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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

8 februari 2021 (digitaal) 

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, Pieter Van 
Bastelaere, Rony Braet, David Wauters, Machteld Van Raemdonck, Marleen Van Goethem, Emiel 
Verhoeven en Hector Smet 
Verontschuldigd: / 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

 
1. Goedkeuring vorig verslag  

Het verslag van de vorige vergadering dd 3 september 2020 werd nog niet rondgestuurd. 

Kirsten stuurt dit na de vergadering naar de bestuursleden door ter nalezing.  

 

2. Stand van zaken: Covid 

a. Helpende handen gezocht voor vaccinatiecentrum Beveren  

Er wordt gewerkt aan de opstart van het vaccinatiecentrum van Beveren  Er zijn de 

komende maanden zeer veel helpende handen nodig om het vaccinatiecentrum te 

laten draaien. Er worden momenteel hoofdzakelijk mensen gezocht die ingezet 

kunnen worden als administratief medewerker of steward. Je kan je kandidaat 

stellen via de website van de gemeente of via volgende link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0XKJJQPKb06VBZBfsRpvmFO

seA2wUuRHtbCW7Lkpa11UQzZZRkFYM0RNUVFRSjVOUkxUN1pRN0UxUi4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0XKJJQPKb06VBZBfsRpvmFOseA2wUuRHtbCW7Lkpa11UQzZZRkFYM0RNUVFRSjVOUkxUN1pRN0UxUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0XKJJQPKb06VBZBfsRpvmFOseA2wUuRHtbCW7Lkpa11UQzZZRkFYM0RNUVFRSjVOUkxUN1pRN0UxUi4u
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b. Openbare toiletten 

Nu er enkele openbare diensten gesloten zijn, zijn er weinig of geen openbare 

toiletten meer beschikbaar. De toiletten in Ter Vesten zijn enkel nog geopend als de 

bib open is. Meer openen is een vrije keuze van de uitbaters. De vraag zal gesteld 

worden aan het CultuurCafe om de toiletten ook te openen tijdens hun 

openingsuren. De gemeente is zich bewust van dit probleem maar om oa financiële 

redenen werd er eerder beslist om niet in elke deelgemeente een openbaar toilet te 

voorzien.  

 

c. Kunnen/mogen verenigingen activiteiten organiseren? 

Enkele wijkcomités stelden reeds de vraag of ze een activiteit kunnen organiseren 

voor hun bewoners. Op de website van de gemeente staat hier niets over vermeld. 

Dit werd nagevraagd bij dienst evenementen maar hier zijn we nog wachtende op 

hun antwoord. Omwille van het samenscholingsverbod kan geopteerd worden om 

een cadeautje deur aan deur af te geven.  

 

d. Extra subsidie aan verenigingen ikv Corona (compensatie inkomstenverlies) 

Aan de verenigingen die in maart 2020 een toelage ontvingen via de Gezinsraad mbt 

het activiteitenverslag 2018-2019, werd een extra toelage via het noodfonds 

toegekend; dit om de coronacrisis te overbruggen. Ouderverenigingen ontvingen 

nogmaals hun toelage die ze in maart ontvingen. De ouderverenigingen die een 

verslag inkomstenverlies indienden, ontvingen € 500 extra. 8 van de 19 

ouderverenigingen dienden zo’n verslag in, zij ontvingen € 1.100 ipv € 600.  

29 wijkcomités ontvingen nogmaals hun toelage zoals toegekend op basis van hun 

activiteitenverslag 2018-2019. Voor de zelfhulpgroepen werd een aparte regeling 

uitgewerkt. De bedragen werden midden december op de rekening van de 

vereniging gestort. Dit werd ten zeerste geapprecieerd door de ouderverenigingen.  

 

3. Subsidies 2021 

Op basis van de activiteitenverslagen voor de periode 1 augustus 2019 – 31 juli 2020 werden 

de toelagen toegekend. In totaal werd er € 22.500 aan toelagen goedgekeurd, verdeeld over 

18 ouderverenigingen, 24 wijkcomités, 6 zelfhulpgroepen en een andere aangesloten 

vereniging. De toelagen 2021 zullen in de eerste week van maart uitbetaald worden. De 

verenigingen zullen hierover een mailtje ontvangen.  

 

De toelage aan de Gezinsraad werd geïndexeerd met 3% tov vorig jaar. 

