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VOORWOORD 
 
Beste (nieuwe) inwoner 
 
Met deze gloednieuwe editie van de gemeentegids bieden we u graag een wegwijzer doorheen de dienstverlening  
van onze bruisende gemeente. In een poging de verschillende aspecten van de gemeentelijke dienstverlening  
overzichtelijk te houden, hebben we alle informatie ondergebracht in verschillende rubrieken: Persoonlijke  
documenten, Mobiliteit, Betalingsmoeilijkheden, Steun en advies, Opvang, Wonen, Gezondheid en zorg, Milieu en  
omgeving, Leren, Opvoeden en vorming, Cultuur en vrije tijd, Werken en ondernemen, Preventie en veiligheid,  
Bestuur en participatie. 
Deze thematische aanpak zorgt ervoor dat u heel wat dingen te weten komt binnen uw interessesfeer en specifieke 
noden. Vindt u uw weg nog moeilijk doorheen deze gids, dan biedt de trefwoordenindex achteraan wellicht een  
oplossing. 
 
Als u deze gids doorbladert, zult u merken dat u voor een heel brede waaier aan diensten bij de gemeente Beveren  
terecht kunt. We doen er alles aan om u zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te helpen. Bovendien blijven we ook 
stevig investeren in de dienstverlening van morgen. 
 
Om u nog beter te kunnen helpen, kunt u terecht op de dienstenmarkt in het nieuw gemeentehuis op het Graven-
plein. Het is een nieuw kloppend hart in onze gemeente, waar je op één adres terecht kunt voor het grootste deel van 
de gemeentelijke dienstverlening. 
 
Anderzijds investeren we niet alleen in de stenen, maar ook in de ziel van de dienstverlening. We willen onze diensten 
steeds beter afstemmen op de noden van vandaag en morgen. En die noden evolueren steeds sneller. Daardoor is het 
perfect mogelijk dat de informatie die vandaag in deze gids wordt opgenomen, morgen alweer een beetje achter-
haald is. 
 
Tot slot investeerden we ook in een digitale dienstverlening. Deze wordt steeds verder aangescherpt en uitgebreid.  
Zo hoeft u zich niet meer te verplaatsen en kunt u tal van zaken regelen van thuis uit.  
 
Voor de laatste informatie over de gemeente en het OCMW verwijzen we u dan ook graag naar de website. U kunt ook 
terecht op Facebook, Twitter en Instagram. 
 
Het moge duidelijk zijn. Wij staan niet stil. We blijven voortdurend werken aan een nog mooier en beter Beveren. Dit 
gaat echter niet zonder u. Uw mening en uw suggesties zijn van groot belang in ons streven naar een betere dienst- 
verlening. Aarzel dan ook niet om de gemeentelijke medewerkers of de mandatarissen te contacteren en uw inzichten 
door te geven. Onze deur staat altijd voor u open. 
 
Marc Van de Vijver 
burgemeester 
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CONTACT  
  

Maak gebruik van het digitaal loket   
Via www.beveren.be/digitaal-loket kunt u een aantal dienstverleningen volledig  
elektronisch afhandelen. 
U kunt er terecht 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur. 
 
Een vraag over onze dienstverlening? Contacteer het Klantencontactcenter. 
T 03 750 15 11 | E info@beveren.be 
 

Kom langs in het gemeentehuis   
Met uitzondering van de snelbalies (balie 1 en 2) en de infobalie Toerisme, werken al onze  
loketten voornamelijk op afspraak.  
Alleen op dinsdag- en vrijdagvoormiddag kunt u zonder afspraak langskomen. 
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11. 
 

Gemeentehuis Beveren, Gravenplein 8, 9120 Beveren 
 
Openingsuren gemeentehuis  
Zie www.beveren.be 
 
Klachten of meldingen? 
Een melding of klacht geeft u door via het digitaal meldpunt www.beveren.be/meldpunt.  
Of neem contact op met het Klantencontactcenter. 
 

Permanenties in Haasdonk, Kallo, 
Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en 
Vrasene 

In alle deelgemeenten kunt u terecht voor:  
• zaken die behoren tot het takenpakket van de dienst 

Burgerzaken - aanvragen en afhalen van eIDs,  
kidsIDs, paspoorten; 

• aangifte huwelijksjubilea;  
• informatie over de gemeentediensten en de  

maatschappijen die instaan voor nutsvoorzieningen;  
• aankoop van huisvuilzakken; 
• aanvragen teruggave gemeentelijke opcentiemen op 

onroerende voorheffing;  
• aanvragen verschillende premies van dienst  

Stedenbouw. 
 
Als niet-Belg kunt u voor identiteits- en reisdocumenten 
enkel in Beveren terecht. 
 
Adressen permanenties: zie bijgevoegd stratenplan. 

 
   Blijf op de hoogte van het nieuws van onze  
   gemeente via www.beveren.be 
 
   Volg ons via Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of  
   via de StadsApp. 
 
   via Onze Gemeente 
   Het officiële magazine van gemeente Beveren ‘Onze  
   Gemeente’ ontvangt u tweemaandelijks gratis in de  
   bus. 
 
 
Inzagerecht 
Het bestuursdecreet (openbaarheid van bestuur) geeft u 
het recht om bestuursdocumenten en uw persoonlijk 
dossier in te kijken. Om een document te kunnen  
inkijken of een kopie te krijgen, kunt u dit schriftelijk of 
via www.beveren.be/digitaal-loket aanvragen. 
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PERSOONLIJKE DOCUMENTEN 
Geboorte 

Geboorte aangeven   
Elke geboorte moet door de wettige vader en/of moeder 
aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling. 
U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de ge-
meente van de geboorte. 
Voor de aangifte heeft u o.a. nodig: het medisch attest  
afgeleverd door de dokter of de vroedvrouw, de  
identiteitskaarten van de ouders, het bewijs van erken-
ning vóór de geboorte (indien niet gehuwd). 
Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. 
Met deze documenten dient u zich aan te melden bij uw 
ziekenfonds. 
 

Kind erkennen  
De erkenning van een kind is een verklaring waarbij men 
duidelijk maakt dat er een band van vaderschap,  
moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf 
en een kind. Door een kind te erkennen heeft u dezelfde 
rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw 
partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind  
geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de  
echtgenoot/echtgenote van de moeder als vader of  
meemoeder. 
 
Adoptie   
Als een Belgische rechtbank een vonnis van adoptie  
uitspreekt, wordt dit opgenomen in de databank van  
de akten van de burgerlijke stand (DABS) van de verblijf-
plaats van de geadopteerde of bij gebrek hieraan van de  
adoptant. Afschriften kunnen opgevraagd worden in elke 
Belgische gemeente. 
 

Huwelijk en samenwonen 

Huwelijk aangeven 
Altijd vooraf contact opnemen met de dienst burgerza-
ken in de woonplaats van een van de partners. De huwe-
lijksaangifte kan vanaf maximum 6 maanden voor de  
geplande huwelijksdatum. Uiterlijk 14 dagen voordien 
moet de aangifte gebeurd zijn.  
 
Huwelijksakte 
Van elk huwelijk wordt een huwelijksakte opgemaakt. De 
huwelijksakte kan opgevraagd worden in elke Belgische 
gemeente. 
 

Wettelijk samenwonen  
Een verklaring van wettelijke samenwoning kunt u  
afleggen op het gemeentehuis of op de permanenties in 
de deelgemeenten.  
 

Huwelijksjubilarissen  
Ontvangst in één van de gemeentelijke gebouwen of  
op locatie van de jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar  
getrouwd zijn. 
U ontvangt een 12-tal weken voor uw huwelijksverjaar-
dag een uitnodiging voor een viering.  
 
Honderdjarigen 
Wordt u 100 jaar? Dan wordt u door de gemeente Beveren 
in de bloemetjes gezet. Onze dienst Evenementen  
neemt zelf contact op met de familie of met de directie 
van het woonzorgcentrum waar de 100-jarige verblijft. 
 
Echtscheiding 
Na uitspraak van de rechtbank en na het verstrijken van 
de periode voor het aantekenen van beroep, wordt het 
vonnis van echtscheiding door het openbaar ministerie 
of de gemeente opgenomen in de databank van de akten 
van de burgerlijke stand (DABS). Binnen de maand na 
ontvangst wordt dit overgeschreven in de registers. U 
wordt hiervan ingelicht. 
 

Identiteit 
 
Identiteitskaart (eID) 
Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u 
ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België  
en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit 
bewijzen. Als u geen geldige kids-ID hebt, moet u vanaf  
12 jaar een identiteitskaart aanvragen. Elke kids-ID is 3 jaar 
geldig en kan tot de vervaldag gebruikt worden. Breng een 
recente pasfoto (max. 6 maanden oud) mee die voldoet 
aan bepaalde voorwaarden (zie www.beveren.be). U  
betaalt uw identiteitskaart bij aanvraag (recente prijzen 
vindt u op www.beveren.be). Vanaf 15 jaar moet u uw 
identiteitskaart altijd bij u hebben. Met uw eID, pin-code, 
een kaartlezer en een internetverbinding kunt u heel wat 
dingen doen:  belastingen invullen, pensioen aanvragen, 
aanvraag  tegemoetkomingen personen met een  
beperking opvolgen ... 
 
Kids-ID 
De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger 
dan twaalf jaar en is geldig voor reizen binnen Europa  
en naar enkele niet-Europese landen. Voor andere  
landen volstaat de kids-ID niet en is er een reispas nodig. 
Vraag uw kids-ID aan op het gemeentehuis of bij de  
permanenties in de deelgemeenten. De aanvraag doet u 
best minimum 3 weken voor het vertrek naar het buiten-
land. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Breng 
ook een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) mee die 
voldoet aan bepaalde  voorwaarden (kijk op de website 
van de gemeente). U betaalt elke kids-ID bij de aanvraag 
(recente prijzen zie www.beveren.be). Een kids-ID is geldig 
tot de einddatum ook al is het kind dan ouder dan 12 jaar. 
 
