linkeroever.  



Er zijn kleine verschuivingen, maar dat gaat over slechts een aantal meters vanwege 

praktische redenen. Maar voor de rest is het voor 95% een overdruk die ligt op het gewestplan 

voor deze leidingen. Niet alle adviezen die gegeven zijn door een aantal instanties zijn 

overgenomen, maar er zijn er toch een paar extra aan toegevoegd. Het eerste is inderdaad het 

alternatief om tenminste ter hoogte van de bestaande bebouwing de leiding ondergronds te 

voorzien. Er is gevraagd aan Elia om dit te onderzoeken en duidelijk te motiveren waarom dit 

niet zou kunnen. De gemeente beslist er zelf niet over, maar kan alleen aan Vlaanderen 

adviezen geven over zaken die de gemeente belangrijk vindt. Ten tweede is gevraagd om, wat 

betreft de omgeving van de woningen, metingen uit voeren om te kijken wat de invloed is van 

de nieuwe leidingen. Het dossier van Elia is grondig voorbereid. Zij beweren dat met de 

nieuwe technologieën er minder straling zal zijn. De gemeente wil dit op een zeker moment 

wel kunnen vaststellen. De metingen worden gehouden op het moment dat het gerealiseerd 

is. Over de gezondheidsrisico’s is de wetenschap verdeeld. Het is niet aan de gemeente om 

zich in de plaats te stellen van de wetenschap, maar hij kan wel vaststellen dat het gebrek aan 

eenduidigheid van de wetenschap niet heeft geleid bij hogere overheden tot het aanpassen 

van de wetgeving. Het voorzorgsprincipe is wat betreft het college wellicht wat te weinig 

gehanteerd bij dit soort zaken, maar het is een zaak van de hogere overheden die de 

beslissing tenslotte gaan nemen. Bij de ontbossing van De Lisdodde vraagt het 

gemeentebestuur dat het terug hersteld zal worden. Er moeten bomen worden gerooid om de 

zaken te kunnen realiseren. Verder worden alle zaken meegenomen van de eigen diensten en 

ook van externen die een bezorgdheid uitdrukken voor deze situatie. Er zullen nog 

gesprekken zijn over een aantal facetten, maar formeel moet morgen iets worden ingestuurd. 

Dat is een openbaar document. 

 

Raadslid De Graef wil niet beweren dat zij medische kennis heeft, maar zij vraagt in het advies 

ten zeerste erop aan te dringen om gezondheidsrisico’s te bespreken. De mensen wonen al 

onder de kabels en zij weten dat het gezoem en getril geeft. Dat geeft soms elektrische 

spanningen. Zij vraagt in het advies erbij te zetten dat men niet moet gaan meten als het al 

gebeurd is, maar dat er op voorhand studies gedaan moeten worden. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat de bezorgdheid meegedeeld zal worden, maar de regelgeving 

laat dit op dit moment toe. Het zijn de hogere overheden die de regelgeving zouden moeten 

aanpassen.  



Hij stelt vast dat de federale regering een plan heeft voor een leiding van Denemarken naar 

Zeebrugge. Zij hadden wat hem betreft voor het aspect van de veiligheid wel wat meer 

aandacht mogen hebben. Maar het is nog altijd niet bewezen dat een ondergrondse leiding, 

als die te dicht bij huizen ligt, eerder een negatief resultaat heeft dan de hoogspanningslijnen. 

Dat staat ook in het bijgevoegde rapport. De magnetische werking van ondergrondse 

leidingen is niet te onderschatten als deze dicht bij huizen ligt. In elk geval zal Elia de 

gemeente moeten bewijzen dat het niet kan met cijfers en gegevens. Op de vraag over 

uitkoping stelt hij dat dat niet aan de gemeente is. Men moet zich wenden tot de instantie die 

de vergunning gaat verlenen en dat is niet de gemeente. 