 

4. Financiën Gezinsraad (september 2020 – januari 2021) 

Fabienne overloopt de stand van zaken. Door Corona zijn er buiten de vaste kosten 

nauwelijks verrichtingen.  
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5. Slabbetjes voor pasgeborenen: bijna einde voorraad: opnieuw bestellen, alternatief ? 

De slabbetjes zijn einde voorraad. Omdat er vanuit verschillende gemeentelijke diensten iets 

gedaan wordt voor de pasgeborenen en andere diensten interesse hebben om hiervoor iets 

te doen, kwam onlangs een voorstel om vanuit de gemeente een welkomstpakket samen te 

stellen voor de pasgeborenen. Er werd reeds 1 interne vergadering georganiseerd, voorlopig 

zonder enige uitkomst. Kirsten vraagt de stand van zaken nogmaals op bij Jeroen Bruggeman. 

Fabienne kijkt na wanneer de laatste bestelling van de slabbetjes gebeurde. Ze stuurt deze 

info door naar Luc, Kirsten en de schepen.   

 

6. 50-jarig bestaan Gezinsraad in 2021  

De geplande activiteiten in april kunnen helaas niet doorgaan en worden verplaatst naar een 

latere datum.  

Marleen doet een oproep om het 50-jarig bestaan niet zomaar voorbij te laten gaan. We 

moeten dit bekendheid geven bij onze verenigingen en ook bij het ruimere publiek (via 

persberichten). Er wordt voorgesteld om een fotowedstrijd te organiseren voor onze 

verenigingen waarbij elke vereniging zich voorstelt, rekening houdend met de 

coronamaatregelen op dat moment.  

De werkgroep zal hierover nadenken. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij deze 

werkgroep, stuurt een mailtje naar Luc.  

 

7. Gespreksavond ouderverenigingen 2021 

Zoals eerder besproken, zou er in 2021 - omwille van het jubileumjaar - geen gespreksavond 

georganiseerd worden. Pieter geeft mee dat er via zijn ouderraad een digitale gespreksavond 

wordt georganiseerd. Dit is mogelijk voor zo’n 100 personen.  

 

8. Info andere adviesraden 

a. Toerisme:  

• Tim Verwilghen werd aangesteld als de nieuwe voorzitter van de raad voor 

toerisme. Ines De Smet is het (nieuw) teamhoofd. Hierdoor wordt de raad voor 

toerisme opnieuw wat actiever.  

• Verderzetting Vijt-jaar 

• Tentoonstelling in Hof ter Welle 

• Wandel- en fietsroutes 

• Mobilhome parkings moet nog verder uitgewerkt worden 

b. Seniorenadviesraad  

• Sluiting NMBS station: SAR is niet akkoord met de sluiting van het NMBS station 

in Beveren en zal hiervoor een bezwaarschrift indienen.  

 

9. Info Sociaal Huis: 

a. Nieuwe website Beveren 

Sinds kort werd de nieuwe website van Beveren gelanceerd. De info van de 

gezinsraad is hierop terug te vinden (nog steeds toegankelijk via de shortlink 
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www.beveren.be/gezinsraad). De info van de aangesloten verenigingen werd nog 

niet toegevoegd.  

Er wordt terecht opgemerkt dat het logo van de Gezinsraad niet meer terug te 

vinden is. Kirsten geeft dit door aan de betrokken dienst. 

  

b. Lancering UIT-pas (ipv vrijetijdspas)  

Binnen enkele maanden wordt de vrijetijdspas vervangen door de UIT-pas. Luc en 

Kirsten volgden hierover de online infosessie. Er wordt kort toegelicht wat de UIT-pas 

inhoudt. De info wordt nog bezorgd aan de bestuursleden.  

 

c. Buurtbus 

De buurtbus zal pas midden 2021 in gebruik genomen worden. Het voertuig werd al 

opgeleverd en zal in tussentijd gebruikt worden als pendelbus naar het 

vaccinatiecentrum. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden.  

 

d. Samana’s 

Er werd aan de cultuurraad advies gevraagd om de administratieve opvolging van de 

Samana’s mee op te nemen binnen de gemeentelijke cultuurraad. De Samana 

afdelingen zijn reeds lid van de AV van de cultuurraad, maar vallen onder een ander 

betoelagingsstelsel en werden bijgevolg daarin niet meegenomen door de 

administratie. Voordeel hierbij is dat er een vaste contactpersoon is voor de Samana 

verenigingen en dat de verenigingen niet vergeten worden bij de opvolging van de 

budgetten. De cultuurraad gaf hiervoor positief advies. 