Rijksregisternummer 
Het rijksregisternummer staat op de voorzijde van  
uw identiteitskaart en op uw ISI+ kaart. Het bestaat uit 
11 cijfers en begint met uw geboortedatum (jaar - 
maand - dag). 
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Pin-pukcode opnieuw aanvragen 
Bent u uw Pin en of PUK-code vergeten? Vraag uw 
nieuwe code via  www.beveren.be/digitaal-loket. Voor 
een herdruk pin-pukcode betaalt u 5 EUR. 
 
Handtekening wettigen 
Voor een wettiging van handtekening of het eensluidend 
verklaren van documenten, kunt u terecht op de dienst 
Burgerzaken of bij de permanenties in de deelgemeenten. 
Dit is enkel mogelijk voor inwoners van Beveren en mits 
voorlegging van de identiteitskaart van de persoon.  
Documenten voor openbare besturen moeten niet meer 
voor eensluidend verklaard worden. 
 
Naamswijziging 
Wilt u veranderen van naam?  Neem dan contact op met 
de federale overheidsdienst Justitie. 
 
Voornaamswijziging 
Wilt u veranderen van voornaam? Neem dan contact op 
met de dienst burgerzaken van uw woonplaats. 
 

Overlijden  
Als u geconfronteerd wordt met een overlijden, staat  
u meestal voor een emotioneel zware periode. Toch  
is het belangrijk dat u bij een overlijden een paar  
administratieve zaken regelt. Een begrafenisondernemer 
kan u hierbij helpen. 
 

Overlijden aangeven  
Het overlijden moet zo snel mogelijk worden aangege-
ven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij 
is gestorven. Meer praktische informatie vindt u op de 
website van de gemeente.  
 
   Begraafplaatsen 
   Ze zijn het hele jaar door vrij toegankelijk. 
   U vindt de begraafplaatsen op de volgende locaties: 
   •  Beveren, Glazenleeuwstraat 144 
       T 03 775 28 55 - 0474 62 35 98 
   •  Doel, Hooghuisstraat 6a 
   •  Haasdonk, Pastoor Verwilghenplein 1 
       T 03 755 64 42 
   •  Kallo, Zavelgelaagstraat 14 
       T 03 575 56 82 
   •  Kieldrecht, Dorpsstraat 72 
       T 03 219 15 12 
   •  Prosperpolder, St.-Engelbertusstraat 19a 
   •  Melsele, St.- Elisabethstraat 62a 
       T 03 775 66 80 
   •  Verrebroek, Drieshoekstraat 26 
       T 03 254 25 41 
   •  Vrasene, Cauwenstraat 9a 
       T 03 755 76 53

Graf- en columbariumconcessies 
Op de Beverse begraafplaatsen heeft u de keuze tussen 
een graf-, nis- en urnenveldconcessie. Asverstrooiing  
behoort ook tot de mogelijkheden. 
De concessie op de begraafplaatsen wordt verleend voor 
één of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar 
vanaf het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen en is verlengbaar. Bij een concessie bent u 
verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen. 
 
Crematie 
Indien men na overlijden kiest voor crematie is er de 
keuze tussen: begraven van de urne, bijzetting in het  
columbarium of uitstrooiing van de assen. Het is ook 
mogelijk de as mee naar huis te nemen op voorwaarde 
dat dit op voorhand schriftelijk is vastgelegd door de 
overledene, of indien alle bloedverwanten in eerste 
graad hun toestemming geven. 
 
Kosteloze begraving of bijzetting 
Indien u kiest voor een kosteloze begraving of bijzetting, 
geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verleng-
baar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht. 
 
Grafzerken 
Voordat men een grafzerk kan plaatsen, moet een  
aanvraag ingediend worden bij het college van  
burgemeester en schepenen via de dienst Burgerzaken. 
 
Laatste wilsbeschikking 
Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke 
kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken 
aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn  
gemeente. Daarin kunt u vermelden of u begraven wilt 
worden of gecremeerd. Ook hoe u het afscheidsritueel 
(uitvaartplechtigheid) ziet, in welke gemeente u  
begraven wilt worden en het bestaan van een uitvaart-
contract kan hierin worden opgenomen. U kunt dit 
rechtstreeks bij de dienst Burgerzaken of bij de  
permanenties in de deelgemeenten. 
 
Euthanasie 
Elke meerderjarige die beschikt over een rijksregister-
nummer kan m.b.t. euthanasie een wilsverklaring laten 
registeren. Hiervoor kunt u terecht bij de dienst Burger-
zaken of op één van de permanenties in de deelgemeenten. 
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien 
of ingetrokken en blijft geldig. 
 
Orgaandonatie 
Orgaandonatie kan levens redden. Voor veel patiënten 
met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is  
orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. 
Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw  
organen gebruikt worden om levens te redden. Het is  
belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert 
als donor. Iedereen die in staat is zijn wil kenbaar te 
maken, kan persoonlijk een verklaring afleggen. Dit  
kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een 
uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en 
 transplantatie van organen. Kom langs voor registratie 
in het gemeentehuis. 
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Verhuizen 

Adreswijziging (binnen of buitenland) 
Elke adreswijziging binnen de gemeente of naar het  
buitenland, moet u melden via www.beveren.be/digi-
taal-loket (via 'Attesten'), op het gemeentehuisof bij de 
permanenties in de deelgemeenten. Een verhuis naar 
een andere gemeente geeft u aan bij de bevolkings-
dienst van uw nieuwe gemeente.  
De afvoering uit de bevolkingsregisters gebeurt op 
datum van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Ook 
als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden. U 
ontvangt dan een formulier ‘model 8’. Met dit formulier 
kunt u zich laten registreren op de Belgische ambassade 
of Belgisch consulaat van dat land.  
 
Ambtshalve schrapping / inschrijving 
Personen die verhuisd zijn zonder aangifte van adres- 
wijziging kunnen ambtshalve geschrapt worden uit de 
registers. Dit kan op basis van een collegebeslissing of 
een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken. 
Personen die in de gemeente hun hoofdverblijf hebben 
en niet ingeschreven zijn op hun adres, kunnen ambts-
halve worden ingeschreven via collegebeslissing of een 
beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken. 
 

Niet-Belgen 
 
Nieuwkomers 
Voor informatie over het statuut en het verblijf van 
vreemdelingen, kunt u terecht in het gemeentehuis,  
dienst Burgerzaken, team niet-Belgen. 
 
Belg worden 
Afhankelijk van de situatie en de verblijfsduur bestaan er 
verschillende manieren om de Belgische nationaliteit te 
verkrijgen. Vraag meer informatie in het gemeentehuis. 
 
Regularisatieaanvraag 
Vreemdelingen kunnen een regularisatieaanvraag  
indienen om een verlengd verblijf in België te bekomen. 
Dit kan op basis van humanitaire, medische of technische 
redenen. Het gemeentebestuur zal de aanvraag over- 
maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 
 

Reizen 
 
Reispas (paspoort) 
Iedereen (ongeacht de leeftijd) die naar een land reist waar 
een paspoort (en eventueel een visum) voor binnenkomst 
op het grondgebied vereist is, moet persoonlijk een reispas 
aanvragen. Op www.diplomatie.belgium.be vindt u een 
overzicht van deze landen. U vraagt het paspoort best 14 
dagen op voorhand aan. Kom hiervoor langs op het  
gemeentehuis. 
 
Visum 
Voor sommige landen waarvoor een paspoort vereist 
is, bestaat de kans dat u ook een visum nodig hebt.  
Dit kunt u aanvragen op de ambassade of consulaat  
van dat land. Contactgegevens vindt u terug op  
www.diplomatie.belgium.be of bij de dienst Burgerzaken. 
 
 

Reistoelating minderjarigen 
Minderjarigen die naar het buitenland gaan zonder  
begeleiding van één van de ouders, moeten hiervoor een 
reistoelating hebben van de persoon die het ouderlijk 
gezag heeft. Hiervoor kunt u terecht op het gemeente-
huis of bij de permanenties van de deelgemeenten. 
Daarnaast moet het kind ook beschikken over een geldig 
identiteitsdocument: eID voor +12-jarigen en kids-ID 
voor -12-jarigen. Voor sommige bestemmingen is een 
paspoort (reispas) nodig. 
 

Attesten, akten en uittreksels 
 
Vraag een uittreksel of attest uit het bevolkingsregister 
aan op het gemeentehuis of bij de permanenties in de 
deelgemeenten. U kunt dit ook online aanvragen via het 
digitaal loket op www.beveren.be. Geboorteakten, hu-
welijksakten en overlijdensakten kunnen opgevraagd 
worden in elke Belgische gemeente. 
 
Buitenlandse akten - overschrijving 
Personen met de Belgische nationaliteit die in het  
buitenland geboren, gehuwd of overleden zijn, moeten 
deze akten laten registreren bij de dienst Burgerzaken, 
team Burgerlijke stand. De buitenlandse akte wordt op-
genomen in de databank van de akten van de burgerlijke 
stand (DABS). 
 
Erfopvolging 
Voor de aanvraag van een attest erfopvolging, dit is een 
opsomming van mogelijke erfgenamen, kunt u terecht 
op het registratiekantoor van de Federale Overheids-
dienst Financiën, T 02 577 94 50. Als u niet meer over het 
trouwboekje beschikt, kunt u een attest van samen- 
stelling gezin afhalen aan de snelbalie in het gemeente-
huis of bij de permanenties. 
 
Militie 
Bezorg ons de documenten die u nog in uw bezit heeft 
(bv. militair zakboekje e.d.).  Als u zelf geen gegevens 
meer heeft, doet de dienst Burgerzaken een aanvraag bij 
Defensie of Binnenlandse Zaken. De documenten  
kunnen bezorgd worden via mail of per post. 
 

Uittreksel uit het strafregister 
Een uittreksel uit het strafregister, het vroegere 'bewijs 
van goed gedrag en zeden', vraagt u aan via  
www.beveren.be/digitaal-loket (het attest wordt dan  
onmiddellijk meegegeven). 
 
