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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 november 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00321 Verslag gemeenteraadszitting  26 oktober 2021 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 26 oktober 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 26 oktober 2021.

2 2021_GR_00295 Rapportage organisatiebeheersing 2020 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 
organisatiebeheersing omschreven als volgt:
De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is 
het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen over:
1)      het bereiken van de doelstellingen;
2)      het beheersen van de risico’s;
3)      het naleven van wetgevingen en procedures;
4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
6)      de bescherming van activa;
7)      het voorkomen van fraude.
Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen 
daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing. 
Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing 2020 opgemaakt. Aan de hand van 
de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing van de lokale besturen wordt de vooruitgang 
inzake organsatiebeheersing gerapporteerd. 
Bij de bepaling van de AS-IS 2019 organisatiebeheersing werden 15 werkpunten als prioritair 
aangeduid. In een apart hoofdstuk vindt men de 15 werkpunten met een korte stand van zaken van 
deze projecten. 



2/30

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, waaronder 
OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van 
cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor 
OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk van de rapportage 
organisatiebeheersing 2020 vindt men de ondernomen acties in 2020 terug op het gebied van de door 
Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing 2020.

3 2021_GR_00285 Opheffen van het retributiereglement betreffende het 
ophalen van afval van particulieren  - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ingevolge de gewijzigde VLAREMA-wetgeving kan onze gemeente het ophalen van afval bij 
particulieren in onze gemeente niet meer uitvoeren conform de eisen en voorwaarden die in deze 
wetgeving worden gesteld. 
Voor dergelijke afvalophalingen is een erkenning bij OVAM nodig als inzamelaar, handelaar of 
makelaar en dient een afvalstoffenregister met het oog op de aangifte bij OVAM te worden 
bijgehouden. Het gemeentebestuur beschikt niet over dergelijke vergunning, houdt geen 
afvalstoffenregister bij, ... etc.  
Als gevolg hiervan moeten de  ophalingen van afval bij particulieren stopgezet worden.   
Voor dergelijke ophalingen kunnen burgers zich wenden tot het containerpark of tot een 
gespecialiseerde privé-firma (containers ed.).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement betreffende het ophalen van afval van 
particulieren op te heffen met onmiddellijke ingang volgens reglement in bijlage.
 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement inzake het ophalen van afval van particulieren van 17 december 2019 op te 
heffen met onmiddellijke ingang volgens reglement in bijlage.

4 2021_GR_00316 Retributiereglement op het aansluiten op de riolering - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Na goedkeuring door de gemeenteraad op 29 juni 2021 van het nieuwe retributiereglement op 
aansluiting op riolen, vroeg het  Agentschap Binnenlands Bestuur met een schrijven van 28 juli 2021 
om nog enkele aanpassingen door te voeren: 
- duidelijker formuleren van wat wordt verstaan onder standaard en complexe aansluiting
- duidelijker beschrijven dat ook voor de wederrechtelijk aangelegde aansluiting de vergoeding 
kostendekkend is
- aanpassing administratieve geldboete naar GAS boete.
De nieuwe aangepaste versie van het retributiereglement werd ondertussen ter controle aan het 
Agentschap Binnenlands Bestuur voorgelegd en goed bevonden. 
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Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de eerder goedgekeurde tarieven.
Er wordt voorgesteld dit reglement te laten ingaan op 1 januari 2022.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op aansluiting op riolen goed te keuren 
zoals voorgesteld in bijlage. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op de aansluiting  op riolen goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

5 2021_GR_00323 Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden de tarieven van ondergrondse afvalcontainers geïndexeerd.  
De nieuwe voorgestelde tarieven voor ondergrondse afvalcontainers met ingang van 1 januari 2022: 
restafval 30 L. : 0,30 euro/inworp (ipv 0,26 euro in 2020)
restafval 60 L. : 0,60 euro/inworp (ipv 0,50 euro in 2020)
GFT : 0,16 euro/inworp (ipv 0,153 euro in 2020)
PMD : 0,05 euro/inworp (nieuw tarief)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement op gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers goed te keuren zoals 
voorgesteld in bijlage met ingang van 1 januari 2022.

6 2021_GR_00322 Retributiereglement op het verstrekken van 
huisvuilzakken en ophaling in containers (DIFTAR) - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden de tarieven van huisvuilzakken en ophaling afval in containers (DIFTAR) 
geïndexeerd. 
De nieuwe voorgestelde tarieven voor verkoop huisvuilzakken en ophaling van afval in containers 
(DIFTAR) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2022:
Voorgestelde tarieven voor verkoop huisvuilzakken : 
zakken PMD 60 l. : 0,15 euro/zak (3 euro/rol 20 stuks)
zakken rest 60 l. : 1,47 euro/zak (14,70 euro/rol 10 stuks)
zakken rest 30 l. : 0,88 euro/zak (8,80 euro/rol 10 stuks)
Voorgestelde tarieven voor DIFTAR (ophaling in containers): 
restafval : 0,26 euro/kg.
GFT diftar : 0,10 euro/kg
Ledigingskosten container restafval en GFT : 
container 40 l. : 0,16 euro/lediging
container 120 l. : 0,31 euro/lediging
container 240 l. : 0,52 euro/lediging
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Bijkomend aanbod containers IBOGEM voor hoogbouw :
container 360 l. : 0,73 euro/lediging
container 660 l. : 1,29 euro/lediging
container 770 l. : 1,45 euro/lediging
container 1100 l. : 2,07 euro/lediging
Ledigingskosten container PMD/P&K/GLAS: 
Voor de FOST-fracties PMD/P&K/GLAS biedt IBOGEM ook containers aan. Aangezien deze 
containers niet tot het basisscenario van IBOGEM behoren, komt Fost Plus slechts gedeeltelijk tussen 
in de ledigingskost van deze containers.
container 120 l. : 6,73 euro/lediging
container 240 l. : 6,73 euro/lediging
container 360 l. : 6,73 euro/lediging
container 660 l. : 6,73 euro/lediging
container 770 l. : 1,45 euro/lediging
container 1100 l. : 2,07 euro/lediging

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken en ophaling in containers (DIFTAR) 
goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage vanaf 1 januari 2022. 

7 2021_GR_00333 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken NV Woonbureau 
te Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2021066053-CVB

Aanvrager: NV WOONBUREAU, Parkstraat 11-13, 9100 Sint-Niklaas. 
Bouwplaats: Bosdamlaan 40-46 te Beveren, kadastraal bekend als Beveren 2e afdeling, sectie D, 
nummer 0564/L. 

Omschrijving: het bouwen van 4 meergezinswoningen met in totaal 36 woongelegenheden, een 
ondergrondse parkeergarage en het rooien van 18 bomen.

Het college besloot op 01.02.2021: 
1. kennis te nemen van het aangepaste voorontwerp (d.d. 18 januari 2021) van architect Luc 

Van Gysel voor 5 meergezinswoningen (3 blokken + 2 blokken) op het perceel met adres 
Bosdamlaan 40-46 te Beveren, kadastraal omschreven als Beveren, afdeling 2, sectie D, 
nummer 564L.

2. principieel een gunstig standpunt in te nemen over een voorontwerp met 3 blokken + 1 blok.
3. daarbij als voorwaarde op te leggen dat het noordwestelijke gebouw ("binnenblok" - gebouw 

E) wordt geschrapt en vervangen door kwalitatieve groene ruimte.
De huidige aanvraag voldoet aan die voorwaarden. 
De adviesinstanties verleenden alle (voorwaardelijk) gunstig advies, behoudens Infrabel. 
De voorwaarden bij het advies van de gemeentelijke Technische Dienst Wegen zijn: 
"De huidige voet- fietsverbinding zal met de huidige plannen verdwijnen. Er dient een nieuwe 
verbinding te worden gerealiseerd via de inrit- brandweg naast woning Bosdamlaan 38 die 
aansluit op de bestaande voet- fietsverbinding richting Anna Piersdreef. Deze nieuwe verbinding 
dient aangelegd in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering.
[...] 
Alle kosten die voortvloeien uit de eventuele aanvraag zijn ten laste van de aanvrager. Het is evenwel 
de bedoeling dat de huidige infrastructuur in zijn huidige vorm behouden dient te blijven."
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Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 augustus 2021 tot 23 september 2021 en gaf 
aanleiding tot 53 bezwaarschriften.
De bezwaren (zowel analoge als digitale als bijlage) handelen hoofdzakelijk over:

1. Mobiliteit: 
1. Er is geen duidelijke mobiliteitsstudie uitgevoerd;
2. parkeerkeerdruk gaat omhoog. De bezoekersparking is onvoldoende omdat deze 

hoogstwaarschijnlijk door de eigen bewoners zal ingenomen worden. Aangezien de 
Bosdamlaan geen parkeergelegenheid toelaat aan de straatkant zal hierdoor het 
parkeren van bewoners en bezoekers oplopen tot de omliggende wijken;

3. Hoge snelheden en veel verkeer aangezien de Bosdamlaan een belangrijke 
verbindingsweg is tussen het centrum van Beveren, de E17, Kruibeke en het zuiden 
van Beveren;

4. De hoek Bosdamlaan – Lesseliersdreef zal een gevaarlijk punt worden omdat het 
zicht vanuit beide richtingen wordt geblokkeerd door de appartementsblokken;

5. de gemeente voorziet in haar circulatieplan dat het stuk Lesseliersdreef wordt onthard 
net voor het bouwproject. Dit duidt eveneens op het feit dat op die plaats infiltratie 
belangrijk is. Dit staat haaks op het verharden van deze zone.