 

Raadslid De Munck geeft aan dat het uitkoopprincipe wel in Nederland bestaat. Men is daar 

sinds 2017 volop mee bezig. Dat gaat specifiek over 380 huizen die geconfronteerd worden 

met vooral bovengrondse leidingen van 380 kilovolt. Dat is ook wat Elia wil uitvoeren. Het is 

misschien mogelijk om het als college mee op te nemen in het gezondheidsprincipe en de 

bovenlokale overheid ertoe aan te zetten wat meer daadkracht te laten zien. In Nederland 

wordt het specifiek voor die plaatsen voorgesteld aan de mensen die het vrijwillig willen 

ondergaan om woningen te laten uitkopen. Het gewestplan van 1978 heeft de lijnen 

grotendeels op kaart gezet, maar daarna is begonnen met verkavelen. De lijn die nu Kallo 

aansnijdt en de wijk Ebeslaan over loopt, loopt verder van Zillebeek, naar de Elsenstraat, de 

Stuurstraat, de Ropstraat, de Bankstraat. De mensen van Kallo zijn niet alleen als het over 

deze lijn op het grondgebied van de gemeente gaat. Hij weet niet of daar ook 380 kilovolt door 

zal gaan. 

 

Schepen Vlegels denkt dat er zeker huizen al stonden voordat het gewestplan er kwam. Er zijn 

er ook bij gebouwd na het gewestplan. Het is niet aan de gemeente om de uitkoping te doen. 

Hij vraagt alle aanwezigen bij hun partij-instanties aan te kloppen en te laten zien dat dit in 

Nederland bestaat. Hij denkt dat de partijen, als ze het nodig vinden, mans genoeg zijn om 

hiermee aan te kloppen. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat de verzwaring wordt doorgetrokken tot in Bazel. 

 

Raadslid De Munck zegt nog eens dat de mensen in Kallo dus niet de enigen zijn die 

geconfronteerd worden met dit probleem.  



Hij wil rustig eens contact opnemen met de minister, maar hij denkt dat het college daarin 

sterker staat. Zeker nu het college vraagt om een rapportering kan het binnen de krijtlijnen dit 

ook meegeven. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de problematiek verder gaat dan hoogspanningslijnen. Het heeft 

ook met andere leidingen te maken. Het is een problematiek die hoger gaat dan het 

gemeentelijke niveau. Hij denkt dat het handig is om het aan te kaarten bij de eigen partij die 

daar een aantal beslissingen in kan nemen. Het opent wat dat betreft de doos van Pandora. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Namens Groen werden volgende 5 punten toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

27. Stand van zaken dossier kasteel Hof ter Saksen en schadedossier Orangerie. 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat twaalf jaar na voltooiing van de buitenrestauratie het 

college in 2018 aankondigde werk te maken van de binnenkant van het Kasteel Hof ter 

Saksen. Aan het project hing een prijskaartje van 2,6 miljoen euro. Er ging ook een restaurant 

op het gelijkvloers en hotelkamers en seminarieruimten op de bovenverdieping komen. 

Tegelijk met de restauratie startte ook de zoektocht naar een uitbater. In 2019 communiceert 

Hotel Beveren haar oog te laten vallen op kasteel Hof ter Saksen. De familie Van der Valk had 

in ieder geval verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Beveren over een concessie 

van het kasteel. Het college heeft miljoenen geïnvesteerd in de renovatie van de buitenkant 

en het interieur van Hof ter Saksen. Het gerestaureerde kasteel staat nu veertien jaar leeg. Een 

hevige brand heeft eind augustus de orangerie van Hof ter Saksen bijna volledig in de as 

gelegd. Het vuur ontstond mogelijk in de keuken van het café dat in het gebouw gevestigd is. 

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een accidentele brand, veroorzaakt door een defect 

of kortsluiting aan een van de elektrische toestellen in de keuken. Hij heeft hierbij drie vragen: 

* Aan de oostzijde van het kasteel is zeer zichtbaar opnieuw schade vast te stellen. De 

gevelbepleistering en loodafwerking komen los. Hoe wordt deze schade geregistreerd en 

herstelling ingepland om erger te voorkomen?  

* In 2018 kondigt het college aan de binnenafwerking op te starten en een uitbater te zoeken 

voor restaurant- en hotelfunctie. Wat is de stand van zaken van de binnenafwerking en in die 

zoektocht naar een concessiehouder?  