Rijbewijzen 
Voor (voorlopige) rijbewijzen en internationale rijbewijzen 
kunt u terecht bij dienst Burgerzaken. 
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MOBILITEIT 

   Verkeershinder 
 

Op www.beveren.be vindt u een overzicht van de  
actuele werken en verkeershinder. Bij grotere  
werken kunt u zich inschrijven op een nieuwsbrief. 
Raadpleeg hiervoor de website. 
Opmerkingen over verkeershinder of mobiliteitspro-
blemen kunt u melden via www.beveren.be/meldpunt. 
Hier kunt u ook terecht voor opmerkingen over weg-
omleidingen. 

 

Fietsen 
 
Fietspaden / wegen 
Heeft u opmerkingen over de staat van de infrastructuur 
(bijvoorbeeld putten) van de fietspaden of wegen?  
Geef uw suggesties door via www.beveren.be/meldpunt. 
 
Fietsregistratie 
Na diefstal raken veel teruggevonden fietsen niet terug 
bij hun rechtmatige eigenaar omdat de politie de  
identiteit niet kan achterhalen. Laat daarom uw fiets  
gratis labelen. Uw fiets krijgt dan een stevige sticker 
(thermisch label) op basis van uw rijksregisternummer. 
Alle soorten fietsen en bromfietsen kunnen worden  
gelabeld, zelfs fietskarren en aanhangfietsen. U kunt 
hiervoor iedere weekdag terecht bij de Technische 
dienst wegen en ook in de permanenties (zie  
www.beveren.be). Breng uw identiteitskaart mee.  
Op www.gevondenfietsen.be vindt u ook een overzicht 
van gevonden fietsen. 
 

Openbaar vervoer 
 
Bus 
De Lijn, www.delijn.be 
De dichtstbijzijnde Lijnwinkels vindt u aan het station 
van Sint-Niklaas en in premetrostation Groenplaats in 
Antwerpen.  
• Abonnementen De Lijn 

De gemeente Beveren komt financieel tussen in de 
aankoopprijs van abonnementen: 25% korting op de 
Buzzy Pazz (abonnement -25 jaar). Abonnementen 
zijn geldig in heel Vlaanderen, op alle voertuigen van 
'De Lijn'. 
Vraag een abonnement aan via www.delijn.be of  
T 070 220 200 (0.30 EUR/min) 

 
• Rij gratis met de bus op dinsdagen. Dit geldt enkel  

indien op- en afstaphalte in groot-Beveren ligt. 
Om van deze gratis dinsdagbus gebruik te kunnen 
maken moet u een M-ticket of SMS-ticket aan- 
vragen via de app van De Lijn. Een SMS-ticket kost 
u wel 0,15 euro per ticket. 

 
• Heeft u een melding over een bushokje  

(vernieling, beschadigd …) laat het ons weten  
via www.beveren.be/meldpunt.  

 
    Trein 
    NMBS  
    Stationsplein 2 
    Klantendienst binnenlands verkeer NMBS 
    T 02 528 28 28 (7 dagen op 7, van 7 tot 21.30 uur) 
    www.nmbs.be 
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Parkeren 
 

PARKEREN IN HET CENTRUM VAN BEVEREN 
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PARKEREN IN HET CENTRUM VAN MELSELE 
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Parkeerwinkel 
In de parkeerwinkel kunt u terecht voor: 
Vragen, opmerkingen en klachten rond parkeren; 
Aanvragen van bewonerskaarten; 
Aanvragen van zorgverstrekkerskaarten (voor huisart-
sen, thuisverpleging, kinesisten en persoonsverzorgers); 
Aankoop van een blauwe schijf; 
Betaling van een retributiebon; 
De parkeerwinkel bevindt zich in de ondergrondse  
parking van de Warande. 
 
    Parkeerwinkel Streeteo 
    Kasteeldreef 19, 9120 Beveren 
    T 03 205 65 96 
    E parkeren.beveren@streeteo.com 
    Openingsuren: maandag gesloten,  
    van dinsdag tot zaterdag, van 9 tot 12.30 uur 
    Woensdagnamiddag: van 13.30 tot 17 uur. 
 
Parkeren centrum Beveren 
Van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur,  
uitgezonderd zon-, feestdagen en 11 juli, kunt u in het 
centrum van Beveren betalend parkeren of parkeren in 
de blauwe zones. 
 
Betalend parkeren 
In de betaalzone kunt u een half uur gratis parkeren. 
U kunt betalen met kleingeld én via sms-parkeren. Door 
een sms’je bij aankomst en vertrek, wordt enkel de  
effectieve parkeertijd aangerekend. Wanneer het  
stopberichtje vergeten wordt, stopt het systeem  
automatisch de tijd wanneer de maximale parkeertijd voor 
de parkeerzone bereikt is. U vindt hierover informatie op 
de parkeerautomaten en op www.4411.be. 
 
Blauwe zone 
In de blauwe zone legt u uw parkeerschijf zichtbaar aan 
de binnenkant van de voorruit. 
U kunt dan gedurende 2 uur parkeren. 
 
In Beveren-centrum zijn er 9 parkings. Enkel die op de 
Grote Markt en de ondergrondse parking Warande zijn 
betalend. Alle parkings behalve parking Warande zijn 
openbaar. Bewonerskaarten kunnen niet gebruikt  
worden in de betaalzone. Personen met een handicap 
kunnen hun parkeerkaart gebruiken in beide zones en 
hoeven hiervoor niet te betalen. 
 
Bewonerskaarten 
Bewonerskaart centrum Beveren en Melsele 
Inwoners die in de betaalzone of in de blauwe zone 
wonen, hebben recht op een bewonerskaart waarmee ze 
onbeperkt kunnen parkeren in één van de vijf bewoners-
zones van het centrum. 
U kunt onbeperkt gratis parkeren op alle reglementaire 
parkeerplaatsen in de bewonerszone waar u gedomi- 
cilieerd bent. Deze kaart is gratis en twee jaar geldig. 
Eén kaart per wooneenheid. Slechts één nummerplaat 
per kaart. 
Bewonerskaarten kunnen niet gebruikt worden in de  
betaalzone. Bewoners moeten bij afhalen van hun  

bewonerskaart één bewonerszone kiezen. Anders- 
validen kunnen hun andersvalidenkaart in alle zones  
gebruiken.  
Vraag uw bewonerskaart in de parkeerwinkel. 
 
Parkeerkaart voor personen met een beperking 
Personen met een beperking kunnen - als ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen - een speciale parkeerkaart 
krijgen. Deze kaart laat toe om de wagen op een parkeer-
plaats voor personen met een handicap te parkeren. De 
parkeerkaart kunt u aanvragen in het Sociaal Huis of bij 
de permanenties in de deelgemeenten. Een parkeer-
plaats voor een mindervalide kunt u aanvragen bij de 
dienst Mobiliteit. 
 

Autodelen 
 

In Beveren en deelgemeenten kunt u gebruik maken van 
een deelauto. U haalt de wagen op aan het afhaalpunt 
en breng hem na de rit naar dezelfde locatie terug. U be-
taalt geen abonnementskosten, enkel het gebruik. Re-
serveren en betalen gebeurt via een app. 
 

Trage wegen 
 
Trage wegen is de verzamelnaam voor alle veldwegen, 
kerkpaden, voetpaadjes en alle andere wegen die niet 
geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het zijn vaak 
buurt- en voetwegen die vroeger deel uitmaakten van 
een dicht netwerk rondom dorpen. Groendienst en 
dienst Natuurontwikkeling onderhouden deze wegen. 
Vraag de gratis overzichtskaart bij dienst Toerisme. 
 

Sneeuw en ijs ruimen 
 
Bij sneeuwval of ijzel moet u het voetpad tot en met de 
goot (of een verharde berm) sneeuw- en ijsvrijmaken.  
U vindt strooizout in de meeste supermarkten. Voor  
mensen met een beperking kan het strooizout naar huis  
gebracht worden. Bekijk de veel gestelde vragen over de 
winterdienst op www.beveren.be of contacteer het  
KlantenContactCenter.
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BETALINGSMOEILIJKHEDEN, 
STEUN EN ADVIES 
Financiële steun 
 
Leefloon 
U heeft recht op een leefloon als uw inkomen  
onvoldoende is en als u niet in staat bent zelf die  
toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het 
leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen 
zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het  
leefloon. 
 
Als u recht heeft op een leefloon, kunt u een bijzondere 
begeleiding krijgen om een persoonlijk ontwikkelings-
traject uit te werken. Dit persoonlijk ontwikkelingstraject 
wordt meestal vastgelegd in een “geïndividualiseerd  
project voor maatschappelijke integratie”, kortweg GPMI. 
Het GPMI is een contract opgesteld tussen u en het 
OCMW. 
 

Huursubsidie 
Inwoners met een beperkt inkomen kunnen een financi-
ële tussenkomst in de huurprijs van hun woning aanvra-
gen, op voorwaarde dat ze op de wachtlijst staan om een 
sociale woning te huren bij de Gewestelijke Maatschap-
pij voor Huisvesting. Deze tegemoetkoming wordt toege-
kend in afwachting van een sociale woning. De 
huursubsidie bedraagt 25% van de huurprijs met een 
maximum van 100 EUR per maand. U vindt de voorwaar-
den terug op de website van de gemeente.  
 
UiTPAS Reynaert met kansentarief 
Inwoners die ofwel 
• recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in 

de ziekteverzekering 
• financiële ondersteuning krijgen van het OCMW 
•  in schuldbemiddeling zijn kunnen een UiTPAS Rey-

naert met kansentarief aanvragen. 
Met deze UiTPAS met kansentarief krijgt u 80% korting 
bij lid- of inschrijvingsgeld / deelnameprijs aan 
• de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten; 
• de gemeentelijke kunstacademie; 
• cultuurcentrum Ter Vesten; 
• Lago De Meerminnen; 
• de aangesloten socio-culturele, sport- of jeugdver-

enigingen. 
Voor meer info en aanvragen 
Gemeentehuis, vrijetijdsbalie of via www.beveren.be/uitpas 
 
Rap op stap 
Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelings-
kantoor voor mensen met een beperkt budget. Er  
kunnen in dit kantoor zowel vakanties als daguitstappen 
en sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden. Boven-
dien helpen de medewerkers u ook met praktische zaken 
zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken 
van geschikt vervoer. 

Het Rap op Stap kantoor bevindt zich in het nieuw  
gemeentehuis en is open op dinsdag van 8.30 tot 12.30 
uur. Of contacteer het kantoor via T 03 750 15 11. 
 
