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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 26 oktober 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00288 Verslag gemeenteraadszitting  28 september 2021 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 28 september 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 28 september 2021.

2 2021_GR_00287 (4e) Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Stoop 
Projects - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In zitting van 29 september 2020 heeft de gemeenteraad het RUP Stoop Projects voor de 3e maal 
definitief vastgesteld.
Het RUP Stoop Projects werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 17 november 2020 én bij besluit 
van de Deputatie van 19 november 2020.
Het college nam op 30 november 2020 kennis van de schorsingen van de 3de definitieve vaststelling 
van het RUP Stoop Projects
In zitting van 20 december 2020 besliste het college het RUP Stoop Projects te hernemen in de 
nieuwe procedure vanaf de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad naar de bedrijfsbehoeften 
op korte termijn volgens het vervallen voorwaardelijk gunstig planologisch attest van 6 augustus 2014.
In zitting van 23 februari 2020 besliste de gemeenteraad het aangepaste RUP Stoop Projects voor de 
2de maal voorlopig vast te stellen.
Het openbaar onderzoek liep van 12 maart 2021 tot en met 11 mei 2021.
Tijdens het openbaar onderzoek hebben we 4 adviezen ontvangen (zie tabblad adviezen).
Tijdens het openbaar onderzoek hebben we 6 bezwaren/opmerkingen ontvangen (zie bijlagen). De 
bezwaren werden tijdig ingediend en zijn hiermee allemaal ontvankelijk. De samenvatting van de 
bezwaren en voorstel van weerlegging zit in bijlage.
Op basis van de adviezen besliste het college in zitting van 16 augustus 2021 het studiebureau de 
opdracht te geven om het RUP Stoop bij te sturen en aan te passen op volgende punten:

1. omstandig motiveren dat er geen essentiële planwijzigingen zijn aangebracht waardoor er 
geen nieuwe plenaire vergadering en nieuwe MER-beoordeling nodig zijn.

2. Om verwarring bij latere bouwaanvragen te vermijden lijkt het wenselijk om de 
randvoorwaarden inzake de groenbuffer aan de zijde van het spoor in te schrijven in de 
algemene stedenbouwkundige voorschriften. Op die manier kan een schematische 
aanduiding van de buffer aan de zijde van het spoor volstaan op het grafische plan.

3. Omdat een RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het GRS moet de verantwoording in de 
toelichtingsnota voldoende ingaan op de kaders van het GRS Beveren.

4. de stedenbouwkundige voorschriften op volgende punten worden aangevuld:
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1. Zone voor groenbuffer:
1.  In deze zone moeten een kwalitatieve groenbuffer worden aangelegd met 

inheemse planten en hoogstammige bomen om een volwaardig en efficiënt 
zichtscherm te realiseren. De buffer moet breder en hoger.

2. Secundaire ontsluitingen, buiten de indicatieve ontsluitingen op het grafisch 
plan, zijn verboden.

2. Zone voor bedrijvigheid:
1. Opslag van open, niet stapelbare afvalcontainers op de begane grond.

Mits akkoord van het college wordt het ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een aangepaste 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een aangepast 
grafisch plan met aangepaste stedenbouwkundige voorschriften voorgelegd aan de gemeenteraad 
(voor de 4e keer) definitief vast te stellen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de adviezen die zijn ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek over 
het RUP Stoop Project.
Artikel 2
kennis te nemen van de opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek over het RUP Stoop Project.
Artikel 3
kennis te nemen van de behandeling van de opmerkingen en bezwaren.
Artikel 4
het aangepaste ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een 
grafisch register, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een aangepast 
grafisch plan met aangepaste stedenbouwkundige voorschriften (voor de 4e keer) definitief vast te 
stellen.

3 2021_GR_00291 Definitieve vaststelling RUP Texamsite te Kieldrecht - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het herwerkte voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Texamsite, omvattend 
toelichtingsnota, plannen bestaande en juridische toestand, grafisch plan, compensatieplan, 
stedenbouwkundige voorschriften) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 23 februari 
2021. 
Er zijn 4 adviezen en 3 bezwaren ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat liep van 
12 maart tot 11 mei 2021. 
De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening verleende op 24 juni 2021 volgend advies met 
algemene stemmen:
Gunstig advies onder volgende voorwaarden: 

1. De GECORO is van oordeel dat de realisatie van de voetweg de privacy niet aantast.
In heel de gemeente Beveren zijn er veel van dergelijke wegels die perfect bruikbaar zijn 
zonder hinder. Het staat de eigenaars vrij om hun eigen perceel af te sluiten; 

2. Als GECORO zijn we overtuigd van het behoud van de wegel. Ruimtelijk is het zeer zinvol om 
die te hebben. De voetwegel is er een van algemeen nut die heel belangrijk is;

3. Ruimtelijk is er reeds 3m en geen 1,5m;.
4. Aandacht voor voldoende waterbuffering;
5. Niet-waterdoorlatende verharding tot een minimum beperken;
6. Bouwdiepte op verdieping aanpassen van maximaal 12 meter naar 13 meter (cfr. verordening) 

mét mogelijkheid tot stapelwonen. 
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Ter volledigheid, werd het in de marge van het openbaar onderzoek ingediende verzoekschrift voor 
het opheffen van de vermeende trage weg tussen de Texamsite en de Molenstraat door de 
gemeenteraad in zitting van 28 september 2021 geweigerd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bijgevoegde RUP Texamsite, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een grafisch register m.b.t. planbaten en planschade, een grafisch plan en bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het aangepaste ontwerp van gemeentelijk RUP Texamsite te Kieldrecht, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een grafisch register met betrekking tot planbaten en -schade, en een grafisch plan 
met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen. 

