Beveren, 23 januari 2017
GEMEENTE BEVEREN

Mevrouw,
Geachte heer,
De voorzitter van de gemeenteraad, handelend overeenkomstig artikel 20 van het
gemeentedecreet, heeft de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de
gemeenteraad op dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis te Beveren.
De dagorde luidt als volgt:
Openbare zitting.
D 01

01. Goedkeuring van de verslagen van de gemeenteraadszittingen d.d.
13 en 27.12.2016.

D 03

02. Kennisgeving opvolging OCMW-raadslid.

SH

03. Kennisgeving meerjarenplan en budget 2017 van Dienst Schuldbemiddeling Waasland.

D 32

04. Principieel besluit tot gedeeltelijke afschaffing voetweg 37 te Beveren.

“

05. Voorlopige vaststelling rooi- en onteigeningsplan Ciamberlanidreef
te Beveren.

D 31

06. Vaststelling lastvoorwaarden opmaken inrichtingsstudie en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ouden Doel.

“

07. Vaststelling lastvoorwaarden heraanleggen zijweg Zandstraat te
Haasdonk tussen woningen nummers 162 en 172.

“

08. Goedkeuring raming aandeel gemeente voor onderhoudswerken
aan baangrachten en waterlopen van 3e categorie in 2017 door
Polder Land van Waas.

“

09. Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud en reinhouden straten en pleinen door Wase Werkplaats in 2017.

“

10. Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud aan plantsoenen in
2017.

“

11. Vaststelling lastvoorwaarden afsluiten ABR-polis voor bouwwerken.

“

12. Vaststelling lastvoorwaarden inrichting kunstdepot Hof ter Welle.

“

13. Vaststelling lastvoorwaarden renoveren daken sporthal ’t Wit Zand
te Melsele.

“

14. Goedkeuring bijkomende werken bij bouw nieuwe kleedkamers en
uitbreiden bestaande kantine voetbalgebouw Verrebroek.
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D 31

15. Vaststelling lastvoorwaarden schoonmaak cultureel centrum Ter
Vesten, kasteel Cortewalle en het openbaar toilet gedurende 20172018.

“

16. Vaststelling lastvoorwaarden verkoop via online veilinghuis van
achtergelaten en verbeurd verklaarde voertuigen en allerlei klein
materiaal.

“

17. Vaststelling lastvoorwaarden leveren bestelwagen met kipper voor
T.D. Wegen en overlaten huidig voertuig.

“

18. Vaststelling lastvoorwaarden inschrijvingssoftware Vakantietoppers

“

19. Goedkeuring bijkomende elektriciteitswerken Free-Wi-Fi zone +
bezoekersdata.

“

20. Goedkeuring ontwerp/kostenraming Eandis voor ondergronds
brengen laagspannings- en verlichtingsnet in Melselestraat en vernieuwen verlichtingsinstallatie Melsele- en Keizerstraat te Haasdonk n.a.v. geplande wegen- en rioleringswerken.

“

21. Goedkeuring ontwerp uitbreiding waterleidingnet in sociale verkaveling “Sportlaan/Smisstraat” te Vrasene.

D 03

22. Goedkeuring ontwerp van opstal voor KSA, Smisstraat te Vrasene.

D 31

23. Aankoop gronden in het kader van de heraanleg A. Farnèselaan
Melsele:
a) 2 innemingen (779A3 & 754H);
b) 2 innemingen (778S2 & 779T3).

“

24. Aankoop grond hoek Kallobaan/Beukenhoflaan te Beveren.

“

25. Verkoop perceel KMO-grond in uitbreiding Doornpark te Beveren.

“

26. Verkoop bouwgronden in verkaveling Vogelkerslaan te Melsele:
a) 9 loten;
b) Lot 18

D 22

27. Kinderopvang: goedkeuring rentetoelage vzw ’t Ballonneke.

“

28. Gemeentelijk basisonderwijs: goedkeuring verkiezingsreglementen
voor geledingen van ouders en personeel.

D 64

29. Goedkeuring wijziging afgevaardigde van gemeenteraad voor Raad
van Bestuur van vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.
Geheime zitting

GGZ

30. Aanstelling van 5 gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Met de meeste hoogachting.
Op last:
de secretaris

de voorzitter

Jan Noppe

Jens De Wael
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