Inkomensvervangende- en integratietegemoet- 
koming voor personen met een handicap 
Voor personen met een handicap van 21 tot 65 jaar. 
Toekenning op basis van de handicap (medische evaluatie) 
en van het inkomen van de aanvrager (inkomens- 
onderzoek). De aanvraag gebeurt bij het Sociaal Huis. 
 
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
Voor ouderen vanaf 65 jaar. 
Deze tegemoetkoming tracht het inkomen  en bijgevolg 
ook de zelfredzaamheid te verhogen. Een verminderde 
zelfredzaamheid brengt immers extra kosten met zich 
mee. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op basis 
van de handicap (medische evaluatie) en van het  
inkomen van de aanvrager (inkomensonderzoek). De 
aanvraag gebeurt bij het Sociaal Huis. 
 
Zorgpremies 
In Vlaanderen/België zijn zeer veel sociale voordelen en 
verminderingen voor bepaalde categorieën van mensen 
(ouderen, personen met een handicap, personen met een 
laag inkomen …). Denk maar aan belastingvoordelen,  
verminderingen bij openbaar vervoer, sociale tarieven 
bij telecommunicatie, gas en elektriciteit … Als u wilt 
weten of u in aanmerking komt voor deze sociale  
voordelen, dan kunt u in het Sociaal Huis terecht voor 
een rechtenonderzoek. 
 

•  Zorgpremie volwassene  
Inwoners vanaf  21 jaar kunnen in aanmerking 
komen voor een zorgpremie volwassene. U vindt de 
voorwaarden terug op de website van de gemeente. 
Vraag uw premie aan via www.beveren.be/digitaal-
loket. 

 

• Zorgpremie kind 
Inwoners tot 21 jaar die een erkenning hebben van 
de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor 
Personen met een handicap, hebben recht op een 
zorgpremie. Kijk op de website van de gemeente 
voor de voorwaarden. Vraag uw premie aan via 
www.beveren.be/digitaal-loket. 

 

• Vervoerskosten 
Inwoners die recht hebben op een zorgpremie kinderen 
of de zorgpremie volwassenen tot de leeftijd van 65 jaar 
hebben recht op een tussenkomst vervoerskosten. Het 
netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan  
35 000 EUR. 
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• Gemeentelijke opcentiemen op  
                        onroerende voorheffing 
Inwoners van 65 jaar of ouder zonder beroepsactiviteit, 
kunnen in aanmerking komen voor een teruggave van de 
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing. Raadpleeg de website of de premiebrochure voor 
de voorwaarden. 
 
School- of studietoelagen 
Afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssamenstelling 
kunt u recht hebben op een school- of studietoelage. De 
studietoelage loopt automatisch via het groeipakket 
(vroeger kinderbijslag). Meer gedetailleerde informatie 
via www.groeipakket.be.  
 
Schoolparticipatiefonds 
Het schoolparticipatiefonds wil gezinnen met een  
beperkt inkomen ondersteunen in het betalen van hun 
schoolfacturen voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Kijk of u 
in aanmerking komt op de website van de gemeente of 
in de premiebrochure. 
 
Kia-cheque 
De KIA-cheque geeft kinderen tussen 2 en 18 jaar een  
financiële tegemoetkoming van 25 EUR op de deelname-
prijs bij vrijetijdsactiviteiten. U kunt de cheque gebruiken 
voor alle activiteiten die worden georganiseerd door de 
Sportdienst, Jeugdraad, dienst Cultuur, jeugdbewegingen 
en sportverenigingen in Beveren. Kijk op de website of in 
de premiebrochure voor de voorwaarden. 
 
Schuldhulpverlening 
Het OCMW is erkend als dienst voor schuldbemiddeling. 
Via het Sociaal Huis worden personen met schulden  
begeleid. Indien gewenst kan het OCMW het beheer over 
het budget overnemen en werken aan een afbetalings-
plan. 
Het OCMW Beveren werkt samen met de ‘Dienst voor 
schuldbemiddeling Waasland’. Dit is een vereniging van 
vier Wase OCMW’s die erkend is om op te treden in de 
het kader van de wet ‘collectieve schuldenregeling’. Zo 
krijgen personen met een ernstige schuldenlast de  
mogelijkheid om op een haalbare manier de schulden  
af te betalen en het perspectief te behouden om binnen 
een redelijke termijn (meestal maximum 5 jaar)  
schuldenvrij te zijn. 
Meer info via E schuldhulpverlening@beveren.be. 
 
Betalingsmoeilijkheden 
Indien u moeilijkheden heeft om uw gemeente- 
belastingen of gemeentelijke facturen te betalen,  
neem dan contact op met de dienst Financiën. Er kan 
eventueel een afbetalingsplan afgesproken worden. Zo 
vermijdt u ook aanmanings- en deurwaarderskosten! 
Voor andere betalingsproblemen kunt u hulp vragen bij 
het Sociaal Huis.

Juridisch advies  
 

U kunt bij het Sociaal Huis terecht voor gratis  
juridisch advies. Elke donderdag van 15 tot 17 uur. Een 
jurist zal trachten een antwoord te geven op eenvoudige 
juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, 
gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag 
… Maak vooraf een afspraak via T 03 750 15 11. 
 
Erfopvolging 
Voor de aanvraag van een attest erfopvolging, dit is een 
opsomming van mogelijke erfgenamen, kunt u terecht 
bij het registratiekantoor van de Federale Overheids-
dienst Financiën, T 02 577 94 50. Indien u niet meer over 
het trouwboekje beschikt, kunt u een attest van  
‘samenstelling gezin’ afhalen bij de dienst Burgerzaken. 
 

Pensioen 
 
Voor pensioenaanvragen en bijkomende info over het 
stelsel van zelfstandigen en werknemers in de privé- 
sector kunt u terecht in het Sociaal Huis of bij de  
permanenties in de deelgemeenten. 
 
Inkomensgarantie voor ouderen 
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt  
financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die 
zelf niet over voldoende middelen beschikken. De  
Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie 
toe. Als u al een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt 
die als IGO-aanvraag. Het recht op de IGO wordt dan 
mee onderzocht. In andere gevallen kan de IGO  
aangevraagd worden bij het Sociaal Huis of bij de  
permanenties in de deelgemeenten. 
 

Betaling energiekosten 
 
Afbetaling  water, gas en elektriciteit 
Binnen het OCMW bemiddelt een Lokale Adviescommissie 
bij de afbetaling van schulden van water, gas en  
elektriciteit zodat een afsluiting kan worden vermeden. 
 
Verwarmingsfonds 
Mensen met een laag inkomen kunnen bij het Sociaal 
Huis terecht voor een tussenkomst in de verwarmings-
kosten. 
 

Gratis huisvuilzakken 
Indien u ingeschreven bent in het bevolkings- of  
vreemdelingenregister van Beveren, dan heeft u in een 
aantal gevallen recht op 2 gratis rollen huisvuilzakken 
van 60 of 30 liter. Elke rol bevat 10 restafvalzakken. 
Indien u aan de voorwaarden voldoet en in een  
sorteerstraat woont,  heeft u recht op de waarde van  
2 rollen huisvuilzakken. Dit bedrag wordt op uw  
diftarrekening gestort. 
Kijk voor de voorwaarden op de website van de  
gemeente of in de premiebrochure. 
U kunt de zakken ophalen in het gemeentehuis of op de 
permanenties.
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OPVANG 
Kinderen 
 
Kinderopvang 
Heeft u vragen over opvangmogelijkheden van uw 
kind(eren)? 
Meer informatie via de Dienst Kinderopvang of vraag de 
brochure ‘Kinderopvang in Beveren’. 
Deze brochure bevat de contactgegevens van alle  
opvanginitiatieven in Beveren. Ook de website  
www.kinderopvangwijzer.be/beveren geeft dit overzicht. 
Bovendien toont deze website ook meteen welke  
opvanginitiatieven nog plaats hebben.  
 
    Dienst Kinderopvang 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
    www.kinderopvangwijzer.be/beveren 
 
Kinderdagverblijf Windekind 
Windekind is een kinderdagverblijf voor kinderen van  
0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan.  De opvang is 
open van maandag tot vrijdag van 6.45 tot 19 uur. Win-
dekind biedt ook flexibele opvang op zaterdag van 8 tot 
18 uur voor kindjes van 0 tot 6 jaar. 
 
    Kinderdagverblijf Windekind 
    Oude Zandstraat 88, 9120 Beveren 
    T 03 750 46 95  
    E windekind@beveren.be 
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WONEN 
Kopen en verkopen 
 
Bodemattest  
Een bodemattest is vereist bij elke overdracht van  
eigendom, bijvoorbeeld als u uw huis verkoopt. Het  
attest wordt afgeleverd door OVAM. De notaris vraagt 
meestal het bodemattest voor u aan.  
 

Huren en verhuren 
 
Huren met een beperkt inkomen? 
Woningnood 
Het Sociaal Huis krijgt regelmatig aanvragen van  
mensen die dringend een woning nodig hebben. Om 
hieraan tegemoet te komen, wordt onder meer  
samengewerkt met het Sociaal Verhuurkantoor  
Waasland. Wilt u een woning huren omdat u in woning-
nood verkeert of zelf een woning verhuren, neem dan 
contact op met het Sociaal Huis. 
 

Bouwen, verbouwen, slopen en  
herbouwen  
 
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag): wanneer 
nodig? 
Wie wil bouwen of verbouwen, moet voor de start van de 
werken een omgevingsvergunning (bouwaanvraag)  
aanvragen. Ook voor de afbraak van gebouwen, het  
vellen van bomen (kapvergunning), het wijzigen van het 

bodemreliëf (zoals verhardingen, ophogingen,  
afgravingen), het plaatsen van afsluitingen, het plaatsen 
van bijgebouwen … heeft u zo’n vergunning nodig. Kijk 
op ruimtevlaanderen.be of u een vergunning nodig 
heeft. Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact 
op met uw gemeente. 
 