6. De parkeernorm van 1,5 parkeerplaatsen wordt niet gehaald;
2. Groen: 

1. door de oprichting van het woonblok wordt de resterende open ruimte aanzienlijk 
gereduceerd en hierdoor wordt het gebruik van het speelplein fel beperkt. Alsook gaat 
het uitzicht volledig verloren;

2. de mooie kleine landschapselementen kunnen volgens de wetgeving niet zomaar 
verwijderd worden;

3. de bomen die geveld zouden worden zijn van onmiskenbare waarde en hebben een 
belangrijke functie in het waterrijke gebied;

4. het project heeft invloed op de biodiversiteit van de omgeving;
5. er wordt geen groenscherm voorzien tussen de spoorweg en de nieuwe woningen 

zoals elders wel gevraagd;
3. Jeugd: het project zal conflict opwekken tussen de aldaar gevestigde jeugdbewegingen en 

spelende kinderen. Het college van burgemeester en schepenen gaf recent toestemming voor 
het bouwen van twee nieuwe jeugdhuizen op het aanpalend bouwterrein. De werking maar 
ook eventuele kleinschalige feestjes in het jeugdlokaal zullen sneller voor conflicten zorgen;

4. Trage weg: het is onduidelijk wat er met de trage weg gebeurt die nu over het bouwterrein 
loopt. Indien deze wordt afgeschaft is dit een ramp voor de bewoners van de afgelegen 
woonwijken aangezien dit een verbindingsweg is die door talrijke wandelaars en fietsers wordt 
gebruikt;

5. De verdichting van de woonzone is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. De 
oppervlakte van het project en het aantal bouwlagen overstijgen de normen van de vroegere 
BPA’s die rekening hielden met de draagkracht van de wijk. Het is duidelijk dat zeven 
bouwlagen ver boven de bouwprincipes van de straat en die van de hogere overheid uitkomt.

6. De leefbaarheid van het gebied wordt zwaar belast door de spoorweg Antwerpen-Gent, 
meerbepaald door geluidoverlast. Er wordt geen enkele geluidswerende maatregel voorzien 
rond dit project;

7. Het perceel is gelegen in overstromingsgevoelig gebied en bij de ontwikkeling ervan zal de 
gracht gedempt worden en hierdoor ontstaat het risico dat het overtollige oppervlakte –en 
regenwater zal voor wateroverlast en overstromingsgevaar zal zorgen;

8. Het project is in strijd met de harmonieregel. Aan de straatzijde van het project bevinden zich 
enkel halfopen en open bebouwingen;

9. Door de hoogte van het project zullen de bewoners van het project een ongewenste inkijk 
hebben in de omliggende tuinen;

10. Gezien de positionering van de gebouwen (zuidelijk), zal dit ongewenste schaduwvlakker op 
ons perceel veroorzaken;

11. Het eventueel realiseren van het project zal onnodig veel trillingen veroorzaken waardoor er 
schade aan de omliggende eigendommen kan komen;
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12. Het dossier is niet rechtsgeldig volledig verklaard
1. Een archeologie nota ontbreekt gezien de locatie nabij het kasteeldomein Hof Ter 

Welle ligt en het perceel een oppervlakte heeft van 4.584 m² (>3.000 m²);
2. Het is onduidelijk welke bomen er worden aangeplant aangezien het perceel is 

opgenomen als biologisch waardevol conform de biologische waarderingskaart;
3. Het is onduidelijk water met de waterloop/gracht gebeurt;
4. Er mist een duidelijke snede waarop de helling naar de ondergrondse parkeerkelder 

duidelijk zichtbaar is;
5. Er mist de nodige documentatie om uitspraak te kunnen doen over de zaak der 

wegen (verbindingsweg voor traag verkeer). Het lijkt aangeraden om de wegenis op 
te nemen in het openbaar domein;

13. Het gelijkheidsprincipe wordt niet gehanteerd door de dienst Stedenbouw van de gemeente 
Beveren. Wanneer er sprake is van meergezinswoningen wordt er met twee maten en 
gewichten. Grote blokken zouden enkel in een buurt mogen opgericht worden waar dit op 
grote schaal reeds voorkomt;

14. De verkavelingsvergunningsplicht is van toepassing aangezien nu in de praktijk steeds een 
verkoop op plan dient plaats te vinden en hierdoor het terrein eerst dient verkaveld te worden. 
Huidige aanvraag voorziet de bouw van 36 woongelegenheden en dit in verschillende 
bouwvolumes, hetgeen impliceert dat het terrein minstens feitelijk verdeeld wordt. Mogelijk 
wordt gewerkt met verschillende mede-eigendommen;

15. Het onpartijdigheidsbeginsel moet gehanteerd worden. De gemeente Beveren is 
vergunningsverlenende overheid bij een project waarbij de gemeente zelf betrokken partij is. 
Men heeft hierdoor niet het algemeen maar het financieel belang voor ogen;

16. Het project MER-screening is niet inhoudelijk zorgvuldig en voldoende ingevuld. Een 
zorgvuldige screening is slechts mogelijk op grond van een volledige screeningsnota (zie 
arrest RvVb 12.11.2020, nr. A-2021-0250, Gebruers). De screeningsnota is manifest 
onvolledig;

17. Er wordt afgeweken van de ASV, meerbepaald artikels 2.3.1, 2.4.2 en 2.6.2. Het hoekvolume 
met 13 appartementen met maar liefst zeven bouwlagen wordt ingeplant op 3,10 meter van de 
grens met het openbaar domein. Ook de zijdelingse afstanden tussen de 
appartementsgebouwen zijn miniem omdat met een te groot aantal gebouwen wil realiseren. 
De bouwdiepte bedraagt op alle verdiepingen 15m, wat dus ruim boven de toegestande 
waardes is. Een afwijking kan niet worden toegestaan op deze bepalingen.

18. Het globale masterplan voor het volledig woongebied ontbreekt, hetgeen meermaals 
gevraagd werd door oa. deputatie Oost-Vlaanderen; 

19. De veiligheid komt in het gedrang aangezien het project zicht bevindt in een beschermde zone 
van 15 meter omwille van de aanwezigheid van een Fluxys-gasleiding.

De omgevingsambtenaar neemt het volgende standpunt in over de bezwaren: 
1. Ongegrond: 

voor een project van een dergelijke omvang is er geen mobiliteitsstudie verplicht. Het project 
voorziet echter voldoende parkeerplaatsen voor auto's en voor fietsers, overeenkomstig de 
gemeentelijke Algemene Stedenbouwkundige Verordening. Die legt géén parkeernorm op van 
1,5. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat het bouwterrein zich op wandelafstand van het 
spoorwegstation Beveren bevindt evenals op wandelafstand van de handelskern van 
Beveren, zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het autogebruik er lager zal 
liggen dan aan de rand van de kleinstedelijke kern of (a fortiori) in buitengebied. Het al dan 
niet bebouwen van deze terreinen heeft geen invloed op het statuut van de Bosdamlaan - 
Hendrik Conscienscestraat - Piet Stautstraat - Kruibekesteenweg, die hoe dan ook steeds de 
voornaamste motorische verbinding vormt tussen Beveren en Kruibeke. De voorziene 
inplanting waarborgt een voldoende zichtbaarheid op de hoek van de Bosdamlaan en 
Lesseliersdreef. 
Terzijde kan worden opgemerkt dat infiltratie geen mobiliteitsaspect is;