4 2021_GR_00289  Definitieve vaststelling RUP wijziging 
koppelingsgebieden Verrebroek Kieldrecht, zone Oud 
Arenberg te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP moest overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de 
VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
resultaten daarvan werden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Er werden geen bezwaren ingediend gedurende de periode. De adviezen waren gunstig. 
TOELICHTING RUP WIJZIGING KOPPELINGSGEBIEDEN VERREBROEK KIELDRECHT (ZONE 
OUD ARENBERG)  
Algemene doelstelling: 
Het voorstel is om het tweede voetbalveld ten zuiden van het bestaande voetbalveld in te passen en 
de locatie van het toekomstige clubgebouw te behouden (voor concentratie van de aanwezige 
bebouwing). Enkel de locatie van het tweede veld zal bijgevolg gewijzigd werden, met een beperkte 
impact op de omgeving. Op deze manier sluit het tweede voetbalveld aan op het bestaande veld en 
de terreinen die gebruikt worden door de scouts. Dit zal de samenhang bevorderen en minder hinder 
veroorzaken naar de aanpalende woning. Dit maakt een praktische indeling van de recreatieve 
functies rond de bebouwbare zone mogelijk. De verbeterde inplanting zorgt voor een vermindering 
aan ruimtebeslag met ongeveer 23,3% ten opzichte van de bestaande zonering/ Door een goede 
keuze van randaanleg aan de gewijzigde zonering zal de mogelijke hinder tot een minimum beperkt 
worden. 
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde RUP wijziging koppelingsgebieden 
Verrebroek Kieldrecht (zone Oud Arenberg) , bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch register 
m.b.t. planbaten en planschade, een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften 
definitief vastgesteld. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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het  gemeentelijk RUP wijziging koppelingsgebieden Verrebroek Kieldrecht (zone Oud Arenberg) , 
bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot 
planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen. 

5 2021_GR_00290 Definitieve vaststelling RUP wijziging en uitbreiding BPA 
Peerkenswegel te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP moest overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de 
VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
resultaten daarvan worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Er werden geen bezwaren ingediend gedurende de periode. De adviezen waren voorwaardelijk 
gunstig. Volgende aanpassing werd verwerkt:
1. De zone voor gemengd open ruimte gebied laat ook tuinzones toe. Tuinzones vallen niet onder de 
categorie van gebiedsaanduiding ‘overig groen – gemengd open ruimtegebied’.
Departement Omgeving wijst op de noodzaak van een correcte aanduiding van 
bestemmingscategorieën en de effectieve realiseerbaarheid ervan. Ter verduidelijking zullen in de 
stedenbouwkundige voorschriften volgende aanpassingen aangebracht worden:
• “tuinen” wordt als bestemming geschrapt
• onder 9.2 “tuinen” wordt expliciet volgende bepaling toegevoegd: de vormgeving van nieuwe tuinen 
wordt niet toegelaten.
TOELICHTING RUP WIJZIGING EN UITBREIDING BPA PEERKENSWEGEL
Algemene doelstelling: 
Met het voorliggend RUP zullen zowel het BPA als het RUP herzien worden en meegenomen worden 
in een ruimere plancontour. Niet enkel de voetbalactiviteiten, maar het volledige 
woonuitbreidingsgebied wordt opgenomen binnen het RUP. Op deze wijze worden er duidelijke 
ontwikkelingsperspectieven gegeven aan de volledige site en kan het gebied zich ontwikkelen als één 
functioneel en samenhangend geheel. De uitgangspunten hierbij zijn het bieden van voldoende 
mogelijkheden aan de voetbalclub om zijn huidige activiteiten te blijven uitoefenen (realisatie van een 
extra terrein met de officiële afmetingen, buffering, ...), een gepaste bestemming geven aan de 
restzones, de wenselijkheid van de huidige bestemming en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
zones nagaan. 
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde RUP wijziging en uitbreiding BPA 
Peerkenswegel, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch register m.b.t. planbaten en 
planschade, een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vastgesteld.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het gemeentelijk RUP wijziging en uitbreiding BPA Peerkenswegel te Haasdonk, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot planbaten & -schade én 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen. 

6 2021_GR_00292 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken 
omgevingsvergunning van  Immo 2006 bij uitbreiding 
Walhof, te Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2020153286-BG
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Aanvrager: Ancho Ran, namens NV IMMO 2006 (Brody), Britselei 19 te 2000 Antwerpen
Ontvangstdatum: 10 juli 2020 
Bouwplaats: Kruibekesteenweg 62 / Walhof zn, te 9120 Beveren, kadastraal omschreven als Beveren, 
afdeling 2, sectie D, nummers 1086D2, 1086 K2 en 1086 L2, in het woongebied. 

Onderwerp: afbreken van bestaande constructies en het bouwen van 4 meergezinswoningen (in totaal 
46 appartementen en stapelwoningen) met ondergrondse parkeergarage (beperkte aanpassing ifv 
waterhuishouding tov vergunning OMV_2020092712). 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 28 juni 2021 tot 27 juli 2021 en gaf geen aanleiding tot 
bezwaren of opmerkingen. 
De adviesinstanties verleenden alle (voorwaardelijk) gunstig advies. Enkel de dienst Mobiliteit vraagt 
enkele aanpassingen, die echter geen invloed hebben op de zaak der wegen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
1. er kennis van te nemen dat er geen bezwaarschriften of opmerkingen werden ingediend; 
2. het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor (het afbreken van bestaande constructies en) het 

bouwen van meergezinswoningen met ondergrondse parkeergarage gelegen 
Kruibekesteenweg 62 te 9120 Beveren, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de 
plannen ingetekend, goed te keuren;