* Wat zijn de resultaten van het brand(weer)onderzoek? Was het volledige orangeriegebouw 

uitgerust met branddetectie en brandbeveiliging? 

 

Schepen Vlegels zegt dat de gemeente ondertussen een vergunning heeft verkregen voor de 

binnenafwerking van het kasteel. Dit na gesprekken met Erfgoed die een tijdje hebben 

geduurd. Ondertussen zijn een aantal voorbereidende werken begonnen of gerealiseerd. 

Bijvoorbeeld het eilandje dat overwoekerd was, is vrijgemaakt van beplanting. De betuining 

van de vijver aan de kant van het kasteel is gebeurd. Er zal ook een sanering zijn van de vijver 

zelf. Het aanbestedingsdossier is intussen klaar en ligt nu bij de technische dienst voor 

nazicht. Als dat binnen een aantal weken klaar is dan gaat het naar het college. Daarna wordt 

het dossier gebracht naar de gemeenteraad met de bedoeling om begin 2022 een 

aanbesteding te hebben voor de uit te voeren werken. Die zullen waarschijnlijk in de loop van 

2022 of 2023 voltooid zijn. Ondertussen is er nog geen bevraging gebeurd. Na grondige 

voorbereiding van de bevraging zal aanbesteed worden aan de concessionaris. Er zijn geen 

vergaande gesprekken gevoerd met Hotel Beveren over de concessie. Dat kan niet en het 

gemeentebestuur weet dat moet worden aanbesteed. Er is geen enkel bewijs van en het is 

ook niet gebeurd. Hotel Beveren heeft wel interesse getoond in het kasteel. Hij hoopt dat dat 

nog zo is zodat er in elk geval een inschrijver is. Als er nog bijkomende inschrijvers zijn kan het 

goed worden geëvalueerd. Voor de rest zijn er geen gesprekken gevoerd over het verloop van 

de concessie. Wat het zal zijn en wat het zal kosten maakt deel uit van een nog op te stellen 

lastenboek. Het staat inderdaad veertien jaar leeg maar het staat er goed bij. Daarvoor was 

het een ruïne. Hij is blij dat het kasteel in de periode is gerestaureerd. Daarnaast was er in 

2008 en 2009 een financiële crisis. Dat was niet het moment om te gaan zoeken naar een 

concessionaris. De nasleep van de crisis heeft een aantal jaar geduurd. Het college heeft 

gemerkt dat de termijn tussen het toewijzen aan de concessionaris en de werken niet juist 

was en dat men verder moest staan van de binnenafwerking van het kasteel wat nu zal 

gebeuren. In de aanbesteding moet de concessionaris niet alleen huur betalen maar zal deze 

ook moeten investeren in een aantal zaken aan het kasteel. Als het raadslid de vragen een 

maand later had gesteld had hij de antwoorden misschien op de gemeenteraad gekregen met 

een voorliggend dossier. 

 



Raadslid De Munck wil toch nog ene vraag stellen over de aanbesteding. De schepen heeft 

gezegd dat de concessiehouder mee moet participeren financieel. Hij vraagt hoe men het 

binnenin gaat afwerken. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het binnen een maand naar de raad komt. 

 

Raadslid De Munck vraagt of het, zoals in 2018 is gecommuniceerd, gaat richting inrichting als 

restaurant, hotel en seminarie. 

 

Schepen Vlegels zegt dat de uitwerkingen inderdaad zo zijn gemaakt. Dat wil niet zeggen dat 

iemand met een schitterend idee niet een aantal zaken kan veranderen. Het is wel alleszins de 

bedoeling dat het een publieke functie krijgt. Het kan bijvoorbeeld een publieke functie 

krijgen als restaurant of bar met een aantal kamers bovenaan. De schetsen zijn op de 

commissie geweest. De eerste schetsen zijn al een aantal jaren geleden gemaakt. Er moet 

geïnvesteerd worden door de concessionaris, ten eerste om kosten te besparen en ten tweede 

om een partij te hebben die niet een concessie aan wil gaan voor een paar jaar. De 

concessionaris moet er wel degelijk geld in steken om zekerheid te krijgen over de 

degelijkheid van de concessionaris. 