2. Ongegrond: 
het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren heeft deze terreinen reeds sinds 1978 bestemd tot 
woongebied. Hert vroegere Bijzonder Plan van Aanleg "Centrum Zuid-West / Bosdam" (KB. 
06.06.1978 (opgeheven BVR. 10.11.2000)) voorzag er datzelfde jaar reeds 
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appartementsgebouwen van een gelijkaardige schaal als voorliggend project. Er wordt 
tegenwoordig - waar mogelijk - een geluidsbuffering naar de spoorweg voorzien, maar geen 
groenbuffer. 
Desondanks voorziet de aanvraag een ruime groenzone en een brede autovrije dreef tussen 
de Bosdamlaan en het parkgebied aan het "Hof ter Welle". Het ontwerp stemt daardoor 
overeen met het standpunt dd. 13 augustus 2013 van de Deputatie over de 
bouwmogelijkheden op dit terrein, met name "een bouwtypologie van urban villa's zou hier 
beter op zijn plaats zijn", onder meer om een "doorkijk te voorzien vanop de bosdamlaan of 
Lesseliersdreef  [naar] het toch visueel sterk aanwezige en buurtbepalende gemeentepark"; 

3. Ongegrond: 
de toekomstige bewoners weten waar ze zich komen vestigen. Zowel jeugdactiviteiten als 
appartementsgebouwen horen thuis in woongebied en kunnen niet alleen naast elkaar 
bestaan, maar elkaar versterken, zeker voor  jonge gezinnen die in de geplande 
appartementen zouden komen wonen;

4. Ongegrond: 
de huidige smalle trage weg heeft geen wettelijk statuut. Hij gaat dan wel op de schop, maar - 
zoals bv. op het inplantingsplan is te zien - wordt hij vervangen door een brede dreef met een 
dubbele bomenrij. Dat zal een duidelijke verbetering zijn voor de inderdaad talrijke wandelaars 
en fietsers die gebruik maken van die belangrijke verbindingsweg;

5. Ongegrond: 
de locatie met een hoge knooppuntwaarde in de kern van het kleinstedelijk gebied laat wel 
degelijk een inbreidingsproject met een hogere dichtheid en bouwhoogte toe. De huidige 
bebouwing langsheen de Bosdamlaan is ten andere lager dan voorzien door het vroegere 
BPA "Centrum Zuid-West / Bosdam", zowel qua bouwprofiel als qua bouwdichtheid; 

6. Ongegrond: 
er is wettelijk geen reden om een geluidsbuffer af te dwingen. De akoestische buffering kan 
binnen het project opgevangen worden door specifieke eisen op te leggen aan de glaspartijen 
van de gevels die naar het spoor zijn gericht. Dat kan als voorwaarde worden opgelegd;

7. Ongegrond: 
een deel van het perceel is inderdaad gecategoriseerd als "mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied". De op het terrein nog aanwezige restant van een gracht heeft echter geen functie 
meer in de waterhuishouding. Zoals bij twee eerdere, geweigerde aanvragen op dit perceel 
werd vermeld, is die zelfs niet meer aangesloten op het afwateringsstelsel en moet enkel 
voldaan worden aan de gewestelijke hemelwaterverordening en de richtlijnen van de 
gemeentelijke Technische Dienst Wegen;

8. Ongegrond: 
het betreft een inbreidingsgebied (aan de parkzone kan er namelijk niet worden gebouwd) dat 
zich tevens op de hoek van twee openbare wegen. Overeenkomstig de gemeentelijke 
Algemene Stedenbouwkundige Verordening kan er daar worden afgeweken van het 
referentiebeeld. Bovendien strookt de aanvraag morfologisch met het in het kader van 
aanvraag B/2012/690 geformuleerde besluit van de Deputatie over de bouwmogelijkheden op 
dit terrein, met name "een bouwtypologie van urban villa's zou hier beter op zijn plaats zijn", 
onder meer om een "doorkijk te voorzien vanop de bosdamlaan of Lesseliersdreef  [naar] het 
toch visueel sterk aanwezige en buurtbepalende gemeentepark"; 

9. Ongegrond: 
de bebouwing voorziet voldoende afstand tot de perceelsgrenzen opdat de mogelijke inkijk 
naar de aanpalende percelen tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft;

10. Ongegrond: 
de kortste afstand tot de noordelijk aanpalende percelen bedraagt ruim 10 meter, zodat de 
afname van de beschaduwing uiterst beperkt tot onbestaande zal zijn;

11. Ongegrond: 
een omgevingsvergunning moet steeds worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en 
met inachtname van de burgerrechtelijke wetgeving inzake het voorkomen van schade. 
Schade bij de uitvoering van een omgevingsvergunning wijzigt de stedenbouwkundige en 
ruimtelijke afweging (a posteriori) niet;

12. Deels gegrond: 
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1. het bouwterrein is inderdaad groter dan 3000m², de bodemingreep is groter dan 
1000m² zodat een archeologienota inderdaad vereist is, terwijl de databank van het 
Agentschap voor Onroerend Erfgoed geen archeologienota bevat die zou ingediend 
zijn naar aanleiding van de eerdere aanvragen op dit terrein. Zolang het dossier geen 
bekrachtigde archeologienota bevat, kan deze aanvraag niet vergund worden;

2. de biologische waarderingskaart klasseert dit terrein als "complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen" (BWK 2-zone), met name 
"soortenarm permanent cultuurgrasland". De onduidelijkheid over de heraanplant 
werd eveneens opgemerkt door de gemeentelijke groendienst, die in haar advies 
oplegt dat de nieuwe dreef naast Bosdamlaan 38 moet bestaan uit smal blijvende, 
toch hoger groeiende bomen (vb: Acer platanoides ‘Columnare’, Acer rubrum 
‘Scanlon’, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’,…) met minimum plantmaat 30/35, maar 
ook dat de aanvrager een groeigarantie moet bieden voor de 27 bomen in een 
bodempakket bovenop de ondergrondse parkeergarage, tussen de nieuw te bouwen 
meergezinswoningen. Beide elementen zullen als voorwaarde worden opgelegd, 
naast en bovenop de door de aanvrager voorgestelde boscompensatie;

3. het is stricto sensu niet verplicht om een duidelijke snede te voorzien waarop de 
helling naar de ondergrondse parkeerkelder duidelijk zichtbaar is. De dienst mobiliteit 
stelt in haar advies wel dat het hellingspercentage van de toerit, gezien er ook 
fietsparkeerplaatsen worden ingetekend in de ondergrondse parking, maximaal 4% 
mag bedragen, eventueel  ook met een aparte flauwe trap met (min. 0,3m van de 
muur verwijderde) fietsgoot voorzien worden met een hellingspercentage van 
maximaal 4%. Dat zal als voorwaarde worden opgenomen;

4. de aanvraag bevat in se voldoende informatie om de trage verbinding tussen de 
Bosdamlaan en het parkgebied aan Hof ter Welle op te nemen in het openbaar 
domein, zoals wordt voorgesteld door de gemeentediensten;

13. Ongegrond: 
het betreft een perceel met een hoge knooppuntwaarde middenin kleinstedelijk gebeid, 
waarbij een (zeer) ruime afstand kan worden bewaard tot bestaande (zeer) 
laagbouwwoningen van het suburbane type (en morfologie). De buffering wordt nog versterkt 
door de dubbele bomenrij langs de dreef naar die bebouwing toe;

14. Ongegrond: 
het gaat onbetwistbaar over een groepswoningbouwproject, waarvoor de 
verkavelingsvergunningsplicht niet geldt;

15. Ongegrond: 
wie eigenaar is (geweest) heeft volgende de huidige stedenbouwkundige regelgeving geen 
invloed op het bepalen van wie de vergunningverlenende overheid is. Dat wordt bepaald door 
de omvang van het project en of het eventueel (gemeente- of provincie)grensoverschrijdend is 
(quod non);

16. Ongegrond: 
bij de aanvraag werden digitaal alle benodigde vragen inzake de project-m.e.r.-screening 
ingevuld;

17. Ongegrond: 
de locatie met een hoge knooppuntwaarde middenin kleinstedelijk gebied, op het laatste stuk 
woongebied in de onmiddellijke omgeving (waardoor er inbreiding mogelijk is), rechtvaardigt 
een groter bouwprofiel. De  ASV laat afwijkingen op bouwdiepte toe indien er een grotere 
afstand wordt bewaard tot de zijdelingse perceelsgrenzen, hetgeen hier met respectievelijk 5 
en 10m wel degelijk het geval is; 