3. daarbij als voorwaarde op te leggen dat de plannen moeten worden aangepast cfr. het advies 
van de dienst mobiliteit.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het openbaar onderzoek te sluiten over de aanvraag OMV_2021093762 van de heer Ancho Ran, 
namens NV IMMO 2006, Briselei 19 te Antwerpen voor het afbreken van bestaande constructies en 
het bouwen van 4 meergezinswoningen (in totaal 46 appartementen en stapelwoningen) met 
ondergrondse parkeergarage (beperkte aanpassing ifv waterhuishouding tov vergunning 
OMV_2020092712) op Kruibekesteenweg 62 / Walhof zn, te Beveren, kadastraal omschreven als 
Beveren, afdeling 2, sectie D, nummers 1086D2, 1086 K2 en 1086 L2, in het woongebied.
Artikel 2
er kennis van te nemen dat daarbij geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend. 
Artikel 3
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor (het afbreken van bestaande constructies en) het bouwen 
van meergezinswoningen met ondergrondse parkeergarage gelegen Kruibekesteenweg 62 te 9120 
Beveren, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend, goed te keuren.
Artikel 4
daarbij als voorwaarde op te leggen dat de plannen moeten worden aangepast conferatur het advies 
van de dienst mobiliteit, met name: 
Fietsparkeren bovengronds
De bovengrondse ingetekende fietsenbergingen voldoen aan de benodigde tussenafstanden. Er dient 
gewerkt te worden met fietsaanleunbeugels.
De fietsenbergingen moet voorzien worden van voldoende verlichting worden bij voorkeur overdekt.
Parkeerplaatsen ondergronds
Verschillende van de ingetekende autostaanplaatsen voldoen niet aan de afmetingen, zoals opgelegd 
in de stedenbouwkundige verordening. Zo zijn meerdere parkeerplaatsen minder dan 2,50 m breed en 
is geen van de ingetekende parkeerplaatsen tegen een gesloten muur/wand 2,80 m breed.
De parkeerplaatsen moeten hertekend worden zodat deze allemaal voldoen aan de opgelegde 
afmetingen.
Voor elke parkeerplaats moet de mogelijkheid tot aansluiting voor elektrische wagens voorzien 
worden. Er dient niet voor elke parkeerplaats een effectief aansluitpunt voorzien te worden. Wel wordt 
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er verwacht dat de nodige bekabeling voor elektriciteit reeds aanwezig is zodanig dat eigenaars op 
later tijdstip kunnen aansluiten. Dit dient duidelijk op plan te worden aangegeven.
In- en uitrit ondergrondse parking
Gezien er ook fietsparkeerplaatsen worden ingetekend in de ondergrondse parking, mag het 
hellingspercentage van de in- en uitrit maximaal 4% bedragen. Er kan ook een aparte flauwe trap met 
fietsgoot voorzien worden met een hellingspercentage van maximaal 4%. De fietsgoot dient dan wel 
minimaal 30cm uit de muur te starten.

7 2021_GR_00284 Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de 
woonmaatschappij - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale 
verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de 
woonmaatschappij.
 Algemene uitgangspunten:

 de erkenning van alle bestaande huisvestingsmaatschappijen wordt ingetrokken tegen 1 
januari 2023.

 het lokaal bestuur heeft de trekkersrol om de werkingsgebieden te bepalen.
 een werkingsgebied moet uit geografisch aansluitende gemeenten bestaan.
 er kan maximum één woonmaatschappij per gemeente bestaan. De woonmaatschappij kan 

actief zijn in meerdere gemeenten, maar overlappingen mogen niet meer.
 een woonmaatschappij moet minstens 1000 sociale huurwoningen tellen. Het moet om 1500 

woningen gaan om het maximum van 13 mandaten in de raad van bestuur (waarvan één 
ingevuld door Vlaanderen en één door de provincie) te mogen hebben.

 het werkingsgebied moet niet per se samenvallen met de referentieregio's, maar moet er wel 
binnen vallen.

 ten laatste op 31 oktober 2021 moet een voorstel van werkingsgebied ingediend worden. Dat 
voorstel moet in onderling overleg bereikt zijn, besproken zijn op het lokaal woonoverleg en 
gedragen zijn door de gemeenteraad. Hierbij moet een advies van de betrokken woonactoren 
en een gemotiveerde reactie van de betrokken gemeenteraden worden bezorgd. 