Stedenbouwkundige voorschriften 
Bij het uitvoeren van bouwwerken moet u de  
stedenbouwkundige voorschriften respecteren. Deze 
voorschriften vindt u terug in verschillende soorten  
plannen (zoals gewestplan, BPA, RUP, verkaveling). Zij 
verschillen naargelang de aard van het werk en de 
plaats. De stedenbouwkundige vergunning kan ook 
voorwaarden bevatten waaraan de bouwheer moet  
voldoen (vb. m.b.t. materiaalgebruik, bouwvolume, 
bouwlijn …). 
 
Voor het begin van de werken moet de bouwheer aan  
de Technische dienst wegen een vaststelling van de  
toestand van het openbaar domein aanvragen. Dit is 
nodig om eventuele beschadiging tijdens de bouw- 
werken vast te stellen. Wanneer de bouwheer deze staat 
niet aanvraagt, wordt het openbaar domein geacht in 
goede staat te zijn en zullen herstelkosten voor  
beschadigingen aan het openbaar domein aan de  
bouwheer gefactureerd worden. 
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Omgevingsvergunning: hoe aanvragen? 
Vraag een omgevingsvergunning digitaal aan  
via het Vlaamse Omgevingsloket via  
www.omgevingsloket.be. Voor eenvoudige werken 
zonder medewerking van een architect (bouwen van 
een tuinhuis, veranda, oprit …) is het mogelijk te wer-
ken via de snelinvoer. Voor beide mogelijkheden moet 
u eerst inloggen met uw identiteitskaart. Een dossier 
digitaliseren kost 125 EUR. 
 
Inname openbaar domein: wanneer vergunning 
nodig? 
Wilt u een stukje van het openbaar domein gebruiken 
voor bouw- of verbouwingswerken, een container, 
kraan of verhuislift, het plaatsen van een parkeer- 
verbod, evenementen, het plaatsen van signalisatie 
voor wegenwerken? Dan heeft u een 'vergunning  
inname openbaar domein' nodig. Dit kunt u v 
oortaan ook digitaal aanvragen en opvolgen via 
www.beveren.be..  
 
Hoe aanvragen? 
Dien uw aanvraag voor bv. een parkeerverbod  
minstens 4 werkdagen vooraf in. Signalisatie- 
vergunningen voor bv. de plaatsing van een  
torenkraan moet 20 werkdagen op voorhand aan- 
gevraagd worden. Hetzelfde geldt voor aanvragen 
 inname openbaar domein op gewestwegen. U kunt 
dit volledig digitaal aanvragen. Indien u geen  
toegang heeft tot internet, kunt u terecht in het  
gemeentehuis. Bekijk de verleende vergunningen via 
www.hinderinkaart.be. Op die manier heeft u ook 
een overzicht van de hinder in uw straat. 

 
Parkeerverbod aanvragen door inwoners 
U kunt een parkeerverbod aanvragen voor uw  
woning wanneer u tijdelijk deze ruimte vrij wilt  
houden, bv. voor een verhuis, het leveren van  
meubelen of ander materiaal … 
 
Hoe aanvragen? 
Parkeerverbod in betalende of blauwe zone en in 
een zone zonder parkeerbeperking: 
Vraag het parkeerverbod aan via het digitaal loket | 
inname openbaar domein. 
De dienst Mobiliteit bezorgt u een vergunning  
waarmee u het verkeersbord kunt afhalen bij de 
Technische dienst Wegen. 
 
Voor sommige werken is meer nodig dan enkel het 
vrijhouden van enkele parkeerplaatsen. Zo kunnen 
sommige werken een deel van een voetpad of rijbaan  
innemen, bv. bij het plaatsen van een stelling, 
kraan of container. In deze gevallen is de aannemer 
of de containerfirma verantwoordelijk voor het  
aanbrengen van de nodige signalisatie. Hiervoor 
moet hij een vergunning aanvragen. Parkeerverbods-
borden kunnen wel door de bewoner zelf  
aangevraagd worden nadat de containerfirma of de 
aannemer de vergunning heeft aangevraagd! 

Opritten 
Voor het aanleggen of opbreken van voetpaden of  
opritten op het openbaar domein en het verlagen van 
boordstenen heeft u een vergunning nodig. Die vraagt u 
aan de Technische dienst wegen. De aanvrager staat in 
voor alle kosten die hieraan verbonden zijn. 

 
Leegstand en verkrotting 
De Vlaamse Overheid en de gemeente heffen een  
belasting op leegstaande en verkrotte woningen,  
gebouwen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast heeft de  
burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt 
of onbewoonbaar te verklaren. Als er gevaar dreigt voor 
de openbare veiligheid kan hij zelfs een bevel tot sloping 
geven. 

 
Grachten 
De bedding van de grachten die grenzen aan het  
openbaar domein is voor de helft eigendom van de  
overheid. De overheid staat in voor het regelmatig  
onderhoud van deze ‘baangrachten’. Private  
afwateringsgrachten moeten door hun private eigenaar 
onderhouden worden. Scheidingsgrachten, dit zijn 
grachten op de grens van twee percelen, moeten door de 
aanpalende eigenaars onderhouden worden. In principe 
is het verboden grachten te dichten of te overwelven  
(inbuizen). Wenst u toch uitzonderlijk een gedeeltelijke 
overwelving, doe dan een schriftelijke aanvraag bij de 
gemeente. De aanvrager staat in voor alle kosten die 
hieraan verbonden zijn. 

 
Aansluiting op de riolering van nieuwbouw of  
bestaande woning 
Dien de aanvraag in vóór de start van de werken bij de 
Technische dienst wegen. Een afspraak met deze dienst 
is belangrijk om de juiste diepte te bepalen voor de  
aansluiting op het rioleringsstelsel.  De kosten voor de 
aansluiting worden bij reglement bepaald. 

 
Gescheiden rioleringssysteem 
Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, gebeurt dit door 
middel van een gescheiden systeem. Afvalwaterstromen 
en regenwaterstromen worden volledig gescheiden.  
Afvalwater wordt getransporteerd richting zuiverings- 
station. Regenwater moet in eerste instantie zoveel  
mogelijk worden hergebruikt, geïnfiltreerd en in laatste 
instantie vertraagd worden afgevoerd naar het dichtstbij 
gelegen grachtenstelsel. De milieuwetgeving VLAREM II 
verplicht woningen om aan te sluiten op de gescheiden 
riolering. 
Na aanleg van uw rioleringsstelsel moet uw stelsel  
gekeurd worden door een door Vlario erkende keurder 
voor uw stelsel wordt aangesloten op de straatriolering. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de de dienst  
Waterlopen. 
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Regenwaterputten 
Bij nieuwbouw en grondige verbouwingswerken van  
een gebouw met een horizontale dakoppervlakte van 
minimum 75 m2 moet een regenwaterput van minimum 
5000 liter geplaatst worden. Het regenwater wordt dan 
hergebruikt voor spoeling van een toilet en/of aangesloten 
op een wasmachine. Op het bouwplan moeten alle  
technische gegevens nauwkeurig aangeduid worden  
(inhoud, aftappunten, dakoppervlakte enz.). De regen-
waterput moet samen met het gescheiden riolerings- 
systeem gekeurd worden door een door Vlario erkende 
keurder. 
 
Aalputten / septische putten 
Het is verboden om toiletten rechtstreeks op de riolering 
aan te sluiten. Enkel de overloop van aalputten en  
septische putten mag in de riolering uitmonden. Het  
gebruik van een septische put is verplicht voor elke  
woning om de doorstroming naar de riolering te  
bevorderen. Voor het ruimen van aalputten en septische 
putten contacteert u een privébedrijf. Voor meer  
informatie, contacteer de Technische dienst wegen. 
 
Energieprestatieregelgeving  (EPC) 
Indien u een woning, appartement of studio te koop 
aanbiedt, moet u verplicht over een geldig energie- 
prestatiecertificaat (EPC) beschikken. Dit EPC geeft de 
potentiële koper of huurder in een oogopslag informatie 
over de energiezuinigheid van de woning. De Vlaamse 
overheid wil dat tegen 2050 elke woning even energie-
zuinig is als een hedendaagse nieuwbouwwoning. U 
kunt de status van uw woning laten opnemen door een 
erkend en gecertificeerd energiedeskundige type A. Uw 

woning nu al klaarmaken voor de toekomst levert u  
alvast een lagere energiefactuur en een verhoogd woon-
comfort op. Meer informatie via www.energiesparen.be 
of in het gemeentehuis. 
 

Ruimtelijke ordening 
 
Uitvoeringsplannen 
De uitwerking van de basisregels van de structuur- 
plannen gebeurt in ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) die er ook zijn op de drie bestuursniveaus:  
Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen,  
Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen,  
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (de  
vroegere BPA’s (bijzonder plan van aanleg). De  
toekomstige stedenbouwkundige bestemmingen met 
bijhorende bouwvoorschriften worden er in detail in  
opgesteld. Indien nodig wordt in sommige gevallen  
ook een onteigeningsplan opgemaakt. 
 
Zonevreemd 
Zonevreemdheid betekent dat een gebouw gelegen is in 
een gebied dat daarvoor niet bestemd is (voorbeeld: een 
vergunde woning in natuurgebied). Als dit ruimtelijk te 
verantwoorden is, kan een zonevreemd gebouw, mits 
bepaalde voorwaarden, op die plaats toch behouden 
blijven.  
 
Planologisch attest 
Een planologisch attest geeft aan of een zonevreemd  
bedrijf op die plaats mag blijven bestaan en eventueel 
mag uitbreiden. Het wordt gevolgd door een Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 
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Rooilijn 
De rooilijn is de grens tussen het privaat en het openbaar 
domein. In functie van de latere heraanleg van een weg 
kan het nodig zijn dat de toekomstige bebouwing  
achteruit geplaatst moet worden. 
 
Achtertuinontsluiting 
In bepaalde straten van een woongebied is de parkeer-
druk groot omdat garages en parkeergelegenheid op  
privaat terrein ontbreken (bv. bij een gesloten huizenrij). 
Om hieraan tegemoet te komen, tracht de gemeente, 
waar mogelijk, de privétuinen langs achter te ontsluiten 
via een gemeenschappelijke toegangsweg. De kosten  
die hieraan verbonden zijn, worden gedeeltelijk  
gerecupereerd bij de eigenaars die van deze ontsluiting 
gebruik willen maken. 
Meer info te verkrijgen bij dienst Stedenbouw en Ruimte-
lijke ordening. 
 
