Beveren, 16 april 2018
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 24 april 2018 om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis van Beveren.
De dagorde luidt als volgt:
Openbare zitting.
D 01
01. Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting d.d.
27 maart 2018.
BM

02.

Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2017 – advies.

“

03.

Kerkfabrieken: budgetwijzigingen 2017, wijziging meerjarenplan
2014-2019 en budget 2018.

D 32

04.

Advies Principieel Akkoord:
a) “MeD – Appelstraat” te Melsele
b) Bunderhof te Haasdonk.

D 31

05.

Vaststelling lastvoorwaarden inrichten woonwagenterrein te Beveren.

“

06.

Vaststelling lastvoorwaarden uitbreiding lagere school Kallo.

“

07.

Vaststelling lastvoorwaarden renovatie kunstgrasvoetbalveld in
sportzone Melsele en goedkeuring raming.

“

08.

Vaststelling lastvoorwaarden vervangen gevelbeplating sporthal
Melsele.

“

09.

Renovatie hoogspanningscabine sportcentrum Beveren met upgrade
naar hoger vermogen – aktename beslissing college bij hoogdringendheid.

“

10.

Vaststelling lastvoorwaarden maaien van dijken, taluds en speelheuvels
in 2018-2019.

“

11.

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Alexander Farnèselaan
te Melsele:
a) renoveren openbare verlichtingsinstallatie
b) goedkeuring ontwerp De Watergroep voor vervangen gietijzeren en
vezelcementen waterleidingen
c) vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren wegen- en rioleringswerken.
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D 31

12.

Vaststelling huren 34 digitale schoolborden voor gemeentelijke
scholen.

“

13.

Aankoop en onderhoud digitaal loket met inbegrip van verrijking van
aktegegevens.

“

14.

Vaststelling lastvoorwaarden verkoop van in bewaring genomen
voertuigen en afgeschreven voertuigen.

“

15.

Aankoop perceel grond voor realisatie RUP Ropstraat te Haasdonk.

“

16.

Verkoop perceel grond in KMO-zone Doornpark te Beveren.

“

17.

Beëindigen opdracht ontwerper voor uitbreiding ontmoetingscentrum
Ermenrike te Kieldrecht.

D 01

18.

Buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering
IGS Westlede op 5 juni 2018.

“

19.

Ten verzoeke van onafhankelijk raadslid Stevenheydens:
a) domicilie-aanvraag Doel
b) Communie 1 mei – vrijhouden kerkingang.

Geheime zitting
D 32

20.

Vervanging van een secretaris, effectief en plaatsvervangend lid in de
GECORO.

Met de meeste hoogachting.
Op last:
de secretaris

de voorzitter

Jan Noppe

Jens De Wael
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