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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

27 januari 2020 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), Fabienne 
Van Remoortere (penningmeester), Dirk Van Esbroeck (schepen), Rudi Van Hese, Hector Smet, Rony 
Braet, David Wauters. Machteld Van Raemdonck en Pieter Van Bastelaere (enkel besloten gedeelte) 
Verontschuldigd: Emiel Verhoeven, Marleen Van Goethem 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
OC De Schakelaar, OC De Tovertuin, OC De Wegwijzer, OC De Zonnepit , OC GTI Beveren, OC KA 
Beveren,  OC Knots Lindenlaanschool, OC Sancta Maria - Sint-Jozef , OC Sint-Lodewijk, OC Sint-
Maarten Middenschool, OC Sint-Martinus Sint-Jan Don Bosco, OC Wonderwijs 
WC Beveren-Zuid, WC Bosbeek (nieuw wijkcomité), WC Callameren (nieuw wijkcomité), WC De Bees, 
WC De Meersen, WC De Rijkstraaters, WC De Stekelbeek, WC Den Oun Beeweg, WC Dijkcomité Kallo, 
WC Jozef Balstraat, WC Jozef Van Hulstraat, WC Kerkenhoek, WC Mirtillo (Bosbessenlaan), WC 
Ropstraat, WC Trosbeek 
Fietsersbond, Boks vzw, Vriendenkring de Bron 
 
Genodigden:  
Raf Van Roeyen (schepen), Hans De Bock (dienst mobiliteit) 
 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Verwelkoming en overlopen aanwezigen 

Er is een zeer grote opkomst. We verwelkomen tevens 2 nieuwe wijkcomités waarvan 1 zich 

vanavond zal voorstellen (WC Bosbeek).  Het andere wijkcomité (WC Callameren) komt 

volgende vergadering aan de beurt. 

 

 

2. Verslag vorige vergadering dd. 07/11/2019 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt gepubliceerd op de website. 

 

 

3. Voorstelling nieuw wijkcomité: Bosbeek Beveren 

WC Bosbeek wenst zich aan te sluiten als nieuw wijkcomité en stelt zich voor aan de 
aanwezigen. Bosbeek is een zijstraat van de Haasdonkbaan en bevindt zich op de grens van 
Beveren met Haasdonk.  De Bosbeek telt ongeveer 50 huizen.  
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Vroeger werd er reeds gestart met een wijkcomité maar dit was geen groot succes. Nu er 
jonge(re) gezinnen in deze straat wonen, werd het wijkcomité terug opgestart. Ondertussen 
is dit (heropgericht) wijkcomité 4 jaar actief.  
Jaarlijks wordt een wijkfeest georganiseerd. Dit is voorlopig hun enige activiteit.  
Hun lidmaatschap wordt besproken in het besloten gedeelte. De beslissing zal erna 
teruggekoppeld worden aan het bestuur van WC Bosbeek. 
 
 

4. WC De Rijkstraaters bestaat 20 jaar 

Het 20-jarig bestaan van het wijkcomité zal gevierd worden op 31 mei 2020. Er zal een 

aanvraag ingediend worden om de straten autoluw te maken. Ook zal er een vrij podium zijn.  

De Rijkstraat telt +/ 68 huizen, maar het is de bedoeling om de festiviteiten open te trekken 

naar andere, omliggende straten in Verrebroek. 

 

 

5. Mobiliteit: toelichting door Hans De Bock en schepen Van Roeyen 

We verwelkomen schepen Van Roeyen en Hans De Bock, dienst mobiliteit.  

De presentatie zoals toegelicht op de vergadering wordt meegestuurd met het verslag. Deze 

presentatie omvat volgende items: 

a. Routeplan 2030 

b. (Wijk)circulatieplan Beveren 

c. De verkeersdosering in Zwijndrecht 

d. Lokale werven (oa. N70 - N450 – centrum) 

 

Na deze toelichting was er ruimte voor vragen.  

 Verkeersdosering Zwijndrecht:  

1. de N70 blijft open voor iedereen maar de lichten zullen langer op rood blijven 

op drukke(re) momenten. Dit wordt gedaan om de doorstroom van de tram te 

verbeteren. 

2. In de Melselestraat en de Lindenstraat daarentegen wordt enkel plaatselijk 

verkeer toegelaten (vb bewoners). Doorgaand verkeer zal hier beboet worden. 

