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Gemeenten Beveren en Kruibeke nemen 

intentieverklaring voor een fusie 

 

Communicatie 

4|04|2022 
 

Net op de dag dat de verbinding tussen beide gemeenten onder handen wordt genomen om deze vlotter 

en veiliger te maken, verklaren de gemeenten Beveren en Kruibeke dat ze ook de intentie hebben om 

vanaf 1 januari 2025 samen een nieuwe gemeente te vormen. Deze intentieverklaring betekent meteen de 

start van een lang en boeiend proces dat voldoende politiek maatschappelijk draagvlak moet creëren voor 

de oprichting van een nieuwe, slagkrachtige gemeente die beter het hoofd kan bieden aan de uitdagingen 

van morgen. In de loop van deze legislatuur, maar zeker ook in de volgende legislatuur zal duidelijk 

worden hoe deze nieuwe gemeente moet worden vormgegeven. Voor Beveren en Kruibeke is de fusie ook 

belangrijk om zich als sterke gemeente te kunnen positioneren tussen de omliggende steden Antwerpen 

en Sint-Niklaas. 

Het is net omwille van de toekomstige uitdagingen voor steden en gemeenten dat de Vlaamse Overheid 

vrijwillige fusies stimuleert en geïnteresseerde steden en gemeenten een spreekwoordelijke wortel in de 

vorm van een (gedeeltelijke) schuldovername voorhoudt. Dat de hogere overheden steeds meer 

verantwoordelijkheden doorschuiven naar de gemeenten, zonder dat daarbij gepaste financiële middelen 

voorzien worden, stimuleert dit op onrechtstreekse wijze nog eens extra. 

Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren: “De uitdagingen die op de Vlaamse steden en gemeenten 

afkomen, zijn enorm. Niet alleen de financiële draagkracht vormt een uitdaging. De toenemende 

digitalisering met de daaraan verbonden kosten en het personeelsbeleid zijn dat evengoed. En dan houden 

we nog geen rekening met de eigen, lokale uitdagingen. Die verzuchtingen zorgen er inderdaad voor dat het 

voor kleinere gemeenten moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden.” 

Burgemeester Dimitri Van Laere van Kruibeke: “Dat kan ik alleen maar beamen. Vanuit Kruibeke hebben we 

er ook nooit een geheim van gemaakt dat we een verregaande samenwerking met een andere 

(buur)gemeente wilden aangaan. Met de gesprekken die Beveren en Kruibeke nu voeren, realiseren we één 

van de zaken die we zelf hebben ingeschreven in ons bestuursakkoord voor deze legislatuur.” 

Nog volgens de beide burgemeesters heeft een mogelijke fusie tal van voordelen, bovenop de eerder 

genoemde uitdagingen, de schuldafbouw en de financiële draagkracht. Er zijn in de eerste plaats de 

gemeenschappelijke aandachtspunten waarbij het behoud van het landelijk karakter, het stimuleren van 

het verenigingsleven, tewerkstelling en de ondersteuning van (lokale) economische actoren er enkele van 

zijn. Daarnaast is er ook de gezamenlijke mobiliteitsdruk en de waterproblematiek (Schelde en 

Sigmaplan), de toenemende vergrijzing, diversiteit en kloof tussen arm en rijk, ... En ook niet onbelangrijk: 

vandaag kan een gemeente nog zelf een partner kiezen, terwijl er in de volgende legislatuur misschien 

sprake zal zijn van gedwongen huwelijken. 
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Dat Beveren en Kruibeke nu voor elkaar kiezen, lag enigszins voor de hand. Er is al heel wat dat de 

inwoners van beide gemeenten bindt: de volksaard en tradities, maar ook de fierheid op de eigenheid van 

de (deel)gemeenten. Bovendien hebben beide gemeenten heel wat troeven: statige kastelen met een rijke 

geschiedenis en de Scheldeboorden en -hinterland die uitnodigen tot allerhande vormen van recreatie. 

Beide gemeenten hebben ook een sterk uitgebouwd verenigingsleven. Beveren heeft met de 

Waaslandhaven dan weer een economische troefkaart in handen. 