18. Ongegrond: 
een dergelijk globaal  masterplan is geen gewettigde eis. Recent werd er in het resterende 
woongebied ten westen van het projectgebied een lokaal voor een jeugdvereniging vergund. 
Daardoor is het terrein van het voorliggende project het laatste onbebouwde deel woongebied 
in de onmiddellijke omgeving (ergo inbreidingsproject), zodat een globaal masterplan 
overbodig is; 

19. Ongegrond: 
de netwerkbeheerder heeft op 1 september 2021 een voorwaardelijk gunstig advies verleend. 
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De aanvrager heeft bijkomende informatie bezorgd aan Infrabel, om hun ongunstig advies te 
heroverwegen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
1. kennis te nemen van de ingediende 53 bezwaarschriften;
2. het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding via de inrit- brandweg naast woning 

Bosdamlaan 38 die aansluit op de bestaande voet- fietsverbinding richting Anna Piersdreef in 
het kader van het bouwen van 4 meergezinswoningen met in totaal 36 woongelegenheden, 
een ondergrondse parkeergarage en het rooien van 18 bomen, Bosdamlaan 40-46 te 
Beveren, goed te keuren;

3. de voet-fietsverbinding wel degelijk over te nemen in openbaar domein.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het openbaar onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning van NV WOONBUREAU, 
Parkstraat 11-13 te Sint-Niklaas voor het bouwen van 4 meergezinswoningen met in totaal 36 
woongelegenheden, een ondergrondse parkeergarage en het rooien van 18 bomen op Bosdamlaan 
40-46 te Beveren, kadastraal bekend als Beveren 2e afdeling, sectie D, nummer 0564/L, te sluiten met 
kennisname van 53 bezwaren en opmerkingen, inzonderheid de argumenten die daarbij worden 
aangehaald betreffende de zaak der wegen.
Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding tussen de Bosdamlaan en de bestaande voet-
fietsverbinding richting Anna Piersdreef (d.i. door het park bij Hof Ter Welle)  goed te keuren, op 
voorwaarde dat de nieuwe verbinding wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen op een 
waterdoorlatende fundering.
Artikel 3
voornoemde voet-fietsverbinding tussen de Bosdamlaan en het parkgebied rond Hof Ter Welle wel 
degelijk over te nemen in openbaar domein.

8 2021_GR_00334 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken nieuwe 
verkaveling te Beveren, binnengebied tussen Leurshoek - 
Zonnebloemstraat - Annemomenstraat - Bremstraat - 
Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
NV Danneels Development heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de percelen 
gelegen te Beveren, binnengebied Leurshoek - Zonnebloemstraat - Annemonenstraat en Bremstraat. 
Het ontwerp voorziet een nieuwe verkaveling met aanleg van nieuwe wegenis ten behoeve van de 
ontsluiting van de bouwkavels. Het plan gaat uit van een woonbuurt met twee autovrije woonhoven, 
veel groen en een beperkt aandeel verharding.
Het verkavelingsontwerp voorziet rond de twee grote hoven bouwkavels voor 34 geschakelde 
rijwoningen, één vrijstaande eengezinswoning en één meergezinswoning.
Gekoppeld aan de loten 1-6 en 9-19 worden overdekte autostaanplaatsen voorzien geclusterd in twee 
parkeerhoven aan de Zonnebloemstraat en de Bremstraat. 
De nieuwe wegenis in het verlengde van de Zonnebloemstraat  is 4.50m breed en is ter hoogte van de 
carports 6m breed om gemakkelijk in en uit te rijden. Rond de groene hoven worden autovrije 
woonstraten voorzien voor de ontsluiting van de grondgebonden woningen. Deze zijn min. 4,5 m 
breed en bestaan uit een wandel- en fietszone die min. 2.5 m breed is en een 2 m brede 
overgangsstrook tussen het openbaar gebied en de private woning. Ondanks dat de overgangsstrook 
wordt uitgegeven bij de woning is deze wel integraal onderdeel van de inrichting en materialisering 
van de openbare ruimte. De overgangsstrook en de wandel-/ fietszone worden van elkaar gescheiden 
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door middel van een boordsteen die in het openbaar domein ligt.
Tussen deze twee woonhoven is geen koppeling voorzien waardoor er geen mogelijkheid is dat 
doorgaand verkeer zich door de site zal bewegen. Fietsers en voetgangers zijn wel overal toegestaan.
Tussen het westelijke woonhof en Leurshoek wordt in de smalle doorsteek een karrenspoor voorzien. 
Het profiel bestaat uit gras over de volle breedte met tweemaal een rijloper van 0,7 m breed met 1,1 m 
afstand onderling. Hierdoor kan zowel een personenauto als een brandweerwagen goed over het 
profiel rijden. Het gras is verstevigd zodat voertuigen niet wegzakken wanneer ze, al dan niet per 
ongeluk, afwijken van de rijlopers. 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 augustus 2021 tot en met 10 september 
2021.
Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 16 bezwaren, die handelen over: 

1. Vraag dat de percelen d.m.v. brugje toegang zouden krijgen via het pad (zone 
erfdienstbaarheid) naast de gracht aan de zijde van de Bremstraat;

2. Vraag dat bij het pad naast de gracht een uitgang wordt voorzien aan beide richtingen 
(Leurshoek en Bremstraat);

3. Vraag dat het onderhoud van gracht + pad door de bouwheer/ gemeente zou gebeuren; 
4. Vraag om naast het pad hoge begroeiing te plaatsen (haag of leibomen) tegen inkijk/privacy, 

vanaf lot 8 t/m 17 en zijkant lot 19;
5. Vraag om op de weg die uitkomt op Leurhoek, paaltjes te voorzien aan de Leurshoekzijde, 

mag enkel dienen als brandweg en geen straat;
6. Vraag om bij de loten 8 en 9 geen parkeergelegenheid te voorzien aan de woning, moeten 

parkeren bij de ander parkeergelegenheden lot 21-22-23;
7. De parkeergelegenheid van tot 8 wordt niet voorzien op perceel zelf. Dus geen carport of 

garage aan achterzijde of zijkant;
8. Loten 9, 8-17 en 19: inkijk naar Bremstraat huisnr 31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51 

minimaliseren;
9. Hoogbouw loten 8-17: waarom niet vooraan en wel achteraan i.v.m. inkijk Bremstraat. Schuin 

dak achteraan zoals Bremstraat; 
10. Vraag waarom de parkeergelegenheden en huizen niet verdeeld zijn. Nu staan alle 

parkeergelegenheden aan de zijde van de Zonnebloemstraat;
11. Vraag waarom de plannen vroeger zijn bekend gemaakt aan de bewoners van de 

Zonnebloemstraat; 
12. Waarom is er geen mogelijkheid geboden aan bewoners om stuk grond bij te kopen;
13. Vraag tot oprichting van carports over de hele lengte van de achtertuinen met de 

Zonnebloemstraat zoals oorspronkelijk voorzien om inkijk te beperken want nu bebouwing (op 
lot 1) tot op 3.03m van de perceelsgrens.  Vraag om de woning op lot 1 niet op de voorziene 
plaats te bouwen en indien dit toch moet gebeuren dat deze woning aan de zijgevel geen 
ramen heeft zodat op geen enkele manier inkijk mogelijk is in de tuin en woning 
(Zonnebloemstraat 2);

14. Vrees voor parkeerdruk in de Zonnebloemstraat omdat maar 1 carport per woning is voorzien 
terwijl in moderne tijden elk gezin meer dan 1 auto heeft, dus vraag voor meer carports;

15. Vrees voor verkeerschaos en onveilige situaties in de Zonnebloemstraat omdat de bewoners 
van de nieuwe verkaveling in- en uit de Zonnebloemstraat moeten rijden die maar 5m breed is 
en waar geparkeerde wagens staan;

16. Vrees voor schaduw op zonnepanelen door woning op lot 1. Kan verlies beperkt worden en 
wordt er compensatie voorzien? 

17. Er wordt geen rekening gehouden met de bestaande bijgebouwen aan de kant van het 
Leurshoek op de perceelsgrenzen (staan niet ingetekend op de plannen). De buffergracht 
achter de loten 1-7 zal de bebouwing en fundering aantasten en schade veroorzaken. Vraag 
om de voorziene infiltratiegracht tussen de punten (46 en 1) te schrappen;

18. Vraag om mogelijkheid tot toegang over het pad (zone erfdienstbaarheid)  achter de loten  1-7 
om toegang te hebben tot de verkaveling (en de aanwezige parkjes);

19. Vraag om paaltjes te voorzien aan fietspad zodat dit niet kan gebruikt worden door auto’s;
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20. Verzoek om geen publiek fietspad te voorzien aan woning nr 4: niet alleen is dit reeds een 
smalle doorgang, ook staan er vele geparkeerde auto's (van bewoners van de Bremstraat) en 
spelen er kinderen;

21. Vraag naar een mobiliteitsplan van de gemeente om het extra verkeer van deze vele 
woningen op een veilige manier te laten afwikkelen: Gaverland is een woonwijk, waar veel 
kinderen op straat spelen, fietsen, .... Vraag hoe zij worden beschermd; 

22. Vraag dat de wildgroei aan de achterzijde van Leurshoek zou verdwijnen en dat daar eenmaal 
per jaar een degelijk onderhoud zou gebeuren. 