Onteigeningen 
Om projecten die van openbaar belang zijn te kunnen 
realiseren, kan de overheid desnoods overgaan tot  
onteigening van private eigendom, mits naleving van de 
voorgeschreven procedure. De goedkeuringsprocedure 
van een onteigeningsplan verschilt naargelang de  
initiatiefnemer (Vlaams Gewest, gemeente …). 
 

Verhuizen 
 
Gemeentelijke sociale huisvesting 
De gemeente kan functioneren als coördinator tussen de 
verschillende private en door de overheid erkende 
bouwmaatschappijen en -diensten. Daarnaast kan de 
gemeente ook zelf initiatieven nemen (bijvoorbeeld door 
het realiseren van sociale bouwkavels) of aan andere 
projecten deelnemen. 
 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland 
Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland huurt  
woningen op de particuliere huurmarkt. Deze woningen 
worden verder verhuurd aan woningzoekenden die het 
moeilijk hebben om een betaalbare en kwalitatieve  
woning te vinden. Geïnteresseerde verhuurders die een 
woning op een zekere en veilige manier willen verhuren, 
kunnen contact opnemen met het SVK Waasland.  
Woningzoekenden die een dringende woonnood en een 
laag inkomen hebben, kunnen voor een inschrijving  
contact opnemen met het Sociaal Huis Beveren of 
langskomen op de permanentie van het SVK Waasland in 
het Sociaal Huis, elke tweede en vierde donderdag van 
de maand tussen 14 en 15.30 uur of op afspraak. 
 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) 
bouwt en verhuurt sociale gezins- en bejaarden- 
woningen aan alle sociaal gerechtigden. Kandidaten  
kunnen zich persoonlijk aanmelden. De GMH bouwt  
ook sociale koopwoningen. 

 
    Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 
    Diederik van Beverenlaan 11, 9120 Beveren 
    T 03 750 95 30 
    E info@gmhbeveren.be 
    www.huisvesting-beveren.be 
    ma, di en do: 9 - 12 uur 
 
Waasse Landmaatschappij 
Bent u op zoek naar een sociale koopwoning of wenst u 
een oude woning te kopen met de bedoeling deze te 
renoveren? Dacht u eerder aan het renoveren van uw 
eigen bestaande woning én wenst u daarvoor een  
voordelige financiering af te sluiten? 
Neem dan contact op met de sociale huisvestings- 
maatschappij ‘Waasse Landmaatschappij’. 
Deze maatschappij staat in voor het verkopen van  
sociale koopwoningen (en sociale kavels | gronden). U 
kunt er ook terecht voor het afsluiten van sociale  
leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen. Voor beide zaken moet u voldoen aan een aantal 
concrete voorwaarden, zoals inkomensvoorwaarden en 
eigendomsvoorwaarden. 
 
    Waasse Landmaatschappij cvba 
    Onze-Lieve-Vrouwplein 28, 9100 Sint-Niklaas 
    T 03 777 25 92 
    E info@waasselandmaatschappij.be 
    www.waasselandmaatschappij.be 
    ma: 9 - 12 en 13 - 19 uur  
    di, wo en do: 9 - 12 en 13 - 17 uur 
 
Interwaas  
Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkings- 
verband voor streekontwikkeling tussen een aantal Wase 
gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke,  
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse ,  
Waasmunster en Zwijndrecht) en de provincie  
Oost-Vlaanderen. Interwaas wil betaalbaar wonen in het 
Waasland stimuleren, ook voor gezinnen en personen met 
een bescheiden inkomen die net buiten de categorie van 
de sociale huisvesting vallen. Daarom realiseert Interwaas 
woonprojecten die verkocht worden aan kostprijs. Op 
basis van bepaalde criteria krijgen bepaalde personen 
voorrang, maar er worden geen kopers uitgesloten. De  
criteria zijn enkel doorslaggevend als er meerdere  
kandidaten zijn voor één woning of perceel. 
 
    Interwaas 
    Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas 
    T 03 780 52 00 
    E info@interwaas.be 
    www.interwaas.be 
    ma - vr: 9 - 17 uur 
 
Verblijfsvergunning 
Elke vreemdeling die tijdelijk of permanent in België 
wenst te verblijven, moet zich aanmelden op de dienst 
Vreemdelingen van zijn gemeente. Afhankelijk van het 
verblijfsstatuut waar de vreemdeling onder valt, zal het 
gemeentebestuur een verblijfsvergunning of identiteits-
kaart afleveren.  
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Elektriciteit, telefoon, tv, gas en 
water 
 
Elektriciteit en gas 
U bent vrij om te kiezen bij welke energieleverancier u 
elektriciteit of aardgas koopt.  
Het energienetwerk wordt beheerd door Intergem. 
Een opsomming van de verschillende leveranciers voor 
aardgas en elektriciteit vindt u terug op www.vreg.be. 
Voor vragen/hulp bij het kiezen van de voordeligste  
leverancier kunt u terecht in het Sociaal Huis van  
Beveren. 
 
Water 
Voor alle vragen en meldingen van klanten geldt één  
algemeen contactnummer: 
T 02 238 96 99. Ook bereikbaar buiten de kantooruren. 
 

Energie 
 
Energiemeter 
De energiemeter meet het verbruik en het aandeel van 
huishoudapparaten in het totale energieverbruik van  
uw woning en vertelt u of dit meer of minder is dan  
normaal. U kunt de energiemeter gratis gedurende  
2 weken gebruiken om de nodige testen uit te voeren. 
Vraag meer informatie bij de dienst Milieubescherming. 
 

Premies rond bouwen,  
verbouwen en energie  

 
• Balansventilatie en warmterecuperatie 
• Gebruik van duurzaam gelabeld hout 
• Groendak 
• Hemelwaterinstallatie 
• Laagenergiewoningen 
• Superisolerend glas 
• Voorgevelrenovatie  
• Weren van opstijgend vocht 
• Warmtepompinstallatie 
• Vervanging van niet waterdoorlatende verharding 

door waterdoorlatende verharding 
• Verhuren aan Sociaal Verhuurkantoor. 
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GEZONDHEID EN ZORG 
Zorg voor kinderen 
 
Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind is geen huis van steen, maar een 
samenwerking tussen verschillende organisaties met 
een hart voor kinderen. Bij het Huis van het Kind  
Beveren bent u welkom met uw vragen over gezondheid, 
schoolloopbaan, sport, vrije tijd, vragen over opvoeding, 
financiële moeilijkheden … 
Meer informatie via Huis van het Kind of vraag naar de 
brochures “Huis van het Kind – voor ouders met kinde-
ren”. 
Deze brochures bevatten alle contactgegevens van orga-
nisaties die werken met en voor gezinnen met kinderen. 
Ook op de website www.beveren.be/huisvanhetkind 
vindt u deze contactgegevens. 
 
    Huis van het Kind | Sociaal Huis Beveren 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
 
Kind en Gezin  
Bij Kind en Gezin vindt u als ouder of professional alle  
informatie rond voeding, veiligheid, kinderopvang,  
opvoeding, wetgeving …  
Meer informatie op www.kindengezin.be of op de Kind 
en Gezin-lijn: 078 150 100 
 
Inenting kinderverlamming 
De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is 
verplicht tussen de 2de en 18de levensmaand. Het attest 
dat door de arts wordt afgeleverd, moet u afgeven bij de 
dienst Burgerzaken. Indien gehuwd, brengt u het  
huwelijksboekje mee. 
 
ZOEM: aanbod voor kinderen met een beperking 
ZOEM staat voor Zwemmen, Ontspannen En Meer en 
omvat het gemeentelijke vrijetijdsaanbod voor gezinnen 
met kinderen met een beperking. Wekelijks kunnen  
ouders met kinderen met een beperking op zaterdag-
voormiddag in het zwembad van Kieldrecht terecht.  
Tijdens de korte vakanties is er ook een dagprogramma 
op donderdag, onder de noemer ZOEMkids. Het  
programma wordt ook aangekondigd in ‘Vakantietoppers’. 
Vooraf inschrijven is verplicht! 
 
    E zoem@beveren.be 
    ZOEM Zwemt en ZOEM Sport: 
    T 03 750 18 80, sport@beveren.be 
    ZOEMkids (i.s.m. Vakantietoppers): 
    E Zoem@kvg.be of 09 227 34 41 
 

Hulp aan huis 
 
Onze thuishulp is er voor alle senioren, alleenstaanden 
en voor alle gezinnen die thuis hulp nodig hebben, tijde-
lijk of voor langere duur. Zo kan wie ouder is of zorg 

nodig heeft nog lange tijd zelfstandig blijven wonen.  
We helpen u graag met verzorgende en huishoudelijke 
taken als u een dagje ouder wordt, ziek bent, een  
beperking hebt of door omstandigheden zorg en  
thuishulp kunt gebruiken.  U kunt bij ons terecht voor 
gezinszorg, kraamhulp voor en na de bevalling, logis-
tieke hulp (poetsen) ook met dienstencheques, warme 
maaltijden aan huis. Voor kleine klussen in uw huis of 
uw tuin kunt u terecht bij onze karweidienst.  
 
    Zorgpunt Waasland | dienst Thuiszorg 
    Oude Zandstraat 92,9120 Beveren 
    T 03 750 92 92 
    E oost@zpw.be 
    www.zorgpuntwaasland.be 
    Karweidienst: klusjesdienst@zpw.be,  
    tel. 0488 81 65 10 bereikbaar van 9-12 uur. 
 