 

Raadslid De Munck heeft nog een vraag over de zuidzijde. 

 

Schepen Vlegels zegt dat daar wat plaveisel los komt. Dat zal uiteraard hersteld worden op 

een gepast moment. Het is na veertien jaar niet abnormaal dat er wat aan de buitengevel 

moet gebeuren. Het heeft niets te maken met de leegstand van het kasteel. Het was ook niet 

volledige leegstand. Het is regelmatig gebruikt voor een aantal manifestaties. Er is ook 

meerwaarde voor het park op zich. 

 

Raadslid De Munck zegt dat dit niet ter discussie staat. Hij heeft nog een vraag over de 

orangerie. 

Schepen Vlegels kan er nog niet veel over zeggen. Het onderzoek loopt nog. Het is niet 

volledig afgebrand. Er is een pak schade maar het is niet volledig afgebrand. Het zal uiteraard 

opgeknapt worden. 

 



Raadslid De Munck informeert naar de linkerkant waar de dienst Natuurontwikkeling is 

gevestigd. Hij vraagt of daar geen probleem is om verder te werken. 

 

Schepen Vlegels geeft aan dat daar ook schade was, onder andere rookschade en 

reukschade, maar de diensten kunnen hun werk verder zetten op deze plaats of een andere 

plaats. 

 

Schepen Kegels zegt dat deze diensten momenteel in het gemeentehuis zijn. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat in eerste instantie gewacht moet worden op de expertise 

van de verzekering. Als daar duidelijkheid over is, wordt bekeken hoe alles terug in orde 

gebracht kan worden. 

 

Raadslid De Munck vraagt of er geen probleem was met brandbeveiliging of detectie. 

 

Burgemeester Van de Vijver gaat over het onderzoek geen uitspraken doen. 

 

Raadslid De Munck gaat ervan uit dat er op gepaste tijd info over zal komen. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

28. Ondersteuning Covid save app. 

Raadslid Maes, Groen, stelt dat na een lange periode waarbij de vrijheid ingeperkt diende te 

worden, nu stilaan het ‘gewone’ leven hernomen wordt. Het lijkt erop dat de zogenoemde 

‘COVIDSafe app’ een belangrijke rol zal spelen. Zo zijn bijvoorbeeld grote dansfeesten of 

festivals nu al enkel toegankelijk met deze app of gelijkaardig certificaat. Het is duidelijk dat 

het voor jongeren, ouderen en kansarmen niet evident is om gebruik te maken van deze app. 

Voor ouderen en kansarmen is er de digitale drempel. Voor jongeren onder de 18 jaar is het 

een complex gegeven omdat de itsme-app niet kan geïnstalleerd worden. Wat volgt zijn 

kronkelpaadjes waarbij ouders zich kunnen aanmelden voor hun kinderen. Als dat niet lukt, is 

er de hulp van de dienst Bevolking nodig. Veel jongeren, ouderen en kansarmen blijven achter 

met veel vragen. Hij stelt de volgende vragen: 



• Kan de gemeente een infopagina voorzien op de website zoals andere gemeenten al doen?  

• Kan er via sociale media en ‘Onze Gemeente’ een kort en duidelijk stappenplan worden 

gelanceerd om inwoners te helpen in hun zoektocht?  

• Kunnen eventueel de scholen worden betrokken om jongeren te helpen in hun zoektocht? 

• Kan het OCMW een rol spelen om ouderen en kansarmen te ondersteunen in deze 

zoektocht? 

 

Schepen Van Esbroeck bevestigt dat de informatie op de website geplaatst zal worden. De 

gemeente zal zelf geen pagina maken, maar de link zal worden gemaakt naar de COVIDSafe-

pagina waardoor de meest recente info erop blijft staan. Als de gemeente een eigen pagina 

maakt, zal die steeds moeten worden aangepast en verbeterd als er wijzigingen zijn. Door 

deze rechtstreekse link kan er altijd gebruik worden gemaakt van de COVIDSafe-informatie 

zelf die door de overheid altijd wordt aangepast. Wat betreft het ondersteunen van de 

inwoners bij het afdrukken van documenten, vooral ouderen hebben niet altijd een 

smartphone waarop zij de COVIDSafe-app kunnen installeren. Daar gaat men mee aan de slag 