 
Aan de raad wordt gevraagd:

20. kennis te nemen van de ingediende bezwaren;
21. het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling te Melsele, langsheen de 

Schoolstraat met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te 
keuren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de ingediende bezwaren.
Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor de nieuwe verkaveling te Beveren, binnengebied 
Leurshoek-Zonnebloemstraat-Annemonenstraat en Bremstraat, met bijhorende modeldwarsprofielen, 
zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

9 2021_GR_00314 Aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een 
multifunctioneel gebouw te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het gemeentebestuur heeft een masterplan laten opmaken voor de ontwikkeling van het binnengebied 
gelegen aan de Tuinwijkstraat, Molenstraat, Merodestraat, Sportpleinstraat. Het masterplan voorziet in 
een herinrichting en omvormen van het binnengebied met de realisatie van een nieuwbouwproject 
(privaatontwikkeling) en een nieuw multifunctioneel gebouw voor de gemeente. Het multifunctioneel 
gebouw wordt opgericht met het oog op het inrichten van een wijkkantoor voor de gemeente en politie, 
een jeugdontmoetingscentrum, buitenschoolse kinderopvang en opslagvoorzieningen. Het masterplan 
is daarbij de leidraad.

De uitgave voor de opdracht “aanstellen ontwerper voor de bouw van een multifunctioneel gebouw te 
Kieldrecht” wordt geraamd op 206 611,57 EUR exclusief btw of 250 000,00 EUR inclusief 21% btw.

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

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel te beslissen tot het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een multifunctioneel 
gebouw te Kieldrecht.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som 
van 206 611,57 EUR exclusief btw, of 250 000 EUR inclusief btw.
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Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

10 2021_GR_00315 Aanstellen van een ontwerper voor de landschappelijke 
inrichting, speelterreinen en parkings van een 
binnengebied in Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het gemeentebestuur heeft een masterplan laten opmaken voor de ontwikkeling van het binnengebied 
gelegen aan de Tuinwijkstraat, Molenstraat, Merodestraat, Sportpleinstraat. Het masterplan voorziet in 
een herinrichting en omvormen van het binnengebied met de realisatie van een nieuwbouwproject 
(privaatontwikkeling) en een nieuw multifunctioneel gebouw voor de gemeente. Het multifunctioneel 
gebouw wordt opgericht met het oog op het inrichten van een wijkkantoor voor de gemeente en politie, 
een jeugdontmoetingscentrum, buitenschoolse kinderopvang en opslagvoorzieningen. Het masterplan 
is daarbij de leidraad.

De landschappelijke inrichting omvat de groenaanleg, paden en wegen, de inrichting van een 
speelplaats, avontuurlijk speelterrein, de parkings aan de Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat en de 
omgevingsaanleg rond de bestaande gebouwen. Het ontwerp van de inrichting van het woonproject is 
niet opgenomen in de opdracht.

De uitgave voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de landelijke inrichting, 
speelterreinen en parkings van een binnengebied in Kieldrecht” wordt geraamd op 165 289,26 EUR 
exclusief btw of 200 000,00 EUR inclusief 21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel te beslissen tot het aanstellen van een ontwerper voor de landelijke inrichting, 
speelterreinen en parkings van een binnengebied in Kieldrecht.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som 
van 165 289,26 EUR exclusief btw, of 200 000 EUR inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

11 2021_GR_00324 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor het bouwen van een voetbalaccommodatie, site Oud 
Arenberg te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De opdracht omvat het bouwen van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke 
voetbalvereniging KSK Kieldrecht. De accommodatie bevat een gebouw met 8 kleedkamers met 
douches, 4 scheidsrechterlokalen, bijhorende sanitaire voorzieningen, bergingen, 2 vergaderruimtes, 
kantine, tribune en de omgevingsaanleg, inclusief parking.
In zitting van 15 juni 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist Met zicht op zee - 
architecten & ontwerpers bvba aan te stellen. In zitting van 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
reeds het definitief ontwerp en bijhorende raming goedgekeurd.
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De uitgave voor de opdracht "Het bouwen van een voetbalaccommodatie site Oud Arenberg te 
Kieldrecht" wordt geraamd op 3 027 600,80 EUR exclusief btw of 3 663 396,97 EUR inclusief btw. Bij 
deze raming werd reeds rekening gehouden met de huidige hoge prijsstijgingen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het bouwen van een voetbalaccommodatie site Oud Arenberg te Kieldrecht.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 3 027 600,80 EUR 
exclusief btw, of 3 663 396,97 EUR inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

12 2021_GR_00318 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor de binneninrichting van het kasteel Hof ter Saksen 
en omgevingsaanleg  - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 29 maart 2011 principieel tot de binneninrichting van het 
kasteel Hof ter Saksen en om hiervoor een ontwerper aan te stellen.

De ontwerpopdracht “binneninrichting kasteel Hof ter Saksen en omgevingsaanleg” werd gegund aan 
B2 Project, Truweelstraat 9 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.
 
Door de ontwerper werd nu het definitief ontwerp ingediend.
 
De volgende zaken worden o.a. gerealiseerd:
- kelderverdieping: keuken + bijhorende bergingen,
- gelijkvloers: restaurant, bar, lounge,...
- eerste verdieping: vergaderruimtes,
- tweede verdieping: overnachtingsfaciliteiten, 
- derde verdieping: technische lokalen.

Er komt ook een nieuwe ontsluiting via een houten brug over de gracht.
 
De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 2 558 627,94 EUR exclusief btw of 3 095 939,81 EUR 
inclusief 21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure (nationale 
publicatie). 

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden van het dossier "binneninrichting kasteel Hof ter Saksen en omgevingswerken" 
vast te stellen.
Artikel 2
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de raming goed te keuren voor het bedrag van 2 558 627,94 EUR exclusief btw of 3 095 939,81 EUR 
inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

13 2021_GR_00312 Vaststelling van de lastvoorwaarden voor het leveren van 
schoolmateriaal gedurende 2022-2025 via 
raamovereenkomst - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks wordt er voor de leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs van de Beverse basisscholen 
voorzien in schoolmateriaal. Doorgaans betroffen dit afzonderlijke jaarcontracten.
Door de Dienst onderwijs werd in samenwerking met de Dienst overheidsopdrachten en juridische 
zaken een raamovereenkomst "schoolmateriaal" opgesteld voor een periode van 4 jaar (2022-2025), 
en werden volgende percelen gecombineerd:

 perceel 1: schoolbehoeften
 perceel 2: didactisch materiaal

De uitgave voor beide percelen gedurende een periode van 4 jaar wordt geraamd op 519 008,26 EUR 
exclusief btw of 628 000 EUR inclusief 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 
aangeschreven.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het leveren van schoolmateriaal gedurende 2022-2025 (raamovereenkomst).
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 519 008,26 EUR 
exclusief btw of 628 000 EUR inclusief 21% btw. 
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

14 2021_GR_00309 Basisakte verkaveling Gravenplein Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de projectgrond Gravenplein Beveren dient nog een basisakte opgemaakt te worden.
De projectgrond is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren, heeft 
deze grond een oppervlakte van 6 638,07 m².
De basisakte wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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de basisakte voor de verkaveling Gravenplein in Beveren, zijnde de projectgrond kadastraal gekend 
2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F met een totale oppervlakte van 6 638,07 
m² volgens opmetingsplan, Ann Smet beëdigd landmeter te Beveren, goed te keuren. 