Er wordt een overleg gepland met Luc Van Broeck, als voorzitter van de Samana-

afdeling Verrebroek en tevens afgevaardigde van de RVB van de cultuurraad, en met 

de schepenen Van Esbroeck en De Meulemeester.  

Het bestuur is blij dat er een oplossing gevonden is voor de Samana verenigingen 

maar vindt wel dat deze verenigingen eerder bij de gezinsraad thuis horen. De 

Samana verenigingen echter vinden hun meer bij cultuur aansluiten.   

 

e. Familiefilm – pannenkoekenbak 

De familiefilm staat gepland op donderdag 15 april, echter is de kans dat dit effectief 

kan / mag doorgaan klein. De balie van Ter Vesten houdt ons op de hoogte van het 

verdere verloop. Een pannenkoekenbak zit er ook dit jaar niet in…  

 

f. Nieuw diensthoofd 

Kirsten haar diensthoofd is sinds begin december een andere uitdaging aangegaan. 

Ook Neel is niet langer werkzaam in het Sociaal Huis. Er werd een nieuw diensthoofd 

aangesteld, zij start op 1 maart.  

 

10. Nieuwjaarsetentje 
Jammer genoeg kon het nieuwjaarsetentje voor de bestuursleden dit jaar niet doorgaan. Als 
alternatief ontving elk bestuurslid een fles cava met koekjes van ‘t Soete Huys. Heel tof 
initiatief!!  

http://www.beveren.be/gezinsraad
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Er wordt voorgesteld om als alternatief een zomer BBQ te organiseren indien de maatregelen 
dit toelaten.  
 

11. Vergaderdata 2021 – hoe vergaderen met verenigingen? 
Volgende data werden reeds vastgelegd in Ter Vesten: 

• Woensdag 02/06/2021 

• Donderdag 09/09/2021 

• Donderdag 28/10/2021 
De vergadering in het voorjaar (maart – april) kan niet fysiek plaatsvinden in Ter Vesten. 
Daarom wordt beslist om deze vergadering digitaal te doen op dinsdag 30/03/2021.  
Kirsten vraagt na bij de verenigingen of er interesse is vanuit de verenigingen om deel te 
nemen. Agendapunten worden eveneens opgevraagd.  
 

12. Varia 
a. Diftarsysteem in Beveren (Problemen in Kruibeke)  

In verhouding met de grijze vuilzakken is het Diftar systeem niet beduidend duurder. 
Half 2022 zou er in Beveren gestart worden met dit systeem.  
 

b. Wijkgezondheidscentrum voor Melsele en Zwijndrecht  

Er wordt nog gezocht naar een locatie om het wijkgezondheidscentrum Beveren-

Zwijndrecht te openen. Idealiter zou deze gelegen moeten zijn op de N70 tussen 

Beveren en Zwijndrecht. Van zodra er voldoende dokters gevonden zijn om dit 

centrum draaiende te houden, kan er opgestart worden. Voorlopig is hier geen 

datum voor voorzien.  

 

c. Strooizout 

Het strooizout is dit jaar niet meer te koop bij de technische dienst. Door het 

winterweer is het strooizout overal uitverkocht.  

 

d. Sluikstorten 

In de afvalstraten rond Cortewalle wordt er zeer veel gesluikstort. Dit is bij de 

gemeente een gekend probleem. Daarom werd er onlangs in de milieuraad beslist 

om een vijftal camera’s aan te kopen om het sluikstorten tegen te gaan.  

 

e. Werken N70  

Er wordt enige frustratie geuit vanuit het oudercomité De Wingerd (OLVG Melsele). 

De vele mails, gericht aan mobiliteit en de betrokken schepen, worden niet of te laat 

beantwoord. Langs beide zijden stoten ze op veel onbegrip. Er zal aan schepen Van 

Roeyen gevraagd worden om een verzoeningsvergadering in te plannen.  

 

Door de werken aan de N70 wordt het verkeer naar Antwerpen afgeleid langs oa de 

Spoorweglaan in Melsele. Deze straat ligt er - mede door het winterweer – zeer 

slecht bij. Zeer veel en zeer diepe putten maken het zeer gevaarlijk voor fietsers 

maar ook voor auto’s. Dit wordt nogmaals doorgegeven.  
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f. Verkeershinder Zwijndrecht 

David merkt op dat Zwijndrecht veel verkeer mijdt. Hij vraagt zich af of deze 

verkeerssituatie blijvend is.  

 

 

 


