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Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 

13 september 2021 

VERSLAG 

 

Aanwezige bestuursleden: 
Luc Goiris (voorzitter), Kirsten De Rop (secretaris), Dirk Van Esbroeck (schepen), Pieter Van 
Bastelaere, Rony Braet en Hector Smet 
Verontschuldigd: Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Bart Van Dosselaer (ondervoorzitter), 
Marleen Van Goethem, Emiel Verhoeven, Rudi Van Hese, Machteld Van Raemdonck en David 
Wauters 
 
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. 02/06/2021 

Terugkoppeling varia puntje over de brand in Brecht: er was geen enkel gevaar dus daarom 

werd er beslist om de scholen niet in te lichten.  

 

Het verslag van 2 juni 2021 werd goedgekeurd. Het verslag wordt op de website geplaatst.  

 

 

3. Activiteitenverslagen 2020 - 2021 

We ontvingen 54 activiteitenverslagen. De subsidiebedragen worden overlopen en 

goedgekeurd. Deze bedragen zullen worden doorgegeven aan de financiële dienst.  
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De verenigingen die vorige jaren een activiteitenverslag indienen maar die er dit jaar nog 

geen indienden, worden gecontacteerd.  

 

4. Financiën Gezinsraad (juni 2020 – augustus 2021) 

Fabienne overloopt de stand van zaken. Er zijn weinig bewegingen op de rekeningen.  

 

 

5. Slabbetjes voor pasgeborenen 

Kirsten ontving een prijsofferte van Verma Shop voor de nieuwe bestelling slabbetjes. Ten 

opzichte van de vorige bestelling (in 2015) zijn de prijzen verdubbeld.  

Kirsten vraagt nog een prijsofferte op bij Créapins.  

 

Er wordt beslist om dit op de volgende vergadering verder te bespreken.  

 

  

6. 50-jarig bestaan Gezinsraad 

Er werden hierover geen vergaderingen meer gepland. De contactgegevens van Beverse 

verenigingen worden opgevraagd.  

 

 

7. Kunstendag  

Op zondag 21 november wordt een Kunstendag georganiseerd in CC Ter Vesten. Er is een 

kleutervoorstelling: “Heb je mijn zusje gezien?, schrijfster ‘Joke van Leeuwen’ zit mee op het 

podium. Vanaf 10u30 is er randanimatie, aansluitend de voorstelling en rond 12u30 is de 

voorstelling gedaan. Om de voormiddag mooi af te ronden, worden er aan de aanwezigen 

pannenkoeken aangeboden. Er werd ons de vraag gesteld of wij voor de pannenkoeken 

willen zorgen. Kirsten zal hierover een mailtje sturen naar de bestuursleden. 

 

 

8. Info andere adviesraden 

• Huis van het Kind: mail met vormingen wordt doorgestuurd naar de verenigingen 

 

 

9. Info Sociaal Huis: 

• UIT-pas 

• Buurtvervoer  

• Kindvriendelijke gemeente 

• Invoering zone 30 in Beveren en Melsele  

• Loopt nog niet hoe het zou moeten: er zijn hier en daar Inconsistenties 

• Ingevoerd voor veiliger verkeer, minder (of streven naar geen) ongevallen, 

flitsers  

• Hoofdbanen 50 km/u, zijstraten 30km/u 
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• Buren zonder Muren: Kirsten geeft korte toelichting over dit project. Het lijkt zinvol 

om de verantwoordelijke hiervan uit te nodigen op onze volgende vergadering.  

• Autovrije zondag 

 

 

10. Vergaderdata 2021 – hoe vergaderen met verenigingen? 

Kirsten vraagt na of onze volgende vergadering (28/10) met verenigingen kan plaatsvinden.  

 

 

11. Varia 

• Overlast duiven, kauwen, eksters, kraaien: openscheuren vuilzakken, vuile ruiten e/o 
paden… zoals in andere gemeenten of steden – anticonceptiepil via maiskorrels? 
(Fabienne) 
Kauwen zijn bedreigde diersoorten dus er is weinig aan te doen. Vuilzakken worden 
binnenkort vervangen door containers. Overschakeling in 2022.  
PFOS: waarden in de buurt van P&R Melsele liggen iets hoger dan andere locaties. 
Bloedonderzoeken zijn volgende week bekend en op basis daarvan worden nieuwe 
maatregelen getroffen. Puur Natuur had € 17.000 kosten voor onderzoek. Kan 
gemeente daar in tussenkomen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