15 2021_GR_00331 Verkoop hoeve en achterliggende gronden gelegen 
Nieuwlandstraat 5 te Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 29 juni 2021 akkoord met de publieke verkoop 
van de hoeve + achterliggende gronden te Nieuwlandstraat 5 in Melsele via de procedure van 
biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod en dit voor een minimumbedrag van 368 
500 EUR (+ kosten).
Voormeld onroerend goed is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 1309B, 1310C, 
1314N en 1314T en heeft een totale oppervlakte van 7 264 m².
De nodige publiciteit werd gevoerd en kandidaturen dienden ingediend te worden ten laatste op 5 
november 2021.
Er werd één geldige kandidatuur ontvangen en met deze koper werd op 15 november 2021 de koop-
/verkoopbelofte ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de hoeve en achterliggende gronden gelegen, Nieuwlandstraat 5 te Melsele, kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie D nummers 1309B, 1310C, 1314N en 1314T met een totale oppervlakte van 7 264 m² 
te verkopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren. 

16 2021_GR_00310 Verkoop projectgrond, Gravenplein te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 november 2020  akkoord met de verkoop van 
een projectgrond op het Gravenplein in Beveren op basis van de infobrochure "Oproep van 
kandidaten".
De projectgrond is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter, te Beveren op 17 
april 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 6 638,07 m².
Op basis van de ingediende projectvoorstellen, de toelichtingen van de projecten en de BAFO (best 
and final offer) werd het verslag van nazicht opgemaakt. Op basis hiervan ging het college in zitting 
van 2 augustus 2021 akkoord om de onroerende transactie met betrekking tot de verkoop onder 
voorwaarden 'projectgrond Gravenplein' af te sluiten met Cores Development nv, Mechelsesteenweg 
176 te 2018 Antwerpen.
De koop-/verkoopovereenkomst werd ondertekend op 22 september 2021 en het voorschot werd 
reeds betaald.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1



16/30

de projectgrond gelegen, Gravenplein te Beveren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van 
nummers 1120E en 1120F met een totale oppervlakte van 6 638,07 m² te verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2021_GR_00317 Verkoop van 8 percelen bouwgrond in de gemeentelijke 
verkaveling, Melseledijk-Callamerenstraat te Kallo - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 5 oktober 2010 het reglement goed voor de 
verkoop van bouwgronden door de gemeente Beveren. Het reglement werd verschillende malen 
aangepast, nl. op de gemeenteraden van 28 februari 2012, 21 oktober 2014 en 1 augustus 2017.
Het college verleende in zitting van 15 juni 2020 de omgevingsvergunning voor de gemeentelijke 
verkaveling van 8 bouwgronden op de hoek Melseledijk-Callamerenstraat in Kallo.
Aangezien aan alle voorwaarden van de vergunning werd voldaan, verleende het college in zitting van 
25 oktober 2021 het verkoopbaarheidsattest.
Voor de realisatie van deze verkaveling werd eveneens een basisakte opgemaakt die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd.
Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
1 8ste afdeling, sectie C nummer 1010A 373,88 m²
2 8ste afdeling, sectie C nummer 1010B 370,83 m²
3 8ste afdeling, sectie C nummer 1010C 520,59 m²

4 8ste afdeling, sectie F nummer 948S6 en sectie C nummer 
1010E 325,67 m²

5 8ste afdeling, sectie F nummer 948T6 en sectie C nummer 
1010G 300,02 m²

6 8ste afdeling, sectie F nummer 948V6 en sectie C nummer 
1010K 300,02 m²

7 8ste afdeling, sectie F nummer 948W6 en sectie C nummer 
1010M 487,90 m²

8 8ste afdeling, sectie F nummer 948X6 en sectie C nummer 
1010P 423,97 m²

Overeenkomstig de aankoopprijs, de infrastructuurkosten en het doelpubliek dat we beogen bij deze 
verkoop kunnen deze bouwgronden verkocht worden voor een prijs van 300 EUR/m² (+ kosten).

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de basisakte van de gemeentelijke verkaveling Melseledijk-Callamerenstraat Kallo goed te keuren.
Artikel 2
de procedure op te starten voor de verkoop van de loten 1 tot en met 8 in deze verkaveling.
Artikel 3
de gronden te verkopen conform het goedgekeurd reglement voor de verkoop van bouwgronden door 
de gemeente Beveren voor een eenheidsprijs van 300 EUR/m² (+ kosten).
Artikel 4
de nodige publiciteit te voeren voor de verkoop van deze loten.

18 2021_GR_00326 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
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2021-2022 van de gemeentelijke basisschool Beveren  - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanwending voor het lestijdenpakket 2021-2022 in GBS 
Centrumschool goed te keuren:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  128 kleuters ingeschreven in de Centrumschool.
 Dat resulteert in 168 lestijden.
 Er werden 30 SES-lestijden en 18 uur kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
 Voorstel aanwending :                 7 klastitularissen ( 1 peuterklas + 6 klassen)
                                                     2 zorgleerkrachten  
                                                     2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster
Lager onderwijs :
In de Centrumschool waren er op 1 februari 2021  -  261 leerlingen ingeschreven.
Dit geeft recht op 326 lestijden.
Het Departement heeft 50 SES-lestijden, 24 uren zorg, 9 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van 
leerachterstand, 14 uren ICT, 14 uren katholieke godsdienst toegekend.
 Voorstel aanwending :              13 klastitularissen 
                                                    3 zorgleerkrachten
                                                    1 leerkracht Bijsprong
                                                    2 ict-coördinatoren
                                                    2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                    1 leermeester katholieke godsdienst
                                                    3 leermeesters niet confessionele zedenleer
                                                    1 leermeester islamitische godsdienst
                                                    1 leermeester protestantse godsdienst
                                                    1 leermeester orthodoxe godsdiesnt
 
 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te 
Beveren voor het schooljaar 2021-2022. 

19 2021_GR_00325  Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de gemeentelijke basisschool Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanwending voor het lestijdenpakket 2021-2022 in GBS 
Haasdonk goed te keuren:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  106 kleuters ingeschreven
 Dat resulteert in 140 lestijden.
 Er werden 13 SES-lestijden en 16 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
 Voorstel aanwending :            6 klastitularissen ( 1 peuterklas + 5 klassen)
                                                2 zorgleerkrachten (1 zorgleerkracht voor taalondersteuning 
scholengemeenschap)
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                                                1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                1 kinderverzorgster
Lager onderwijs :
Er waren  op 1 februari 2021  -  179 leerlingen ingeschreven.
Dit geeft recht op 225 lestijden.
Het Departement heeft 13 SES-lestijden, 35 uren zorg, 6 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van 
leerachterstand, 13 uren ICT, 12 uren katholieke godsdienst toegekend.
 Voorstel aanwending :         10 klastitularissen 
                                               1 zorgleerkracht
                                               1 leerkracht Bijsprong
                                               1 ICT-coördinator
                                               2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                               2 leermeesters katholieke godsdienst
                                               1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                               1 leermeester islamitische godsdienst
                                               1 leermeester protestantse godsdienst

Verder wordt voorgesteld om de betrekking van mentor (aanvangsbegeleiding) voor het lager 
onderwijs in de scholengemeenschap te behouden. De resultaten van de mentorwerking zijn zeer 
positief.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te 
Haasdonk voor het schooljaar 2021-2022. 

20 2021_GR_00327  Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de gemeentelijke basisschool 
Kallo/Lindenlaan - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanwending voor het lestijdenpakket 2021-2022 in GBS 
Kallo en GBS Lindenlaan goed te keuren:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  282 kleuters ingeschreven (Kallo + Lindenlaan)
 Dat resulteert in 367 lestijden.
 Er werden 31 SES-lestijden en 32 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
 Voorstel aanwending :              13 klastitularissen (Kallo : 1 peuterklas + 5 klassen - Lindenlaan : 1 
peuterklas + 6 klassen) 
                                                    5 zorgleerkrachten (2 in Kallo en 3 in de Lindenlaan)
                                                    3 leermeesters Lichamelijke Opvoeding (2 in kallo en 1 in de 
Lindenlaan)
                                                    2 kinderverzorgsters (1 in Kallo en 1 in de Lindenlaan)
Lager onderwijs :
Er waren  op 1 februari 2021  -  470 leerlingen ingeschreven (Kallo + Lindenlaan)
Dit geeft recht op 586 lestijden.
Het Departement heeft 43 SES-lestijden, 48 uren zorg, 17 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van 
leerachterstand, 26 uren ICT, 28 uren katholieke godsdienst toegekend. Er worden 4 u uit het pakket 
genomen om 32 u katholieke godsdienst in te richten.
 Voorstel aanwending :              23 klastitularissen (10 klassen in Kallo en 13 klassen in de 
lindenlaanschool)
                                                    5 zorgleerkrachten (2 kallo en 3 Lindenlaan)
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                                                    2 leerkrachten Bijsprong (1 Kallo en 1 Lindenlaan)
                                                    5 ICT-coördinatoren (3 Kallo en 2 Lindenlaan)
                                                    4 leermeesters Lichamelijke Opvoeding (1 Kallo en 3 Lindenlaan)
                                                    2 leermeesters katholieke godsdienst (1 Kallo en 1 Lindenlaan)
                                                    4 leermeesters niet confessionele zedenleer (2 kallo en 2 Lindenlaan)
                                                    3 leermeesters islamitische godsdienst (2 Kallo en 1 Lindenlaan)
                                                    1 leermeester protestantse godsdienst (kallo)

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisscholen Kallo 
en Lindenlaan voor het schooljaar 2021-2022.