 De Vlaamse regering zal op basis van de voorstellen en de adviezen de werkingsgebieden 
vaststellen.
 Momenteel werken de gemeenten Beveren en Kruibeke reeds jarenlang constructief samen via de 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich 
op 31 mei 2021 principieel akkoord verklaard om op vlak van sociale huisvesting de samenwerking 
met Kruibeke verder te zetten, en open te staan voor een verdere verruiming van het werkingsgebied 
cfr. bovenvermelde uitgangspunten, en dat de beide gemeenten dus met andere Wase gemeenten en 
de Waasse Landmaatschappij de mogelijkheden in dit kader verder bekijken. 
Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke heeft op 8 juni 2021 een gelijkaardig 
engagement opgenomen. 
Het college van burgemeester en schepen van Sint-Niklaas heeft zich op 9 augustus 2021 
uitgesproken voor een woonmaatschappij met als werkingsgebied Sint-Niklaas.
Het bovenlokaal woonoverleg tussen Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse van 1 september 2021 
adviseert om de samenwerking tussen de drie gemeenten binnen Woonanker Waas verder te zetten 
en hiervoor een uitzondering wensen te vragen aan de bevoegde minister/Vlaamse regering om dat 
hiermee wordt afgeweken van de norm dat het werkingsgebied van een woonmaatschappij moet 
bestaan uit geografisch aansluitende gemeenten. 
Het lokaal woonoverleg Beveren vond plaats op 14 september 2021, zie hiervoor in bijlage voor een 
uittreksel uit het verslag.
De Waasse Landmaatschappij heeft op 15 september 2021 een advies verleend waarin wordt gepleit 
voor een soort holdingstructuur op Waas niveau (1 grote overkoepelende woonmaatschappij, de 
regionale schil, met lokale dienstverlening per gemeente).
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Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland heeft op 17 september 2021 een positief advies verleend voor 
het verder zetten van de samenwerking Beveren-Kruibeke en de afbakening van het werkingsgebied 
mits voldoende aandacht wordt besteed aan de doelgroep van het SVK en het behoud van de 
expertise van het SVK.
De Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft op 23 september 2021 een positief advies verleend 
voor het verder zetten van de samenwerking Beveren-Kruibeke binnen de huisvestingsmaatschappij, 
inclusief de optie open te staan voor verdere verruiming van het werkingsgebied met andere 
gemeenten en de Waasse Landmaatschappij.
Na advies van het lokaal woonoverleg Kruibeke (14 september 2021) heeft de gemeenteraad van 
Kruibeke op 4 oktober 2021 verklaart open te staan voor onderhandeling met naburige gemeenten 
inzake eventuele toetreding tot de woonmaatschappij gevormd door de gemeenten Beveren en 
Kruibeke en voor onderhandeling inzake de integratie van de Waasse Landmaatschappij en het 
Sociaal Verhuurkantoor in de woonmaatschappij gevormd door de gemeenten Beveren en Kruibeke.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de Vlaamse Regering te adviseren om de gemeente Beveren tot een werkingsgebied met volgende 
gemeente te laten behoren: Kruibeke. 
Artikel 2
uitdrukkelijk, samen met de gemeente Kruibeke, dat de gemeente Beveren open staat voor een 
verdere verruiming van het werkingsgebied van de woonmaatschappij met andere gemeenten, met de 
Waasse Landmaatschappij en met het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
Artikel 3
het aanvraagformulier “Advies lokaal bestuur met betrekking tot het werkingsgebied van de 
woonmaatschappij” goed te keuren en dit aanvraagformulier toe te voegen aan deze raadsbeslissing 
samen met alle erbij horende bijlagen en akkoord te gaan met de in dit aanvraagformulier 
voorgestelde stemverhouding tussen de gemeenten Beveren en Kruibeke (huidige verhouding wordt 
behouden).
Artikel 4
het aanvraagformulier in te dienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) samen 
met deze raadsbeslissing zoals voorgeschreven in de richtlijnen.

8 2021_GR_00286 Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken  
Gemeentebestuur Beveren: wegtracé landelijke wegen in 
Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2021103394-RS
aanvrager: gemeentebestuur Beveren
ligging: Veldhoekdam, Brandstraat; Moerstraat; Galgstraat, 's Herenwilg, Permanstraat en 
Boerenstraat
aanvraag: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
Het project voorziet het aanleggen van drukrioleringen langs  landelijke wegen te Beveren.
Het projectgebied situeert zich overwegend op het openbaar domein en beperkt op verschillende 
kadastrale percelen.
In Vrasene, zal doorheen de Boerenstraat, Brandstraat, Galgstraat, Moerstraat, Permanstraat,  ’s 
Herenwilg en de Veldhoekdam een gescheiden riolering geplaatst worden.
Na afronding van de rioleringsweken zal het wegdek opnieuw aangelegd worden.
Hierbij zullen slechts enkele aanpassingen gebeuren aan de bestaande wegen. Op enkel plaatsen 
zullen beperkte uitwijkstroken aangelegd worden.
Voor de afwatering van het hemelwater zal gebruik gemaakt worden van de bestaande grachten. 
Deze worden geherprofileerd en op verschillende plaatsen voorzien van een overstort.
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De riolering zal hoofdzakelijk bestaan uit een drukriolering.
In de Galgstraat en in ’s Herenwilg wordt een stuk gravitaire riolering aangelegd.
Het openbaar onderzoek (10-08-2021 tot 08-09-2021) gaf geen aanleiding tot bezwaren of 
opmerkingen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen dat er geen bezwaren of opmerkingen ingediend werden tijdens het openbaar 
onderzoek.
Artikel 2
het wegtracé, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend,  voor de 
heraanleg van de landelijke wegen (Boerenstraat, Brandstraat, Galgstraat, Moerstraat, Permanstraat, 
’s Herenwilg en de Veldhoekdam) goed te keuren.

9 2021_GR_00281 Publieke verkoop site Kleinebosweg 24-26-28 te Beveren 
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 20 september 2021 principieel akkoord met de verkoop van de site, 
Kleinebosweg 24-26-28 in Beveren, via de procedure publieke verkoop met recht van hoger bod.
Deze site is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummers 1099N, 1099P en 1099R en heeft een 
totale kadastrale oppervlakte van 4 029 m². 
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 9 september 2021, kan de site 
publiek te koop worden gesteld (biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod) voor een 
minimumbedrag van 1 455 000 EUR (+ kosten).
Het perceel is gelegen in woongebied waar geen BPA/RUP op van toepassing is. Wat de 
bouwmogelijkheden betreft, kan de site bebouwd worden met verschillende los van elkaar staande 
meergezinswoningen. Qua typologie variërend tussen 3 en 7 bouwlagen.
Ter realisatie van de bescheiden last zal aan de toekomstige ontwikkelaar opgelegd worden dat 20% 
van de wooneenheden aan 80% van de prijs dienen verkocht te worden waarbij de toewijzing zal 
gebeuren via het gemeentelijk reglement verkoop bescheiden kavels. Dit conform het principe in 
Prosper Park (Prosper Van Raemdonckstraat).

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de site, Kleine Bosweg 24-26-28 in Beveren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummers 
1099N, 1099P en 1099R met een totale oppervlakte van 4 029 m², te verkopen via de procedure 
publieke verkoop met een recht van hoger bod voor een minimumbedrag van 1 455 000 EUR (+12,5% 
kosten).
Artikel 2
de nodige publiciteit te voeren.