om deze mensen en het publiek van het OCMW te helpen de afdruk te maken zodat zij verder 

kunnen. Met de maatschappelijk werker is ondertussen ook bekeken hoe deze mensen die 

thuis ook geen computer en printer hebben, ondersteund kunnen worden. Hij denkt dat in de 

scholen de nood niet zo groot is omdat jongeren veel effectiever met smartphones en ander 

digitaal speelgoed omgaan. Het is moeilijk om het via de scholen te doen omdat het niet 

allemaal eigen scholen van de gemeente zijn. Er zijn ook veel vrije scholen actief. Maar als de 

vragen komen bij het OCMW gaat men daar zeker ook mee aan de slag om ook voor hen die 

afdrukken te maken. Dat is geen enkel probleem. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

29. Ondersteunen sensibilisering ‘Dode hoek’ in gemeente. 

Raadslid De Munck, Groen, stelt dat in bijna de helft van de ongevallen tussen vrachtwagens 

en zwakke weggebruikers de dode hoek een rol speelt. In dit land gebeuren er elk jaar 

ongeveer vijftig ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers (voetgangers, 

fietsers, bromfietsers) waarin de klassieke dode hoek langs de rechterkant van de 

vrachtwagen een rol speelt. Elk jaar vallen er bij dat soort ongevallen doden.  



Fietspaden en kruispunten zijn vaak nog niet veilig. Heel wat vrachtwagenchauffeurs hebben 

een verkeerd kijkgedrag aan kruispunten, waardoor ze fietsers niet opmerken. En fietsers of 

bromfietsers denken nog te vaak dat vrachtwagenchauffeurs hen kunnen zien. Om 

dodehoekongevallen te vermijden, het probleem te sensibiliseren en bespreekbaar te maken, 

stelt zijn fractie voor de scholen een zetje te geven en ze logistiek te ondersteunen. Op een 

centrale plaats in de gemeente kan een opgestelde vrachtwagen met gekleurde zones 

visualiseren wat dode hoek betekent en hoe men juist kan anticiperen. Hij is ervan overtuigd 

dat hoe meer kinderen / jongeren / volwassenen zich bewust zijn van de gevaren van de ‘dode 

hoek’ bij het voorbijrijden van een vrachtwagen, hoe minder ongevallen er zullen 

plaatsvinden. Zijn fractie stelt: 

* Het college organiseert een praktisch ‘sensibiliseringsmoment ‘Dode hoek’’ met plaats, 

datum en materiaal.  

* Het college nodigt alle lagere scholen van de gemeente en bij uitbreiding secundaire 

scholen uit om, vrijblijvend, te participeren in het aanbod. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat er een lange traditie is om sensibiliseringstrajecten met de 

scholen te doorlopen, zowel op de lagere scholen als de secundaire scholen met tal van 

partners zoals de eigen politiediensten en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ieder jaar zijn 

er sensibiliseringspakketten en -maatregelen waar de scholen uit kunnen kiezen. Zo kunnen 

ze een eigen traject lopen waarbij ze onder begeleiding van de partners zoals de VSV dit 

kunnen opnemen. Het voorbije schooljaar is hier bijna 14.000 euro in geïnvesteerd. Er wordt 

dus eigenlijk al gedaan wat het raadslid vraagt. Voor secundaire scholen is er een specifieke 

module rond de dode hoek, onder andere met VR-brillen, waarbij de eerste graad onder 

begeleiding de problematiek uitgelegd krijgt op een zeer eigentijdse manier. Voor de tweede 

graad is er de Mobibus met een interactieve tentoonstelling waarin de leerlingen effectief een 

aantal dingen moeten doen. De dode hoek is daarbij een van de hot items. Voor de derde 

graad in het secundair ligt het accent voor een groter stuk op middelengebruik in het verkeer. 

In Turnhout is het programma cruise control ontwikkeld en dat is Beveren gaan halen. Ook 

daar zit het aspect van de dode hoek in. Voor de lagere school zijn er toneelvoorstellingen en 

daar zitten aspecten van de dode hoek bij. Naast de verkeersparken is er een speciale 

dodehoekkoffer voor alle scholen ter beschikking om specifiek op deze problematiek te 

werken. Zo worden de jongere kinderen van de lagere school vertrouwd gemaakt met de 

risico’s.  