Burgemeester Van de Vijver: “De eigenheid van de deelgemeenten is iets wat Beveren al sinds de fusie van 

1977 hoog in het vaandel draagt. En daar komt met deze eventuele fusie ook zeker geen verandering in. We 

willen blijven inzetten op een gedecentraliseerde dienstverlening waarbij nagenoeg elke deelgemeente kan 

rekenen op een eigen permanentie, een bibliotheek, eigen socioculturele en sportinfrastructuur, gemeentelijk 

onderwijs, …”  

“Dat toont ook meteen aan dat de gesprekken die gevoerd worden, gebeuren op basis van wederzijds respect 

en met respect voor de eigenheid van alle deelgemeenten”, beaamt burgemeester Van Laere van Kruibeke. 

“Het zorgt ervoor dat een uitgebouwde basisdienstverlening in elke deelgemeente het uitgangspunt blijft. Die 

gemeenschappelijke dienstverlening bevestigt meteen ook onze eerdere samenwerkingsverbanden zoals de 

afvalintercommunale Ibogem, Zorgpunt Waasland, de Maatschappij voor Sociale Huisvesting en de 

scholengemeenschappen.” 

Die werking heeft uiteraard ook een kostprijs, maar daarvan werd al vastgelegd dat de gemeentebelasting 

in de komende legislatuur de huidige 5 % van Beveren niet mag overschrijden. Dat geldt ook voor de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Hoe gaat het nu concreet verder? “Laat duidelijk zijn dat de beide besturen de intentie hebben om heel open 

en transparant te communiceren over de fusieplannen”, spreken beide burgemeesters in koor. Die open 

communicatie start vandaag. Eerder vandaag werd het personeel van de beide besturen op de hoogte 

gebracht. Daarna zijn er in beide gemeenten gemeenteraadscommissies om de plannen toe te lichten aan 

de raadsleden. En vanaf morgen krijgen alle inwoners van Beveren en Kruibeke een brochure in de bus. 

Daarin worden de fusieplannen toegelicht en wordt meteen ook meegegeven waarom die fusie een goed 

idee is. In afwachting van de lancering van een echte fusiewebsite, kunnen inwoners voor meer informatie 

terecht op www.beveren.be/fusie en www.kruibeke.be/fusie en op de verschillende sociale 

mediaplatformen. 

“Daarna gaan we nog een stap verder”, geeft Van de Vijver nog mee. “We zijn namelijk van plan om in de 

meeste deelgemeenten hoorzittingen te organiseren. Daarin lichten we niet alleen de plannen en de stand 

van zaken toe, maar willen we ook met alle inwoners van gedachten wisselen.” Van Laere bevestigt: “Voor de 

organisatie, maar ook voor de verwerking van de input die hieruit groeit, maken we gebruik van een externe 

expert. Dat moet zorgen voor een maximaal rendement van deze overlegmomenten. Wie niet kan deelnemen 

aan een hoorzitting in de eigen (deel)gemeente kan uiteraard ook aansluiten op die in een andere. Of in de 

geest van de fusie: inwoners van Beveren zijn uitermate welkom op een hoorzitting in Kruibeke of 

omgekeerd.”  

Na deze intentieverklaring worden een politieke stuurgroep bestaande uit de beide burgemeesters en een 

schepen van elke gemeente, en een politieke werkgroep bestaande uit raadsleden van beide gemeenten 

http://www.beveren.be/fusie
http://www.kruibeke.be/fusie
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opgericht. Verder worden een coördinerend algemeen en financieel directeur aangesteld en wordt 

bekeken of er een transitiemanager moet worden aangesteld. 

“Het ziet er dus mogelijks naar uit dat de bever die eind vorig jaar de oversteek maakte van de Kruibeekse 

polder naar de Beverse Scheldeboorden een visionair dier was, zijn tijd ietwat vooruit”, knipogen beide 

burgemeesters nog … “Hij (of zij) is alleszins meer dan welkom in de potentieel tweede grootste gemeente 

van Vlaanderen”. 
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