21 2021_GR_00328 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de gemeentelijke basisschool te 
Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanwending voor het lestijdenpakket 
2021-2022 in GBS Kieldrecht:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  112 kleuters ingeschreven
Dat resulteert in 147 lestijden.
 Er werden 12 SES-lestijden en 16 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
 Voorstel aanwending :                 6 klastitularissen (peuterklas + 5klassen)
                                                     1 zorgleerkracht
                                                     1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster
Verder wordt voorgesteld om de betrekking van mentor (aanvangsbegeleiding) voor het 
kleuteronderwijs in de scholengemeenschap te behouden.  De resultaten van de mentorwerking zijn 
zeer positief.
Lager onderwijs :
Er waren  op 1 februari 2021  -  167 leerlingen ingeschreven.
Dit geeft recht op 211 lestijden.
Het Departement heeft 16 SES-lestijden, 24 uren zorg, 6 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van 
leerachterstand, 10 uren ICT, 10 uren katholieke godsdienst toegekend. 
 Voorstel aanwending :                   9 klastitularissen 
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       1 zorgleerkracht
                                                       1 leerkracht Bijsprong
                                                       1 ict-coördinator
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       katholieke godsdienst (wordt gegeven door klastitularissen)
                                                       2 leermeesters niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                       1 leermeester protestantse godsdienst

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool 
Kieldrecht voor het schooljaar 2021-2022.

22 2021_GR_00329 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de  gemeentelijke basisschool te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt het akkoord gevraagd voor de aanwending van het lestijdenpakket in 
GBS Melsele voor het schooljaar 2021-2022:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  137 kleuters ingeschreven
Dat resulteert in 177 lestijden.
 Er werden 16 SES-lestijden en 18 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
 Voorstel aanwending :      7 klastitularissen (peuterklas + 6 klassen)
                                                     1 zorgleerkracht
                                                     1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster
Lager onderwijs :
Er waren  op 1 februari 2021  -  334 leerlingen ingeschreven.
Dit geeft recht op 405 lestijden.
Het Departement heeft 38 SES-lestijden, 24 uren zorg, 11 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van 
leerachterstand, 16 uren ICT, 20 uren katholieke godsdienst toegekend.
 Voorstel aanwending :             16 klastitularissen  
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       1 zorgleerkracht
                                                       2 leerkrachten Bijsprong
                                                       1 ict-coördinator
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       katholieke godsdienst (wordt gegeven door klastitularissen)
                                                       1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te 
Melsele voor het schooljaar 2021-2022.

23 2021_GR_00330 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de gemeentelijke basisschool te Vrasene - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt het akkoord gevraagd voor de aanwending van het lestijdenpakket 2021-
2022 in GBS Vrasene:
 Kleuteronderwijs :
 Er waren op 1 februari 2021  -  74 kleuters ingeschreven
 Dat resulteert in 107 lestijden.
 Er werden 12 SES-lestijden en 13 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.
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 Voorstel aanwending :      4 klastitularissen (1 peuterklas + 3 klassen)
                                                    1 zorgleerkracht
                                                    1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                    1 kinderverzorgster
Lager onderwijs :
Er waren  op 1 februari 2021  -  128 leerlingen ingeschreven.
Dit geeft recht op 172 lestijden.
Er werden 19 SES-lestijden, 5 lestijden Bijsprong voor het wegwerken van leerachterstand, 24 uren 
zorg, 8 uren ICT, 8 uren katholieke godsdienst toegekend.
 Voorstel aanwending :        7 klastitularissen  
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       1 zorgleerkracht
                                                       1 leerkracht Bijsprong 
                                                       1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                       2 ict-coördinatoren
                                                       1 leermeester katholieke godsdienst 
                                                       1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                       2 leermeesters protestantse godsdienst

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te 
Vrasene voor het schooljaar 2021-2022.

24 2021_GR_00296 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van het Gemeentelijk Technisch Instituut - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks wordt de aanwending van de uren-leraar in het Gemeentelijk Technisch Instituut ter 
goedkeuring voorgelegd.
In bijlage het overzicht van de aanwending van de uren-leraar voor het schooljaar 2021-2022.
De voorgestelde aanwending werd goedgekeurd door de schoolraad op 11 oktober 2021 en door de 
personeelsafvaardiging op 13 oktober 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde aanwending van het lestijdenpakket voor het Gemeentelijk Technisch Instituut voor 
het schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

25 2021_GR_00313 Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 
2021-2022 van de gemeentelijke Kunstacademie Beveren 
- Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Als bijlage een overzicht van de aanwending van het lestijdenpakket van de Kunstacademie Beveren 
voor het schooljaar 2021-2022.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde aanwending van het lestijdenpakket voor Kunstacademie Beveren voor het 
schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

26 2021_GR_00306 Agenda en vaststelling van de mandaten voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 01 
december 2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 
vergadering op woensdag 01 december 2021 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Temse.

De agenda werd als volgt meegedeeld:
- Activiteitenprogramma en strategie voor 2022
- Begroting 2022
- Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij voor 
het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 8 december 2021 en 
vaststelling van diens mandaat
- dubbel presentiegeld voorzitter.
Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 01 
december 2021.
Artikel 2
het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 01 december 2021  vast te stellen.
Artikel 3
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 01 december 2021  vast te stellen.

27 2021_GR_00307 Agenda en vaststelling van de mandaten voor de 
algemene vergadering van IGS Westlede op 7 december 
2021 - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering op 
dinsdag 7 december 2021 om 19 uur in het hoofdgebouw van crematorium Westlede in Lochristi.
De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 01 juni 2021
2. Activiteiten en strategie 2022
3. Begroting 2022.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Dominique Tielens en Laura Staut 
aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens onze 
gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede.
Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering herhaald te 
worden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder
Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 07 
december 2021.
Artikel 3
het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van IGS Westlede op 07 december 2021 vast te stellen
Artikel 4
het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van IGS Westlede op 07 december 2021 vast te stellen.

28 2021_GR_00308 Agenda en vertegenwoordiging  voor de buitengewone 
algemene vergadering  van Intergem op 23 december  
2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem.
De gemeente Beveren ontving van Intergem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 
vergadering die plaatsheeft op donderdag 23 december 2021 om 18 uur in hotel Serwir, Koningin 
Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas.
De agenda werd als volgt meegedeeld:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door 
de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.  
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten van 
Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te worden voor 
elke algemene vergadering.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens onze 
gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem.
Aangezien een schriftelijke algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle gemeenten 
een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het gemeenteraadsbesluit zo 
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snel mogelijk en uiterlijk op 13december 2021 uitsluitend per e-mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat 
Intergem/Fluvius, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 23 december 2021:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door 
de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.  
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen

Artikel 2
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 23 
december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3
het mandaat van de heer Roger Heirwegh, gemeenteraadslid, Baljuwstraat 33 bus 2 te 9120 Beveren 
met mailadres roger.heirwegh@hotmail.be,  als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen van 23 december 2021vast te stellen.
Artikel 4
het mandaat van de heer Jeroen Verhulst, gemeenteraadslid met adres, Haagmolenstraat 16 te 9120 
Melsele en mailadres verhulst.jeroen@outlook.com, als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van 23 december 2021 vast te stellen.
Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

29 2021_GR_00319 Agenda en vaststelling van de mandaten voor de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 13  
december 2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 
vergadering die zal plaatsvinden op maandag 13 december 2021 om 19 uur in de vergaderzaal van 
Ibogem, Schaarbeekstraat 27 te Melsele.
De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 18 mei 2021.
3. Wijziging decreet lokaal bestuur: presentiegeld.
4. Budget en tarieven 2022.
5. Varia.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Lientje De Schepper aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering van Ibogem voor 
legislatuur 2019-2024.

mailto:roger.heirwegh@hotmail.be
mailto:verhulst.jeroen@outlook.com,


25/30

In zitting van 31 augustus 2021 werd Leentje Van Laere aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de algemene vergadering van Ibogem  tot het 
einde van deze legislatuur.
Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat  van de 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van  de verslaggeving van de bestuurder
Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 
13 december 2021.
Artikel 3
het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 13 december 2021 vast te stellen
Artikel 4
het mandaat van Leentje Van Laere als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in 
de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 13 december 2021 vast te stellen.