Er lopen binnen het onderwijs dus al veel trajecten die hier heel specifiek op gericht zijn. 

Uiteraard is hij altijd bereid om met de mensen na te denken of delen van het aanbod nog 

moet worden verbreed of op een andere manier moet worden ingevuld. Er loopt wel al heel 

veel. Heel veel middelen zijn gericht op de problematiek van de dode hoek. 

 

Raadslid De Munck vraagt hoe het zou zijn om de vrachtwagen ter beschikking te hebben als 

daar les over wordt gegeven. De dodehoekkoffer is heel interessant, maar het blijft een koffer. 

Hij vindt het niet slecht als het college erover nadenkt om dit te bekijken en in de verbreding 

aan te bieden aan de scholen. De stad Sint-Niklaas doet dit sinds 2017. Die zoeken naar een 

partner. Zij zetten een heel grote vrachtwagen op de markt. Daar kunnen heel wat scholen op 

afspraak gebruik van maken. Dit is heel duidelijk en zichtbaar. Hij kan begrijpen dat er met 

virtual reality een aantal zaken gedaan kunnen worden. Hij weet alleen niet of met VR het 

geleerde punt beter binnenkomt dan met het echte materiaal. Hij wil dus toch het college 

overtuigen om te kijken in het boekje van adressen om te zien of er op het grondgebied een 

transporteur is die wil samenwerken met de gemeente. 

 

Schepen Van Roeyen doet dat met veel plezier. Hij zegt niet dat de gemeente het ultieme 

doet. Er wordt heel veel gedaan maar de suggestie om de aanpak te verfijnen of uit te breiden 

is waardevol. Er moet constant worden bekeken of bepaalde dingen verbeterd kunnen 

worden en of het wel voldoende binnenkomt. Het is ook goed om er samen over na te denken 

over het aanbod en of dat op bepaalde manieren verrijkt kan worden of verbeterd. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

30. Asbest in het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

Raadslid Massar, Groen, geeft aan dat het gemeentebestuur midden september 

bekendmaakte dat er bij bouwwerken aan het Gemeentelijk Technisch Instituut in Beveren 

asbest is vrijgekomen. Hij citeert uit een artikel in de pers waarvan hij vermoedt dat de 

informatie van het gemeentebestuur komt. De aannemer heeft niet altijd volgens het boekje 

gewerkt waardoor er asbestvezels verspreid zijn geraakt. Een aantal leerlingen en 

leerkrachten werden blootgesteld. Zijn fractie stelt zich de volgende vragen die gaan over 

eventuele gezondheidsproblemen:  



• De schoolarts oordeelde dat de kans op gezondheidsproblemen minimaal is, maar werden 

de betrokken leerlingen en leerkrachten ook medisch onderzocht?  

• Wie neemt medische kosten van de leerkrachten en leerlingen op zich?  

• De eerste contaminatie werd vastgesteld op 1 september. Heeft het gemeentebestuur 

volgens het werkplan een beeld van eerdere inbreuken op de werf in de zomerperiode?  

• Is er een ingebrekestelling vertrokken naar de aannemer en PV opgesteld?  

• Door welk onderzoek of rapport is de gemeente te weten gekomen dat er inbreuken waren?  

• Wat is de mismatch geweest wanneer de architect, veiligheidscoördinator en/of eigen 

gemeentelijke diensten de werf regelmatig zijn gaan controleren? 

 • Zijn er werfvergaderingen? Hoe vaak gaan die door en wat is de frequentie ervan?  

• Welke extra kosten heeft de gemeente en/of de school gemaakt? Hoeveel van deze bedragen 

denkt de gemeente te kunnen recupereren? 