Dienstencentra 
Onze dienstencentra zijn leuke ontmoetingsplaatsen in 
uw buurt met heel wat dienstverlening voor jong en 
ouder. Kortom, iedereen is er van harte welkom. U kunt 
terecht in onze dienstencentra in het centrum van  
Beveren en in de deelgemeenten Haasdonk en Vrasene 
(in de loop van het najaar 2021). U kunt er 's middags 
warm komen eten. Elk dienstencentrum heeft voor jou 
ook een heleboel ontspannende activiteiten in petto 
zoals kaartnamiddagen, petanque, uitstappen. In  
beweging blijf je met onze dansnamiddagen, yoga,  
fietstochten … Voor de leergierigen is er een uitgebreid 
aanbod aan cursussen, workshops en infosessies. Of je 
wipt gewoon even binnen voor een babbel, een drankje 
of een knabbeltje. Samen met jou maken wij van jouw 
buurt een warme zorgzame buurt waar de buurtbe- 
woners elkaar kennen en er zijn voor elkaar.
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Dienstencentrum De Beuken  
Oude Zandstraat 103, 9120 Beveren  
T 03 755 54 49  
E debeuken@zpw.be  
www.zorgpuntwaasland.be 

 
Dienstencentrum De Rui (vanaf najaar 2021) 
Pastoor Verwilghenplein 25, Haasdonk 
E derui@zpw.be 
 
Dienstencentrum Den Birkenblok  
(vanaf najaar 2021) 
Oude Dorpsstraat 15,  Vrasene  
E denbirkenblok@zpw.be 

 

Wonen voor senioren  
U bent 65-plus en u wil graag kleiner wonen in een com-
pacte flat of woning? Onze assistentieflats en senioren-
woningen zijn huurflats waar u zelfstandig woont dicht 
bij een dienstencentrum of het woonzorgcentrum. De as-
sistentieflats beschikken ook over een noodoproepsy-
steem. Inwoners van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas of 
Zwijndrecht kunnen hier komen wonen maar ook senio-
ren van elders onder bepaalde voorwaarden.  
 

Assistentieflats De Beuken, Beveren 
T 03 755 54 49, voor aanvraag flat: T 03 750 92 47 
E debeuken@zpw.be  

 
Assistentieflats Peerkenshof, Haasdonk 
Voor aanvraag flat: T 03 750 92 56 
E peerkenshof@zpw.be 
 
Assistentieflats Cruynaershof, Vrasene 
Voor aanvraag flat: T 03 750 92 47 
E cruynaershof@zpw.be 

 
Assistentieflats Hof Ter Noten, Beveren 
T 03 750 92 47 
E debeuken@zpw.be  

 
Seniorenwoningen Hof Van Nespen, Haasdonk  
(2 flats voorbehouden voor personen met een  
beperking) 
T 03 750 92 56 

 
Seniorenwoningen Kallo  
T 03 750 92 56 

 
 
    Voor aanvragen, meer info:  
    Zorgpunt Waasland  
    Oude Zandstraat 92  
    9120 Beveren  
    T 03 750 92 92 (woon- en thuiszorg) 
    E oost@zpw.be  
    www.zorgpuntwaasland.be 
 
 

Opvang en zorg voor senioren en 
zorgbehoevende personen 
Dagverzorgingscentrum De Sloester 
Dagverzorgingscentrum De Sloester wil thuis- en mantel-
zorgers ondersteunen door dagopvang aan te bieden aan 
zorgbehoevende personen. Dit kan elke werkdag tussen 8 
en 18 uur. De gebruiker kiest zelf op welke dagen hij van de 
dienstverlening gebruik maakt: één dag of meerdere 
dagen per week, volledige of halve dagen. Ook aangepast 
vervoer van en naar De Sloester is mogelijk.  
 
    Dagverzorgingscentrum De Sloester  
    Oude Zandstraat 96, 9120 Beveren  
    T 03 750 92 35  
    E desloester@zpw.be  
    www.zorgpuntwaasland.be 
 
Woonzorgcentra en kortverblijf Zorgpunt Waasland 
Als thuis wonen echt niet meer gaat, kunnen ouderen en 
(jongere) mensen die zware zorg nodig hebben, in onze 
woonzorgcentra komen wonen in Beveren, Kruibeke, 
Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Naar een woonzorgcentrum 
verhuizen is een grote stap. Maar maak u geen zorgen. U 
zult zich snel thuis voelen bij ons. Ook als u niet in Beve-
ren, Kruibeke, Sint-Niklaas of Zwijndrecht woont, kunt u 
in onze woonzorgcentra terecht. 
In de meeste woonzorgcentra kunt u ook terecht voor 
kortverblijf. Tijdens een kort verblijf omringen we u tijde-
lijk met alle zorg die je nodig hebt om nadien terug naar 
huis te gaan. Kortverblijf ondersteunt de mantelzorgers 
die tijdelijk de zorg voor de oudere niet op zich kunnen 
nemen bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie ... Kortverblijf 
kan ook na ontslag uit het ziekenhuis als een terugkeer 
naar huis nog niet kan. 
 

Woonzorgcentrum en kortverblijf De Notelaar  
Oude Zandstraat 98, 9120 Beveren  
T 03 750 92 00  
E denotelaar@zpw.be  

 
Woonzorgcentrum en kortverblijf Briels  
Kerkplein 8, 9120 Melsele  
T 03 750 98 70  
E info.briels@zpw.be  

 
Woonzorgcentrum Boeyé - Van Landeghem  
(geen kortverblijf)  
Beverse Dijk 5, 9120 Kallo  
T 03 570 90 10  
E boeye.vanlandeghem@zpw.be  

 
Woonzorgcentrum en kortverblijf Huize Linde  
Pastoor Verwilghenplein 25, 9120 Haasdonk 
T 03 750 96 10  
E huizelinde@zpw.be  

 
Woonzorgcentrum en kortverblijf Huize Elisabeth  
Oude Dorpsstraat 19, 9120  Vrasene 
T 03 750 96 00  
E huizeelisabeth@zpw.be  
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    Voor hulp aan huis, serviceflats, assistentieflats en  
    woonzorg:  
    Zorgpunt Waasland  
    Oude Zandstraat 92  
    9120 Beveren  
    T 03 750 92 92 (woon- en thuiszorg) 
    E oost@zpw.be  
    www.zorgpuntwaasland.be 
 
 
    Niet-gemeentelijke residenties voor senioren 
 
    Vives vzw - Heilige Familie 
    Molenstraat 32, 9130 Kieldrecht  
    T 03 250 67 20 
 
    Residentie Meulenberg 
    Oude Zandstraat 34, 9120 Beveren  
    T 03 750 11 11  
 
    Residentie Grootenbosch 
    Oude Zandstraat 97, 9120 Beveren  
    T 03 750 28 20  
 
    Residentie Torenzicht 
    Verheyenplein 11, 9130 Verrebroek  
    T 03 722 17 51 
 

Zorg voor mensen met een beperking 
 
Home en dagcentrum De Bron 
De Bron biedt een permanent verblijf en dagopvang aan 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De 
Bron biedt ook beschermd wonen aan waar bewoners 
grotendeels zelfstandig wonen. Tot slot heeft De Bron ook 
een tijdelijk kortverblijf of opvang waar mensen met een 
verstandelijke beperking tijdelijk dag en nacht kunnen 
verblijven als zorg en opvang thuis even niet kan. 
 
Beschermd wonen, home en dagcentrum De Bron is ver-
gund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (www.vaph.be). 
 
    De Bron 
    Lesseliersdreef 3, 9120 Beveren 
    T 03 750 96 20  
    E debron@zpw.be 
    www.zorgpuntwaasland.be 
 
Dagcentrum De Stroom 
De Stroom is een kleinschalig dagcentrum voor volwas-
senen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of 
een degeneratieve cognitieve stoornis die beschikken 
over een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap of een vol-
doende toereikend budget Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp (RTH) hebben. De Stroom  biedt een zinvolle dag-
besteding aan en een ondersteuningsplan op maat.  
 
    De Stroom 
    Lesseliersdreef 3a, 9120 Beveren  
    T 03 750 96 25 
    E destroom@zpw.be 
    www.zorgpuntwaasland.be  

De Klaproos 
Vzw De Klaproos is een tehuis en dagcentrum, met een 
beperkte mogelijkheid tot kortverblijf, voor volwassenen 
met een mentale en eventueel ook een fysieke beper-
king. 
 
    De Klaproos vzw 
    Beverse Dijk 63, 9120 Kallo 
    T 03 755 42 02 
    E vzw.de.klaproos@telenet.be   
    www.vzwdeklaproos.be 
 
Katrinahof 
Inclusieve woonondersteuning voor volwassenen  
met een verstandelijke beperking, met eventuele  
bijkomende stoornissen. 
 
    Katrinahof  
    Peperkoren 20, 9120 Beveren 
 

Vervoersdienst 
 
Handicar 
Personen die niet op eigen kracht gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer, kunnen een beroep 
doen op de Handicar. 
Dat is de gemeentelijke vervoerdienst voor minder- 
mobiele personen en rolstoelpatiënten. Voor het vastleg-
gen van een rit, de voorwaarden of de prijs kunt u terecht 
in het Sociaal Huis. U kunt er enkel gebruik van maken als 
het begin- of het eindpunt van de rit in Beveren ligt. 
 
 
    Sociaal Huis Beveren 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
 
Minder Mobielen Centrale 
De Minder Mobielen Centrales (MMC’s) werden opgericht 
om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt 
inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te  
bieden. Meestal gaat het om mensen met een beperking, 
bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die  
familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of  
boodschappen willen doen. Het transport wordt  
verzorgd door vrijwillige automobilisten die op bepaalde 
dagen of uren beschikbaar zijn. De aanvragen worden 
gecoördineerd door een permanentiedienst die  
telefonisch bereikbaar is. 
 
    MMC Beveren 
    De Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 
    T 03 760 93 88  
    E thuiszorg.waasendender@cm.be 
 

Gezond blijven 
 
Gemeente Beveren organiseert regelmatig campagnes 
over verschillende gezondheidsthema’s.  
Gezondheidsbevordering en ziektepreventie  
(vaccinaties, valpreventie, geestelijke gezondheid,  
bevolkingsonderzoek…) 



KLANTENCONTACTCENTER T 03 750 15 11 | WWW.BEVEREN.BE  22 

 
    Sociaal Huis Beveren 
    Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E preventiewerker@beveren.be 
 

Drugpreventie 
 
Preventiedienst tabak, alcohol, drugs, gokken en 
gamen  
 
Deze dienst zorgt voor informatie, sensibilisering,  
adviesgesprekken en begeleiding.  
 