Redenering: met het oog op de Oosterweelverbinding zal op de E17 1 rijstrook 

minder zijn.  

3. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer dit van kracht zal gaan en hoe er 

gecontroleerd zal worden (ANPR camera’s, controle door politie, …). 

 Worden extra middelen vrijgemaakt voor openbaar vervoer? Er wordt getracht om 

de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten, maar als er geen alternatieve 

vervoersmiddelen zijn zoals trein, tram, bus, wordt dit moeilijk. 

 Is er ook aandacht geschonken voor het probleem van het vrachtverkeer? 

De tonnagebeperking geldt voor het volledige grondgebied. Dit zal gecontroleerd 

worden via ANPR-camera’s. Door de combinatie van de verschillende projecten 

(wijkcirculatieplan / knip / E17-E34) zou dit weinig problemen moeten geven. 
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 Werd er rekening gehouden met de resultaten van de metingen van fijn stof 

(“eirebeezenproject”)?  

Hier werd zeker rekening mee gehouden. Er wordt geïnvesteerd in openbaar groen 

om het fijn stof te compenseren. 

 Volgens de presentatie zou de halte Westakkers enkel bemand worden tijdens de 

spits. Wat zijn de gevolgen hiervan want dit is een drukke op- en afstapplaats 

gedurende de ganse dag. 

Het is enkel een voorstel. De onderhandelingen met De Lijn zijn hierover nog volop 

bezig. De impact hiervan is nog onduidelijk. 

 Door de werkzaamheden in Kallo rijden de lijnbussen niet meer in Kallo, behalve 

voor en na schooltijd en ‘s avonds. Op weekdagen en op zaterdag worden 

pendelbussen ingelegd. Op zondag rijden er geen pendelbussen en worden de 

mensen doorverwezen naar de belbus maar deze rijdt niet op zondag.  

 

Via de digitale nieuwsbrieven, terug te vinden op de website van Beveren, krijg je meer info 

over de verschillende werven in Beveren (oa N70 – N450 – centrum). 

 

Telraam.net: Het toestel meet continue het aantal voertuigen die passeren. Dit toestel moet 

aangekocht worden (€80 per toestel). Meer info op www.telraam.net. 

 

Via het meldpunt kunnen (alle) defecten gemeld worden. Dit wordt dan verder doorgegeven 

aan de betrokken instanties. 

 

  

6. Beleidsplan 2020-2025: toelichting door schepen van Esbroeck 

Het beleidsplan 2020-2025 zet onder andere in op volgende thema’s: 

 (Kinder)armoedebestrijding  

 Meer sociale huisvesting: nieuwe locaties: Sabot, Viergemeet, Vrasene 

 Schuldhulpverlening: wachtlijst voor personen met schulden terugbrengen naar 

max. 3 maand. Er wordt een extra persoon tewerkgesteld. 

 Sociaal restaurant met gedifferentieerde prijzen: voorstel om dit in de Beuken op te 

starten. 

 Onderzoek naar de opstart van een wijkgezondheidscentrum met dokters, 

apothekers, kinesisten, tandarts, …  

 Buurtwerk(ers): iemand wegwijs maken in en wijzen op de diverse mogelijkheden. 

Dit wordt opgestart in maart / april. 

 Buddywerking: steunt op vrijwilligers die personen assisteren waar nodig 

 Werk: taallessen, werklift, artikel 60 

 Noodopvang: opvang van daklozen in samenwerking met oa CAW en 

buurgemeentes 

Geïnteresseerden kunnen de meerjarenbegroting 2020 – 2025 nalezen via volgende link: 

https://www.beveren.be/bestuur/gemeente/meerjarenplanning-gemeente-2020-2025 

http://www.telraam.net/
https://www.beveren.be/bestuur/gemeente/meerjarenplanning-gemeente-2020-2025
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7. Uitbetaling subsidies 2020 

De subsidiebedragen werden goedgekeurd door het Schepencollege en de Gemeenteraad. 

De uitbetaling van de subsidiebedragen 2020, gebaseerd op de activiteitenverslagen 2018 – 

2019, zullen de in maart uitbetaald worden. 

De verenigingen waarvoor een subsidie goedgekeurd werd, zullen een bevestigingsmail 

ontvangen met het toegekende subsidiebedrag. 