 

Schepen Claus zegt dat de aannemer de werf heeft vrijgegeven begin juli. Het was dus bekend 

dat er in de werfplaats asbest aanwezig was. Dit was ook voorzien in het lastenboek. Zij 

hebben daar werken gedaan die absoluut noodzakelijk waren voor de verbouw van de 

werkplaatsen. Zij hebben daarna luchtmetingen gedaan en toen was er geen asbest meer te 

vinden. De werkplaats is dus vrijgegeven en de school was in de veronderstelling dat zij daar 

verder konden werken. Op 1 september is inderdaad door leerkrachten gemeld dat er toch 

nog stof lag op kasten en buizen, enzoverder. Toen is de eigen preventiedienst toch stalen 

gaan nemen hoewel de werf al vrijgegeven was door de aannemer. Er wordt in een 

veiligheidscoördinator voorzien op de werf. Die had geen problemen gemeld. Het zijn de 

leerkrachten die hebben gevraagd toch nog eens stalen te nemen. Toen is gebleken dat in het 

stof dat er nog lag, nog asbest aanwezig was, al was het wel minimaal. Het gemeentebestuur 

heeft onmiddellijk de werkplaatsen laten sluiten en nogmaals een gespecialiseerde firma 

laten komen. Er zijn nogmaals stalen genomen en in opdracht van het gemeentebestuur heeft 

een firma nogmaals de volledige werf schoongemaakt totdat alle metingen uitwezen dat er 

totaal geen asbest meer aanwezig was. Op 1 september zijn zowel leerlingen als leerkrachten 

kortstondig blootgesteld aan de asbest. Alle leerlingen en leerkrachten zijn verwittigd. Via de 

interne preventiedienst zijn de leerkrachten op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s 

van kortstondige blootstelling. Binnenkort wordt dit ook gedaan voor de ouders van de 

leerlingen. De risico’s zijn zeer minimaal, maar het gemeentebestuur vond het een plicht om 

het te melden.  



De arbeidsgeneesheer en de schoolarts geven aan dat de kans heel klein is dat er iets gebeurt. 

Medische controle is niet mogelijk. Het is wel belangrijk dat het mee wordt opgenomen in het 

medisch dossier van de betrokkenen zodat, mocht het toch nodig zijn, na vele jaren een 

oorzakelijk verband gelegd kan worden. Het zal sowieso in alle medische dossiers worden 

opgenomen. Iedereen is voldoende geïnformeerd. Het was zeer kortstondig. Er is voor 

gezorgd dat de werkplaatsen volledig clean waren voordat iemand nog maar binnen kon. 

Uiteraard is de aannemer in gebreke gesteld. Er is een PV van ingebrekestelling opgemaakt. 

Ook de veiligheidscoördinator is in gebreke gesteld. Er is elke week een werfvergadering van 

de twee werven samen op maandagmorgen waar iedereen aanwezig is, ook de interne 

preventiedienst, iemand van de school, iemand van de dienst Gebouwen. Op het moment dat 

de leerkrachten alarm sloegen, is het door de gemeentelijke diensten heel goed opgevolgd. Er 

zijn geen kosten voor de gemeente, behalve voor de staalnames. Alle andere kosten worden 

verhaald op de aannemer. Dat zijn de reinigingskosten, kosten voor het terug luchtdicht 

maken van de werkplaats, enzoverder. Dat is nu de stand van zaken. De infoavond voor 

ouders moet nog komen. Het was zeer minimaal maar het was er. Daar moet men zich niet 

voor verstoppen. Het zat onder de wettelijke norm, ook de luchtmetingen. Ze volgt het verder 

op de voet. 

 

Raadslid Massar stelt dat de gemeente bouwheer is. De bouwheer sluit een verzekeringspolis 

af voor alle risico’s, maar asbest is altijd uitgesloten in de polissen. Hij vraagt of voor deze werf 

de dekking wel of niet is toegepast. 

 

Wethouder Claus kan daar niet op antwoorden. Er is wel een verzekering. De diensten zijn ook 

nog volop bezig met de ingebrekestelling. Dat zal nagekeken moeten worden. Ook de 

architect moet daarvoor een verzekering afsluiten. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

31. Geplande verhoging hoogspanningslijn Kallo. 

Dit punt werd besproken samen met punt 26. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 



 

 

  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

28 september 2021 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 26 oktober 

2021. 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 

 
                Jo Van Duyse         Veerle Vincke 
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