10 2021_GR_00282 Aankoop grond voor  realisatie van een fietsersbrug te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele dient de gemeente verschillende gronden aan te 
kopen.
Eén van deze percelen is kadastraal gekend als 9de afdeling, sectie B  deel van nummer 585A.
Overeenkomstig het opmetingsplan is de in te nemen zone gekend als lot 9 en heeft deze in te nemen 
zone een totale oppervlakte van 554,22 m².
Met de eigenaars werd ondertussen op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon, een 
akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 585A met een oppervlakte van 554,22 m² aan te 
kopen ter realisatie van de fietsersbrug in Melsele.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

11 2021_GR_00283 Gemeentelijk participatiereglement - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het decreet lokaal bestuur omvat een hoofdstuk over "participatie van de burger" (art. 302-325). Zowel 
de gemeente als het OCMW zijn verplicht om bepaalde vormen van participatie door de burger bij 
reglement te voorzien. Deze bepalingen zijn, met uitzondering van deze over de volksraadpleging, erg 
beperkt zodat het bestuur veel vrijheid heeft om deze in te vullen naar haar eigen noden en inzichten.
Naast deze formele verplichting, is een participerende burger uiteraard een meerwaarde voor elk 
bestuur om een goed en gedragen beleid te voeren. Een participatiereglement, zoals het nu voorligt, 
kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Het geeft een burger een overzicht van wat mogelijk is en onder 
welke voorwaarden om deel te nemen aan en te wegen op het gemeentelijk beleid.
Het reglement is onderverdeeld als volgt:
1. Je kan een melding formuleren.
Dit heeft geen wettelijke basis maar lijkt nuttig om op te nemen om een volledig overzicht aan de 
burger te kunnen aanbieden.
2. Je kan een klacht indienen.
Zowel de gemeente als het OCMW moeten een door de raad goedgekeurde 
klachtenbehandelingsprocedure hebben (art. 302 DLB). Deze bepalingen werden afgetoetst bij de 
klachtencoördinator (Kristien Baeyens).
3. Je kan een verzoekschrift richten aan een gemeentelijk orgaan
Dit moet geregeld worden bij reglement voor de gemeente als het OCMW (art. 304 DLB §2) ; deze 
bepalingen zijn overgenomen vanuit het huishoudelijk reglement.
4. Je kan voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen.
Dit moet geregeld worden bij reglement voor de gemeente als het OCMW (art. 304 DLB §1). De 
drempel om het voorstel te kunnen agenderen is niet wettelijk bepaald. Dit wordt voorgesteld op 1% 
van de burgers ouder dan 16 jaar (courant in gelijkaardige reglementen / voor Beveren zijn dit +/- 400 
inwoners).
5. Je kan volksraadplegingen organiseren (art. 305 - 325 DLB).
Dit is een samenvatting van de wetgeving, waarin dit zeer uitvoerig wordt geregeld en bijgevolg weinig 
ruimte laat voor gemeentelijke autonomie. Deze bepalingen hoeven niet opgenomen te worden, maar 
ook hier lijkt dit nuttig in het kader van een volledig beeld te geven van de mogelijkheden tot 
participatie en inspraak. De leeftijdsvoorwaarde van 16 jaar is bij de volksraadpleging wel bij wet 
opgelegd.
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6. Je kan vragen om bepaalde documenten in te kijken volgens de openbaarheidsprincipes. Dit is een 
samenvatting van de wetgeving en hoeft niet opgenomen te worden, maar ook hier lijkt dit nuttig in het 
kader van een volledig beeld te geven van de mogelijkheden tot participatie en inspraak.
7. Je kan deelnemen aan het beleid via adviesraden.
Dit moet minimaal geregeld worden bij reglement voor de gemeente (art. 304 DLB §3).
8. Bij grote projecten kan het bestuur burgers mee laten denken over het resultaat d.m.v. 
inspraakmomenten en online bevragingen. Dit heeft geen wettelijke grondslag maar zijn ongetwijfeld 
nuttige instrumenten in een participatieve samenleving.
 
 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van participatiereglement goed te keuren.

12 2021_GR_00293 Huurcontract wijkgezondheidscentrum De Link - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het bestuur heeft beslist om de grote refter op de Sociale Campus (Pareinlaan) te laten gebruiken 
door het nieuwe wijkgezondheidscentrum De Link. Het WGZ zal deze refter verbouwen tot polyvalente 
praktijk. De plannen hiertoe werden voorgelegd en goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen.
Hiervoor dient een huurovereenkomst te worden opgesteld.
De huurprijs werd bepaald op 400 euro, te weten 250 euro als huurvergoeding en 150 euro als 
aandeel in de (nuts)kosten. De duurtijd van de overeenkomst bedraagt 9 jaar, telkens te verlengen 
met een zelfde periode indien de overeenkomst niet wordt opgezegd.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de huurovereenkomst in bijlage met betrekking tot een ruimte gelegen op de Sociale Campus 
(Pareinlaan) waar wijkgezondheidscentrum De Link haar praktijk zal uitbouwen goed te keuren.

13 2021_GR_00294 Nominatieve toekenning topsportsubsidies - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In zitting van 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van 
topsportsubsidies goed.
Overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, waarin de bepalingen m.b.t. de aanvraag van de subsidie 
zijn opgenomen, hebben 8 clubs, die in aanmerking komen voor het topsportfonds, in 2021 tijdig een 
dossier ingediend:

 Waasland-Beveren
 Asterix AVO Beveren
 Basics Melsele
 Beveren Lions
 TC Beckhand
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 Atletiek Volharding
 Svelta Heren + Dames
 BMV Volleybal