30 2021_GR_00320 Agenda en vaststelling van de mandaten voor de 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders 
van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 08 december 
2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 08 
december 2021 om 18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 te Kallo.

Volgende punten worden geagendeerd: 
1. voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2022
2. voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2022.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de 
legislatuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering der 
aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 08 december 2021.
Artikel 2
het mandaat van mevrouw Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever 
op 08 december 2021 vast te stellen.
Artikel 3
het mandaat van de heer Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij 
Linkerscheldeoever op 08 december 2021 vast te stellen.
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31 2021_GR_00311 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 
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?
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

32 2021_GR_00351 Ten verzoeke van Open Vld : site Parochiale Kring in 
Vrasene  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De site Parochiale Kring in Vrasene ziet er vandaag grijs, grauw en verwaarloosd uit. De gemeente 
Beveren kocht de site Parochiale Kring in Vrasene op in 2018 en liet al enige tijd geleden weten dat ze 
de site wou ontwikkelen. Enkele van de verwaarloosde gebouwen zijn intussen gesloopt en een 
masterplan zou in opmaak zijn. Verder is het gemeentebestuur al een hele tijd zéér karig met 
informatie over de toekomst van de site.
Ik vind het, samen met mijn partij, heel belangrijk om burgers op voorhand inspraak te geven in dit 
soort projecten. Wij hebben daarom op de laatste zaterdag van oktober onze tent opgezet in het 
centrum van Vrasene en hebben de buurtbewoners bevraagd over hun visie rond de Parochiale Kring 
alvorens ze een kant-en-klaar ontwerp voorgelegd krijgen door de gemeente. 
Want dàt is wat wij belangrijk vinden: inspraak geven zodat er op voorhand met de wensen en 
voorstellen van de burgers rekening kan gehouden worden.
Wij zijn zeer blij met de vele suggesties die werden aangereikt. Bij de nieuwe invulling van de site 
Parochiale Kring moet er volgens onze Vrasenaars gezorgd worden voor o.a. meer groen, recreatie, 
verfrissing en een brug over de Vrasenebeek als verbinding van de Parochiale Kring richting het 
Kerkplein. Dit laatste is belangrijk om een trage en veilige verbinding te creëren tussen de wijk 
Wijmenhof en het dorpsplein. Zo kunnen de kinderen op een veilige manier van en naar school. 
Er zou met andere woorden een echt ‘belevingspark’ gecreëerd kunnen worden, met een vlotte 
verbinding richting het Kerkplein, dat het centrum van Vrasene opnieuw zou kunnen doen bruisen! 
Ik heb hierrond de volgende vragen aan het college:

1. Kan het college een stand van zaken geven met betrekking tot de toekomstplannen voor de 
site Parochiale Kring? 

2. Zal het college rekening houden met de suggesties van buurtbewoners die ik hier zojuist 
geschetst heb?

3. Zal het college zelf ook een participatief traject uitstippelen, zodat er op voorhand met de 
wensen en voorstellen van de burgers rekening gehouden kan worden? Zo ja, wanneer zou 
het college dit traject dan opstarten?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: site Parochiale Kring in Vrasene.

33 2021_GR_00344 Ten verzoeke van Beveren 2020:  Funerair Erfgoed - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Begin 2020 werd door de gemeenteraad een funerair erfgoedbeleid goedgekeurd. Daar is met name 
op het kerkhof van Doel weinig van te merken. De staat van een aantal waardevolle zerken op het 
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kerkhof is zonder meer erbarmelijk. Wat mogen we terzake - op korte termijn - verwachten van het 
college?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: Funerair Erfgoed. 

34 2021_GR_00345 Ten verzoeke van Beveren 2020:  N451 - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De onveilige verkeerssituatie langs de N451, met name het traject tussen de E34 en Verrebroek, 
kwam reeds herhaaldelijk ter sprake op de gemeenteraad. In de timing werd gesproken over 
heraanleg eind 2021. In afwachting daarvan zouden ‘tijdelijke maatregelen’ bekeken worden. Wat is 
hierin de stand van zaken?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: N451.

35 2021_GR_00346 Ten verzoeke van Beveren 2020:  gegevens met 
betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters door 
chemische bedrijven - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vorige gemeenteraad informeerde onze fractie naar de beschikbare info over de metingen en de 
resultaten van de lozingen door chemische bedrijven in de oppervlaktewaters voor het grondgebied 
van Beveren. De schepen liet toen weten niet over die informatie te beschikken maar die zeker te 
delen op een commissie als hij daarover de beschikking heeft. Wat is ondertussen ondernomen om 
deze informatie te bekomen? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

36 2021_GR_00348 Ten verzoeke van Groen:  gemeente engageert zich via 
bomenteller en Bomencharter tot stimuleren van 
bomenaanplant - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende 
bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter 
vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het 
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Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling 
van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.
Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling. Op die 
manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.
Wie wil weten hoe het gesteld is met het bomenbestand in onze gemeente kan dat dan checken via 
een online 'bomenteller'. Die houdt bij het hoeveel bomen er geplant of geveld worden, en op welke 
plaatsen. Het gemeentebestuur kan tegen het einde van deze legislatuur een streefcijfer geplant 
hebben. De bomenteller telt de bomen op het openbaar domein zoals straten, stadsparken, 
speelpleintjes en pleinen. Die bomen worden namelijk door de gemeente beheerd. Aanplantingen of 
rooiwerken op privédomein en in bossen worden niet geregistreerd in de bomenteller.
Met het engagement en de communicatie rond dit initiatief kan de gemeente opnieuw alle bestaande 
tools in kaart brengen en promoten naar de burger toe. Met de bomenteller kan zij ook de individuele 
aanplant van de burger stimuleren om samen met het bestuur het aanplanten van bomen realiseren. 
Tegelijkertijd laat de gemeente met het streefcijfer zien welke haalbare -maar nodige- kaart zij wil 
trekken in de aanpak van het klimaatprobleem. De omliggende gemeenten/steden Zwijndrecht, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Kruibeke, Antwerpen, Stekene, Temse hebben zich hier reeds bij 
aangesloten.
Hierbij onze concrete voorstellen:
- De gemeente sluit zich aan bij het Bomencharter en stelt zelf een streefcijfer (nieuwaanplant) voor.
- De gemeente installeert de bomenteller online.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: gemeente engageert zich via bomenteller en 
Bomencharter tot stimuleren van bomenaanplant.

37 2021_GR_00349 Ten verzoeke van Groen:  gemeente maakt gebruik van 
bosloket: stavaza - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het bosloket is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen. 
Zoals alle Vlaamse gemeentebesturen ondertekende het gemeentebestuur in het verleden het 
omgevingscontract dat in 2020 gelanceerd werd. Op vraag van onze fractie dit jaar in februari ging het 
bestuur dus ook actief gebruik maken van de aangeboden dienstverlening via het bosloket.
Via het bosloket wordt de expertise van deze partners slim gebundeld en kan de gemeente haar 
bosgebied vergroten. Dit bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en gemeenten om de 
bebossingsgraad te laten stijgen. Dat is ook nodig als je weet dat Oost-Vlaanderen met een 
percentage van 5,5% worstelt tegenover de 11% van Vlaanderen, terwijl Vlaanderen al één van de 
meest bosarme regio’s is in Europa. Alleen Malta en IJsland hebben een nog lagere bosindex. Onze 
bossen zijn ook erg versnipperd.
Oost-Vlaanderen wil klimaatneutraal zijn tegen 2040. Bossen zijn daarin cruciaal voor CO2-opvang en 
als klimaatbuffer tegen hitte en droogte. Bosuitbreiding is dan ook een belangrijke actie in heel wat 
gemeentelijke klimaatplannen. De provincie Oost-Vlaanderen zet sterk in op uitbreiding van bossen en 
natuurgebieden. Ook de Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos 
realiseren, waarvan 750 hectare door lokale besturen. Daarnaast onderschrijven private initiatieven 
zoals het Bomencharter de urgente nood aan meer bos.
Hierbij onze vragen:
- Welke concrete initiatieven hebben vorm gekregen in 2021via het bosloket?
- Welke initiatieven krijgen vorm in 2022 (en volgende jaren) via het bosloket?

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: gemeente maakt gebruik van bosloket: stavaza.


