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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

2 juni 2021 (digitaal) 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Dirk 
Van Esbroeck (schepen), Pieter Van Bastelaere, Rony Braet en David Wauters  
Verontschuldigd: Marleen Van Goethem,  Hector Smet, Emiel Verhoeven, Bart Van Dosselaer 
(ondervoorzitter), Rudi Van Hese en Machteld Van Raemdonck 
 
Aanwezige aangesloten verenigingen: 
Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

PUBLIEK GEDEELTE 

1. Geen verenigingen uitgenodigd wegens Covid-19 

 

BESLOTEN GEDEELTE 

 
1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring verslag dd. 30/03/2021 

Het verslag van 30 maart 2021 werd goedgekeurd. Het verslag wordt op de website 

geplaatst.  

 

3. Activiteitenverslagen 2020 - 2021 

Door Covid is het werkingsjaar van de meeste verenigingen grondig verstoord, activiteiten 

werden uitgesteld of geannuleerd. Ook de vergaderingen van de Gezinsraad werden 

geannuleerd. Er moet toch een volledig activiteitenverslag ingediend worden door de 

verenigingen. Dit is oa een check of er wijzigingen zijn in de bestuurssamenstelling. De 

mailing naar de verenigingen gebeurt eerstdaags. Deadline voor het indienen blijft 

ongewijzigd (15 augustus).  
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4. Financiën Gezinsraad (april 2020 – mei 2021) 

Fabienne overloopt de stand van zaken.  

 

5. Slabbetjes voor pasgeborenen 

Bij de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis is nog een kleine voorraad slabbetjes 

gevonden.       We kunnen dus nog even verder met het opsturen van de slabbetjes. Kirsten 

contacteert Verma Shop voor de nieuwe bestelling slabbetjes.  

  

6. 50-jarig bestaan Gezinsraad 

Kirsten maakt eerstdaags voor de brainstorm van het 50-jarig bestaan een doodle op.  

 

7. Info andere adviesraden 

Geen info 

 

8. Info Sociaal Huis: 

• UiTPAS (ipv vrijetijdspas) 

Kirsten geeft een korte toelichting van de stand van zaken ivm de overschakeling van 

de vrijetijdspas naar de UiTPAS. 

 

• Kindvriendelijke gemeente 

De gemeente besliste vorig jaar dat ze het traject willen aangaan om als gemeente 

het label van kindvriendelijke gemeente te behalen.  

 

• Invoering zone 30 in Beveren en Melsele 

In het kader van het wijkcirculatieplan is gemeente Beveren begin mei gestart met 

het invoeren van zone 30 in grote delen van Beveren en Melsele en in de bebouwde 

kom van Kallo. Om de zone 30 kracht bij te zetten, wordt er een sensibiliserende 

campagne opgezet. De communicatie omtrent deze campagne ‘Wij omarmen de 

zone 30! En jij?’ wordt eerstdaags verstuurd.  

 

• Buren zonder Muren 

Vrijwilligers worden ingezet om vanuit deelgemeenten ten noorden van de 

expresweg personen te vervoeren naar het vaccinatiecentrum. De gegevens van 

onze aangesloten wijkcomités werden doorgegeven aan de verantwoordelijke van 

dit project. Het kan zeker interessant zijn om op termijn een mogelijke 

samenwerking te bekijken.  

 

9. Vergaderdata 2021 – hoe vergaderen met verenigingen? 

In 2021 werden de verenigingen (nog) niet uitgenodigd voor een digitaal overleg. Kirsten 

polst naar de interesse bij de verenigingen. Op basis van de reacties wordt beslist of een 

algemene (digitale) vergadering noodzakelijk is.  
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10. Huren / verhuren van materiaal door wijkcomités 

Gezien afwezigheid van Emiel wordt dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende 

vergadering.  

 

11. Varia 

• Brand Brecht: de geurhinder was enorm waarneembaar in en rond Beveren. Dit werd 

via allerlei kanalen gecommuniceerd, maar er was geen communicatie naar de 

scholen. Dit terwijl de brand uit brak terwijl alle kinderen op school aanwezig waren, 

buiten speelden, les volgden met open ramen, enz. De schepen informeert bij de 

rampenambtenaar / betrokken diensten welke stappen gezet zijn en koppelt dit 

terug.  

 

 