In het budget 2021 werd onder budgetcode AR: 6490299 – BI: 0740-00 een bedrag van 325 000 EUR 
ingeschreven voor het topsportfonds. Aan de raad wordt voorgesteld van dit bedrag 280 500 EUR te 
voorzien voor de ondersteuning van bovengenoemde clubs. Het saldo kan dan aangewend worden 
voor ondersteuning van de turnsport en voor eventuele bijkomende promotionele activiteiten in het 
kader van de topsport.
Op basis van de ingediende dossiers wordt volgend voorstel gedaan m.b.t. de nominatieve toekenning 
van topsportsubsidies. Deze bedragen zijn in hoofdzaak gebaseerd op het niveau van de competitie 
waarin de clubs aantreden met hun eerste ploeg in het seizoen 2020-2021 en de uitstraling die de 
clubs binnen en buiten Beveren hebben:

 Waasland-Beveren: 100 000 EUR
 Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR
 Basics Melsele: 63 000 EUR
 Beveren Lions: 4 500 EUR
 TC Beckhand: 4 500 EUR
 Atletiek Volharding: 4 500 EUR
 Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR
 BMV Volleybal: 1 500 EUR

Het college verklaarde zich in zitting van 2 augustus 2021 akkoord met dit voorstel.
De aanvraagdossiers van de betrokken clubs liggen ter inzage op het secretariaat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2021 aan de 
betrokken clubs goed te keuren.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2021 als volgt toe te kennen:

 Waasland-Beveren: 100 000 EUR
 Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR
 Basics Melsele: 63 000 EUR
 Beveren Lions: 4 500 EUR
 TC Beckhand: 4 500 EUR
 Atletiek Volharding: 4 500 EUR
 Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR
  BMV Volleybal: 1 500 EUR

14 2021_GR_00297 Ten verzoeke van Beveren 2020:  gegevens met 
betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van 
chemische bedrijven - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Uit antwoord van het college op een schriftelijke vraag van Beveren 2020 blijkt dat de milieudienst van 
Beveren niet beschikt over de gegevens met betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van 
chemische bedrijven. Het betreft klasse 1 bedrijven waardoor toezicht op de lozingsnormen wordt 
uitgeoefend door de afdeling handhaving van het departement omgeving. Nu blijkt dat een op de vijf 
van de 11.000 klasse 1- bedrijven in Vlaanderen nog NOOIT gecontroleerd is. Dat werd op vrijdag 15 
oktober tijdens de PFOS-commissie in het Vlaams Parlement meegedeeld door Sigrid Raedschelders 
van de afdeling handhaving van de milieu-inspectie. 
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Het lijkt absurd dat in een dichtbevolkte gemeente als Beveren met tal van klasse 1 bedrijven in de 
omgeving er geen gegevens voor handen zijn met betrekking tot welke chemische bedrijven op het 
grondgebied van Beveren lozen in oppervlaktewaters. Welke metingen daaromtrent worden gedaan. 
Wat de intensiteit is van de metingen. Wat de resultaten zijn van die metingen ten aanzien van de 
bestaande drempelwaarden.  Wat daar de evolutie in is. Wat er al aan overschrijdingen van de 
normen werd vastgesteld.
Met het oog op wat eerder gebeurde in Zwijndrecht met 3M lijkt het te getuigen van verstandig inzicht 
dat de gemeente hieromtrent navraag doet.  Wat mogen we terzake van het college verwachten?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: gegevens met betrekking tot  de lozingen 
in de oppervlaktewaters van chemische bedrijven. 

15 2021_GR_00298 Ten verzoeke van Vlaams Belang: bas reliëf Karel 
Aubroeck,  Stationstraat 6 te Beveren - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de voormalige tandartswoning in de Stationstraat 6,  nu nog steeds eigendom van de gemeente, 
hangt een bas reliëf van Karel Aubroeck. De Heilige Apollonia, patrones van de tandartsen.
Hij was een beeldhouwer uit Temse, met werken in heel Vlaanderen, van aan de Schelde tot in 
Nieuwpoort.
De gevel waar het kunstwerk in Beveren aan prijkt is op het moment niet onderhouden, en het is 
spijtig dat een kunstwerk van een bekend kunstenaar zou verloren gaan.
Het is toch een deel van het kunstpatrimonium van onze gemeente.
Heeft de gemeente plannen met dit kunstwerk?
Zal de gemeente het kunstwerk bewaren?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: bas reliëf Karel Aubroeck, Stationstraat 6 
te Beveren.

16 2021_GR_00299 Ten verzoeke van Vlaams Belang: ratelklikkers - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
In 1998 werd in Beveren het blindengeleidesysteem voorgesteld en geïntroduceerd.
Op de Grote Markt werden noppen- en ribbelstroken aangelegd, zodanig dan blinden en 
slechtzienden hun weg kunnen vinden in het centrum.
Er werd aangegeven dat er ratelklikkers zouden komen aan de drukke oversteekplaatsen,  zodat ook 
auditief blinden en slechtzienden horen wanneer ze kunnen oversteken.
Zal de gemeente alsnog dit ratelsysteem realiseren?
Waarom heeft dit zolang geduurd?
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

17 2021_GR_00301 Ten verzoeke van Vooruit: energiepremie  - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Hoewel energie een absoluut basisproduct is, blijven de prijzen vandaag in een recordtempo stijgen. 
Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur niet of nauwelijks betalen. Het probleem raakt ook 
steeds meer werkende mensen: in 2018 hadden slechts 36,3 procent van huishoudens in 
energiearmoede geen inkomen uit arbeid. Het recht op energie om een menswaardig leven te kunnen 
leiden komt zo in gedrang. 
In navolging van de initiatieven van de hogere overheden, dient ook het lokaal bestuur nu in actie te 
schieten om de stijgende energiefacturen voor haar inwoners te drukken. Met de winter voor de deur 
kan de gemeente er zo mee voor zorgen dat geen enkele inwoner in de kou blijft staan. 
Een extra financiële tussenkomst in de energiefactuur voor mensen die door de stijgende prijzen in de 
problemen dreigen te komen, of een ‘lokale energiepremie’, is hiervoor het ultieme middel. 
Tot 2013 had de gemeente Beveren al zo’n energiepremie: de ‘gezinspremie’ of de ‘ristorno voor 
nutsvoorzieningen’ voor grote gezinnen. Energiearmoede treft echter geenszins enkel grote gezinnen 
-  in 2018 waren 67,6% van de huishoudens in energiearmoede alleenstaand of éénoudergezinnen - 
waardoor dit geen correcte parameter is om de premie doeltreffend toe te kennen. 
De premie dient bijgevolg toegekend te worden op basis van inkomensgerelateerde parameters. De 
gemeente kan zich hiervoor baseren op inkomensvoorwaarden zoals deze nu reeds worden 
toegepast voor bijvoorbeeld de KIA-cheque. De premie zou zo concreet kunnen worden toegekend 
aan een inwoner met een netto belastbaar gezinsinkomen van minder dan 44 000 EUR (zoals bv. de 
grens voor Vlaamse Renovatiepremie), die maximum 1 onroerend goed mag bezitten.
 Vooruit Beveren stelt voor:  