 

Er zal geen volmachtformulier meer opgestuurd worden. Dit zat sinds dit jaar mee verwerkt 

in het activiteitenverslag. Wijziging rekeningnummer of bestuursleden steeds doorgeven via 

gezinsraad@beveren.be! 

 

 

8. Mandaten adviesraden 

a. Huis van het Kind (HvhK): vergadering dd 10/12/19 

 Week van de opvoeding: week van 16 tot 23 mei 2020 

 5 jaar Huis van het Kind op zondag 10 mei 2020 

 Babyspot: meer dan 30 plaatsen in Beveren gescreend op baby / 

kindvriendelijkheid. 9 plaatsen kregen een sticker van kindvriendelijke omgeving. 

 

b. Lokaal Overleg Drugs (LOD): vergadering dd. 21/11/19 

 Tournée Minérale: info werd per mail rondgestuurd 

 Lief voor mijn lijf op 28/04/20. Dit jaar is er enkel een namiddagprogramma 

voorzien voor studenten van het 5de middelbaar. 

 

c. Toerisme: 

 De adviesraad toerisme heeft geen voorzitter meer.  

 Er werd een nieuw diensthoofd aangesteld: Ines De Smet. 

 

d. Cultuurraad 

 Geen nieuws te melden. 

 

e. Milieuraad: vergadering dd. 02/12/19 

 Panelgesprek over fijn stof georganiseerd door oa Vormingplus en CM:  

 Als vereniging kan je zelf een fijn stof meter bouwen en ophangen. Hierbij werd 

een warme oproep gedaan om hier als vereniging aan mee te werken, dit om het 

fijn stof in Beveren te vergelijken en te meten. 

Registreren via www.waselucht.be. Dit is tevens ook het meldpunt waar je de 

reeds geregistreerde verenigingen kan terugvinden. De CM zou deze fijn stof 

meter deels subsidiëren. 

 
 
 

mailto:gezinsraad@beveren.be
http://www.waselucht.be/
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9. Gespreksavond ouderverenigingen dd. 03/03/2020 

De uitnodigingen werden verstuurd naar al onze aangesloten verenigingen. Ook de jeugd- en 

sportraad heeft dit (hopelijk) verder verspreid onder zijn leden. Inschrijven kan nog steeds 

via je oudervereniging of rechtstreeks via gezinsraad@beveren.be. 

 

Het aantal inschrijvingen werd voor een 1ste keer opgevraagd bij de ouderverenigingen. 

 

Er zijn nog affiches beschikbaar. Indien interesse, op te vragen via mailbox Gezinsraad. 

 

 

10. Huren / verhuren van materiaal door wijkcomités 

Dit zit voorlopig in een testfase. Gezien afwezigheid van Emiel, wordt dit agendapunt verzet 

naar volgende vergadering. 

 

 

11. Publieke variaronde 

 Zwerfvuilactie: In tegenstelling tot voorgaande edities zal er in 2020 géén 

zaterdagactie voor wijkcomités en vrijwilligers meer georganiseerd worden gezien 

de neerwaartse trend van het aantal deelnemers en het wispelturige Belgische 

weer als belemmerende factoren.  Als wijkcomité bent u echter vrij om zelf een 

datum te prikken (uitgezonderd zaterdag 21 maart) wanneer u wenst te gaan 

opruimen. Als wijkcomité mag je een zelfgekozen gebied opruimen of je aanbieden 

om een zogenaamde ‘black-point’ (een gebied dat zelden zwerfvuilvrij is) op te 

ruimen. De milieudienst zorgt voor geschikte benodigdheden zoals vuilniszakken, 

containers, grijpstokken en de ophaling van het afval.  

De info rond de zwerfvuilactie (incl inschrijvingsformulier) wordt meegestuurd met 

het verslag. 

 

 

  

Datum volgende vergadering: dinsdag 7 april 2020 om 20u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gezinsraad@beveren.be
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BESLOTEN GEDEELTE 

1. Goedkeuring nieuw wijkcomité: Bosbeek Beveren 
Toetreding van het nieuwe wijkcomité Bosbeek wordt goedgekeurd door de bestuursleden. 
Het bestuur van het wijkcomité zal op de hoogte gebracht worden van deze beslissing. 
 
 

2. Financiën Gezinsraad (november – januari) 
Verrichtingen november - januari en stand van de rekeningen worden overlopen door onze 
penningmeester. 

 
 

3. Werkgroep “gespreksavond ouderverenigingen” 

 Naar volgend jaar toe eerder opteren voor 1 spreker.  

 De sprekers worden nogmaals gecontacteerd om de laatste afspraken te maken. 
Hun wensen worden verder doorgegeven.  

 Geen publicatie in Onze Gemeente, wel publicatie in de Uit in Vlaanderen kalender. 

 Op dezelfde avond wordt in Ter Vesten een andere cursus over opvoeden gegeven 
(Opvoeden… help ik ben de weg kwijt). Dit wordt georganiseerd door Vormingsplus 
in samenwerking met Huis van het Kind. Naar volgende edities toe beter 
afstemmen! 

 
 

4. Werkgroep “50-jarig bestaan Gezinsraad in 2021” 
Vrijdag 16/04/2021: receptie op Cortewalle voor de genodigden  
Zondag 18/04/2021: Gezinsdag op Cortewalle 
 
 

5. Activiteiten 2020: 
a. Familiefilm: pannenkoekenbak dd. 09/04/2020 

Kunnen aanwezig zijn: Hector, Rudy, Machteld. Aan de afwezigen wordt dit nog 
gevraagd. 
 

b. Lief voor mijn Lijf dd. 28/04/2020 
Het evenement zal dit jaar enkel in de namiddag plaatsvinden voor de studenten van 
het 5de middelbaar. De Gezinsraad heeft hier geen verdere rol. 
 

c. 5 jaar Huis van het Kind dd. 10/05/2020  
De Gezinsraad zal hierop ook aanwezig zijn. Het voorstel van Luc wordt doorgestuurd 
naar HvhK. 
 

d. Boekstartdag dd. 16/05/2020 
De mogelijkse deelname wordt verder besproken op onze volgende vergadering. 
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6. Nieuwjaarsetentje 2020 

Luc neemt de organisatie van het nieuwjaarsetentje op zich.  
 
 

7. G7: organisatie opnieuw via Gezinsraad? 
In het verleden kwam de G7 (voorzitters & secretarissen van de 7 adviesraden) jaarlijks 
samen om te brainstormen en ideeën uit te wisselen. Dit is een uitgelezen moment om te 
kijken met wat andere adviesraden bezig zijn en met wat voor uitdagingen ze geconfronteerd 
worden. Dit werd meestal gecoördineerd door onze voorzitter. De voorzitter bekijkt de 
mogelijkheden om dit in 2020 opnieuw te organiseren. 
 
 

8. Varia 
a. Website: subsidiereglement / gespreksavond / gegevens verenigingen 

 Het subsidiereglement werd na goedkeuring gepubliceerd op onze website.  

 De info van de gespreksavond werd gedeeld via onze website en 
Facebookpagina. 

 De contactgegevens van de aangesloten verenigingen, raadpleegbaar via de 
website, zijn niet meer up-to-date. Rekening houdend met de GDPR kunnen 
deze gegevens niet zomaar aangepast worden. Er wordt voorgesteld om de 
aangesloten verenigingen op te lijsten zonder vermelding van de 
contactgegevens.  

 
b. Afsprakennota vrijetijdsparticipatie - uitnodiging lokaal netwerk dd. 04/02/2020  

In juni 2019 werd een inspiratiemoment georganiseerd ter voorbereiding van de 
afsprakennota betreffende het wegwerken van drempels bij de vrijetijdsparticipatie 
van mensen in armoede. Deze input heeft geleid tot een afsprakennota die werd 
ingediend bij de bevoegde overheid. Begin dit jaar werd de afsprakennota van de 
gemeente Beveren aanvaard. Nu moet deze nota omgezet worden in daden. 
De uitnodiging voor het lokaal netwerk wordt doorgemaild naar de bestuursleden. 
Geïnteresseerden zijn zeker welkom (voorlopig 3 personen). 
 

c. Mailwisseling: 

 Infosessie ivm inschrijvingssysteem in (Beverse) scholen 
De info hierover wordt doorgestuurd door Luc. Geïnteresseerden kunnen 
zich inschrijven via Luc.  

 Tarara: Karaoke festival op zaterdag 22 februari 2020. Uitnodiging + info 
hierrond wordt doorgestuurd door Kirsten. Helpers steeds welkom. 