 Om een nieuwe energiepremie in te voeren; 
 En dit op basis van de parameters: een netto belastbaar gezinsinkomen van minder dan 44 

000 EUR en maximum 1 onroerend goed hebben. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

18 2021_GR_00302 Ten verzoeke van Open Vld : voorstel tot extra 
investering in fietsinfrastructuur  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Zoals u zal merken, kom ik hier met een vraag die ik in maart van dit jaar ook al eens heb gesteld, 
namelijk rond het ‘project Kopenhagen’ van Vlaams minister Bart Somers. Ik wil namelijk enkele 
verduidelijkingen aangeven en het bestuur nogmaals oproepen om gebruik te maken van deze 
subsidie. 
Met ‘project Kopenhagen’ legt Vlaanderen dus 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen 
investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Zo kan de gemeente Beveren tot 1,1 
miljoen euro aan subsidies verkrijgen om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen én bestaande 
fietsinfrastructuur te herinrichten. Goed dus voor in totaal 3,3 miljoen euro aan bijkomende 
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fietsinvesteringen. De subsidie kan worden gebruikt voor alle fietsinfrastructuur in beheer van de 
gemeente:
1° de aanleg, heraanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur;
2° het duurzaam en structureel onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur;
3° de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, …) die een onderdeel vormen van de 
fietsinfrastructuur.
Essentiële voorwaarde is dat het hier dus gaat om wegen in beheer van de gemeente. De subsidie 
kan niet worden gecombineerd met bestaande subsidies voor het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk. Ook voor fietspaden langs gewestwegen kan de subsidie niet gebruikt worden. 
Het viel mij op dat u het in uw repliek van in maart vooral had over straten en fietspaden die deel 
uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en fietspaden die in het beheer zijn van 
het gewest: de N70, de fietssnelwegen, N450,… 
Ik heb toen in maart nog enkele andere straten aangehaald: de Lindenlaan bijvoorbeeld, waarvan u 
zei dat alle fietspaden in beton opnieuw werden aangelegd. Ik wil u graag wijzen op het feit dat er in 
een groot stuk van de Lindenlaan géén fietspaden liggen en zelfs geen wegmarkering. Dit op het stuk 
vanaf de Pastoor Steenssensstraat tot aan het rondpunt met de Prosper Van Raemdonckstraat. Dat 
levert zeer gevaarlijke situaties op. 
In september werden er tijdens de week van de Mobiliteit een hele week acties gehouden tegen de 
onveilige verkeerssituatie in de Brugstraat. Dit werd tijdens de vorige gemeenteraad al aangekaart. Er 
zijn echter doorheen heel Beveren gevaarlijke situaties straten en plaatsen waar het gevaarlijk is om 
te fietsen.
Open Vld Beveren vindt dus dat er dringend nood is aan de aanleg en vernieuwing van fietspaden in 
Groot-Beveren. Wij dringen aan op structurele ingrepen die het fietsverkeer in de drukke dorpskernen 
en aan de scholen veiliger maakt. Met het geld uit het plan Kopenhagen - 1.1 miljoen euro aan 
subsidies - moet dat zeker lukken. Dringende ingrepen zijn volgens ons nodig in de hierna 
opgesomde straten, waar de situaties ronduit gevaarlijk zijn of minstens erg hinderlijk voor 
fietsers. Als de infrastructuur uitnodigt om te fietsen, zullen de mensen vanzelf kiezen voor dit 
vervoersmiddel. Dàt is de essentie van het 'project Kopenhagen' .

 Lindenlaan, Pastoor Steenssensstraat en Doornpark in Beveren, 
 Leon Labytstraat, Van Craenenbroeckstraat, Halfdreef en Leurshoek in Beveren,
 Pauwstraat en Torenstraat in Melsele, 
 Oude Dorpsstraat en Kouterstraat in Vrasene,
 Haasdonk-dorp,
 Verrebroekstraat, Sint-Laurentiusstraat te Verrebroek en verbinding Verrebroek-Vrasene.

Mag ik u verder op wijzen dat ook de minister-president van de Vlaamse Regering tijdens zijn 
Septemberverklaring het belang van het project Kopenhagen heeft benadrukt? 
Daarom vragen wij het college het volgende:
1) Zal het college gebruik maken van het systeem van cofinanciering van ‘Plan Kopenhagen’ van 
minister Somers? 
2) Zal het college daarbij rekening houden met de suggesties zoals hierboven geformuleerd?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: voorstel tot extra investering in fietsinfrastructuur.

19 2021_GR_00303 Ten verzoeke van Groen:  onmiddellijke stopzetting 
verkoop hoeve + grond Nieuwlandstraat 5 Melsele - 
Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Op de gemeenteraad van 29/06/2021 ging de voltallige gemeenteraad akkoord met de publieke 
verkoop van een te renoveren hoeve met aanpalende gronden aan de Nieuwlandstraat 5 te Melsele. 
Het gebied heeft een totale oppervlakte van 7.264 m². Voor een minimumbedrag van 368.500 euro 
staat deze via de procedure van biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod 
publiekelijk te koop tot en met 5 november.
De grond en hoeve werden destijds door de gemeente aangekocht om de glastuinbouwzone te 
realiseren in Melsele-Zuid. Deze plannen werden inmiddels begraven. Nu lezen we echter in de 
Opvolgingsrapportering 2021, waar we vorige gemeenteraad kennis van hebben genomen, dat het 
gemeentebestuur plannen heeft om een onderzoek op te starten en de KMO-zone Schaerbeek uit te 
breiden langs de Nieuwlandstraat. Exact dus op de plaats waar deze verkoop doorgaat.
Eind juni werd de gemeenteraad niet ingelicht van bovenstaande plannen van het gemeentebestuur. 
Dus ofwel koopt een landbouwer of tuinder deze grond en kan deze een aantal jaren nadien mogelijks 
onteigend worden voor de ontwikkeling van een KMO-zone, ofwel wordt nu reeds de prijs van deze 
landbouwgrond kunstmatig opgedreven aangezien ook KMO-bedrijven zullen azen op deze grond.
Dit is geen goed bestuur. De gemeente dient eerst te bepalen wat ze met het gebied wenst te doen. 
Dit om juridische zekerheid te bieden voor de kopers. Nu deze grond verkopen en later onteigenen of 
omzetten naar een andere ruimtelijke invulling terwijl er plannen in onderzoek zijn is niet correct.
Ter stemming: de onmiddellijke stopzetting van de publieke verkoop hoeve en aanpalende gronden 
Nieuwlandstraat 5 te Melsele.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: onmiddellijke stopzetting verkoop hoeve + grond 
Nieuwlandstraat 5 Melsele.

20 2021_GR_00304 Ten verzoeke van Groen:  fietsleasing voor 
gemeentepersoneel - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Exact een jaar geleden vroegen we op de gemeenteraad een eerste keer naar de mogelijkheid om 
fietsleasing in te voeren voor gemeentepersoneel. Toen was het antwoord dat de gemeente er werk 
van zou maken wanneer het juridisch-technisch mogelijk is.
Op 14/10 laatstleden was er een publicatie op de website van VVSG. Lokale besturen kunnen sinds 
de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021, fietsleasing aanbieden 
aan hun medewerkers. Dit kan aan de hand van het inruilen van bestaande voordelen zoals de 
eindejaarstoelage, fietsvergoeding of vakantiedagen.
De lokale besturen kunnen voortaan vrijwillig kiezen of ze fietsleasing aanbieden en welke voordelen 
er kunnen worden ingeruild. Vooraleer de gemeente kan starten moet de gemeente de regels bepalen 
van fietsleasing en opnemen in de lokale rechtspositieregeling.
Alle teksten zijn goedgekeurd door de rijksdienst voor sociale zekerheid.
Groen Beveren stelt een voorstel voor verder onderzoek, volgens art. 3 paragraaf 4 van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Is het bestuur bereid om fietsleasing voor het 
personeel verder uit te werken?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: fietsleasing voor gemeentepersoneel.
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21 2021_GR_00305 Ten verzoeke van Groen:  nestkasten en aangepast 
bermbeheer voor bestrijding schadelijke rupsen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De eikenprocessierups zorgt elk jaar voor overlast. Door de overlast in de laatste paar jaar is de 
aandacht voor de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups steeds meer gegroeid. De 
koolmees wordt op steeds meer plekken ingezet als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups, 
zowel gemeentes als particulieren hangen graag een aantal nestkasten op om de overlast van deze 
rups terug te dringen. De koolmees is namelijk een groot liefhebber van deze rups en eet hem tijdens 
verschillende fasen van zijn levenscyclus.
Sinds 2015 mogen overheden geen pesticiden meer gebruiken. Het gebruik van biociden voor de 
bestrijding van eikenprocessierups wordt toegelaten onder strikte voorwaarden. Chemische middelen 
beïnvloeden namelijk het ecosysteem in de eik en kunnen naast de eikenprocessierups, ook veel 
belangrijke insecten bestrijden. Er werd de afgelopen jaren daarom veel gezocht naar natuurlijke 
alternatieven, en daar kwam de koolmees in beeld. De koolmees is namelijk een van de meest 
voorkomende vogelsoorten in België en eet de eikenprocessierups zowel met als zonder brandharen. 
Hierdoor is de koolmees een belangrijke bondgenoot van de mens in de strijd tegen de processierups 
geworden.
De bestrijding van de rups is een bevoegdheid en beslissing van de lokale besturen. In groene, open 
gebieden wordt eerder aangeraden het gebied tijdelijk voor het publiek af te sluiten en de bestrijding 
via de natuurlijke vijanden van de rups (mezen, kevers, wantsen en sluipwespen, …) te laten 
verlopen. Zo komt dus het ophangen van nestkasten voor koolmezen en aangepast bermbeheer in 
het vizier. De bestrijding kost gemeenten handenvol geld en het gebruik van biociden is slecht voor de 
gezondheid en de biodiversiteit. Een duurzame, ecologische en betaalbare oplossing dringt zich op.
Hierbij onze vragen:
1/ Het gemeentebestuur zet nestkasten in om eikenprocessierupsen ondersteunend te bestrijden op 
openbaar domein
2/ Het gemeentebestuur onderzoekt of scholen vrijblijvend kunnen gevraagd worden om nestkasten te 
maken voor dit initiatief
3/ Het gemeentebestuur onderzoekt hoe er met ander maaibeheer/op andere manier gemaaid kan 
worden om leefgebied van andere predatoren te stimuleren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: nestkasten en aangepast bermbeheer voor 
bestrijding schadelijke rupsen.