De preventiedienst werkt altijd op maat, u kunt er met al 
uw vragen over het thema terecht. 
Vertrouwelijk en gratis. Maak vooraf een afspraak. 
 
    Sociaal Huis Beveren 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 46 07 of T 0474 86 03 62 
    E preventiewerker@beveren.be 
 

     Wachtdiensten en ziekenhuizen 
 
    Dringende medische hulp 
    Voor (levensnoodzakelijke) dringende medische hulp  
    kunt u terecht op de spoeddienst. 
    In zeer dringende gevallen (ziekenwagen), bel het  
    nummer 112. U bent vrij om het ziekenhuis te kiezen,  
    behalve als u bij een spoedgeval door de dienst 100  
    wordt opgehaald.  
 
    Huisartsenwachtpost Waasland 
    Tijdens het weekend en op feestdagen kunt u hier  
    terecht voor dringende gezondheidsproblemen. 
    Maak een afspraak via T 03 361 0 361  De dag- en - 
    nachtpost bevindt zich in Sint-Niklaas. In Beveren  
    heeft men ook een dagpost in AZ Nikolaas - Campus  
    Beveren. 
     
    Meer info: www.wpwaasland.be 
 
    AZ Nikolaas - Campus Beveren 
    Oude Zandstraat 99 
    9120 Beveren 
    T 03 760 50 11 
    Een opname in het ziekenhuis gebeurt meestal op  
    doorverwijzing van uw huisarts.  
 

Noodnummers  
 
Apothekers 
T 0900 10 500  
(van 23 tot 9 uur: bel politiezone Waasland-Noord via  
T 03 750 14 11) 
 
Anonieme Alcoholisten 
T 03 239 14 15 
 
Antigifcentrum 
T 070 245 245 
 

Brandwondencentrum Antwerpen 
T 03 217 75 95 
 
Diabetes infolijn 
T 0800 96 333 
 
Druglijn 
T 078 15 10 20  
 
Informatieplatform voor personen met een  
mobiliteitsbeperking 
www.meermobiel.be  
 
Kankerfoon 
T 0800 15 802 
 
Medisch Centrum Beveren 
Ciamberlanidreef 42 
9120 Beveren 
T 03 775 11 11 
 
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling 
T 1712 
 
Psychiatrische ziekenhuizen  
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia 
Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas 
T 03 760 07 00, www.apzst-lucia.be 
 
Kliniek voor dagbehandeling Beveren Sint-Lucia 
Stationsstraat 120, 9120 Beveren 
T 03 760 07 51 
 
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus  
Dalstraat 84A, 9100 Sint-Niklaas 
T 03 776 00 41 
 
Rode Kruis-Vlaanderen 
T 105, alarmcentrale Rode Kruis, 24 op 24 bereikbaar 
 
Sensoa 
www.seksualiteit.be 
 
Seksueel misbruik  
www.nupraatikerover.be 
T 02 649 95 55  
 
Tandartsen 
T 0903 399 69 
 
Zelfmoordlijn  
T 02 649 95 55 
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MILIEU EN OMGEVING 

Afval 
 
Ibogem staat in voor de inzameling van huishoudelijk 
afval aan huis. In sommige straten of wijken wordt de 
huis-aan-huisophaling vervangen door het systeem van 
sorteerstraten, een combinatie van verschillende  
ondergrondse afvalcontainers. 
 
Ophaling soorten vuilnis 
pmd (plastic verpakkingen en flacons, metalen  
verpakkingen, drankkartons en alle huishoudelijke  
plastic verpakkingen) in blauwe afvalzakken, 
restafval, in grijze afvalzakken of in restafvalcontainers 
(2022), 
gft (groente-, fruit- en tuinafval),wordt opgehaald in  
containers (40, 120 of 240 liter), containers verkrijgbaar 
bij Ibogem. 
Er wordt gewerkt volgens het diftarsysteem. Uw gft- 
container wordt gewogen aan de hand van een slimme 
chip. De betaling verloopt via uw diftarrekening. 
glas wordt opgehaald in glaskratten, een glaskrat is  
verkrijgbaar bij Ibogem, 
papier en karton, moet samengebonden worden met 
natuurkoord of in een stevige kartonnen doos  
aangeboden worden voor ophaling. 
snoeihout, moet worden samengebonden met een  
natuurkoord. 
Ander afval kunt u kwijt op het recyclagepark. 
 
Pmd-zakken kunt u o.a. kopen bij het gemeentehuis,  
bij de permanenties in de deelgemeenten, bij de  
Technische dienst wegen (Europalaan 2, Beveren) en  
in diverse supermarkten. 
 
Ophaaldata 
Raadpleeg de ophaalkalender. Die wordt u thuis  
verstuurd of is te verkrijgen bij Ibogem of op het  
gemeentehuis. 
U kunt de kalender ook raadplegen via www.ibogem.be 
of via de app Recycle!  
 
Ophaling grofvuil 
Maak een afspraak via: T 03 250 13 78. 
 
Composteren 
Een groot deel van het huisvuil bestaat uit composteerbaar 
groente-, fruit- en tuinafval. Voor meer informatie over 
thuiscomposteren kunt u terecht op een van de demon-
stratieplaatsen of op www.ibogem.be/composteren/ 

Recyclageparken 
Breng afval dat niet aan huis wordt opgehaald, naar een 
recyclagepark van Ibogem: 
De parken in Melsele, Verrebroek en Rupelmonde zijn 
voor alle inwoners van Beveren. 
Elk park werkt met het diftarsysteem (geDIFferentieerd 
TARief). Er is  een opdeling tussen een gratis zone en een 
betalende zone. 
Recyclagepark Melsele, Schaarbeekstraat 27 (gratis 
zone), Slekkenstraat (betalende zone), 9120 Melsele 
Recyclagepark Verrebroek, Havinkbeekstraat 28  
(Aven Ackers zone E), 9130 Verrebroek 
Alle parken zijn open van dinsdag tot zaterdag;  
van 10 - 17 uur. De recyclageparken zijn eén dag per 
week vrij toegankelijk.  Maak een online afspraak via 
www.ibogem.be. 
 
Kringwinkel 
Wat u zelf niet meer nodig hebt, maar wat nog perfect 
hergebruikt kan worden, kunt u naar De Kringwinkel  
Ibogem brengen.  
 
    IBOGEM 
    Kringwinkel Waar Anders 
    De Warande 46, Beveren 
    Open van dinsdag tot zaterdag 
     
    Kringwinkel Melsele 
    Schaarbeekstraat 27, Melsele 
    Open van dinsdag tot zaterdag, van 10 tot 17 uur 
    Schaarbeekstraat 27, Melsele 
    T 03 253 16 64 
    E info@ibogem.be 
    www.ibogem.be 
 

Dieren 
 
Dierenbescherming 
Dierencentrum Waasland verzorgt de opvang, verzorging 
en plaatsing van verloren gelopen en verwaarloosde  
dieren en huisdieren die door hun eigenaar werden  
afgestaan. 
 
    Dierencentrum Waasland 
    Stuurstraat 55 
    9120 Haasdonk 
    T 03 777 34 44 
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Dieren en vogels  
Overlast van dieren en vogels in het openbaar groen 
zoals konijnen of duiven kunnen gemeld worden via het 
meldpunt: www.beveren.be/meldpunt of  
info@beveren.be of bij de dienst Natuurontwikkeling,  
T 03 750 15 11. 
 
Dode dieren 
Dode dieren op openbaar domein worden verwijderd 
door de Technische dienst wegen of door de politie. 
 

Eikenprocessierupsen  
De eikenprocessierups dankt haar naam aan het feit dat 
ze in groep (in processie) meestal voorkomt op boom-
stammen en takken van eikenbomen. De rupsen hebben 
brandharen die bij contact ernstige jeukhinder veroor-
zaken. In bewoond gebied, langs wegen en fietspaden 
neemt de gemeente maatregelen voor de uitroeiing van 
het nest. Vraag dit aan via www.beveren.be/meldpunt. 
Indien een nest van de eikenprocessierups zich op privé-
terrein  
bevindt, is het aan de eigenaar van het terrein om een 
gespecialiseerde firma te contacteren om het nest op 
eigen kosten te laten vernietigen. 
 
Hondenloopweiden 
Honden kunnen zich vrij uitleven op de 3 honden- 
losloopzones, zonder het risico dat daarbij broedende 
vogels, wandelaars of joggers opgeschrikt worden. 
Hondenlosloopzones: 
Haasdonk: Hof ter Saksen, naast de parking van het  
domein, ingang via Hof ter Saksendreef 
Kallo: Hondenlosloopzone aan natuurgebied De  
Lisdodde, toegankelijk via trage weg brug Melkader. 
Melsele: aan de rand van het landschapspark Molen-
beek, ingang Vogelkerslaan.

Rattenverdelging 
Heeft u als particulier last van ratten of schade door  
ratten opgemerkt, meld dit via het meldpunt:  
www.beveren.be/meldpunt. 
 

Wespennest  
Last van bijen? Bel een imker aangesloten bij de Wase 
Imkersbond: Willy Devriese, T 0493 64 24 66  of Rudi Van 
Hese, T 047752 64 64 
Last van wespen? Maak een melding via het e-loket op 
www.hvz-waasland.be of T 03 502 09 00. 
 

Zwerfkatten  
Als er in uw buurt overlast is door zwerfkatten, meldt u 
dat best via het meldpunt: www.beveren.be/meldpunt. 
De zwerfkatten worden gesteriliseerd. Daarna worden de 
dieren terug uitgezet.  
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    Milieu 
 
    U kunt terecht bij de dienst Milieubescherming voor: 
    
    • Analyse waterstaal 

Als inwoner van de gemeente Beveren kunt u  
kosteloos een waterstaal (vb. putwater) laten  
analyseren door het gemeentelijk milieulabo. U 
brengt een waterstaal van minstens 1 liter in een 
glazen fles binnen. Na analyse krijgt u de resultaten 
en de nodige toelichting. 

 
    • Advies bodemkwaliteit  

Zowel particulieren als bedrijven kunnen terecht 
voor advies in het kader van bv. de wettelijke  
bepalingen rond het grondverzet, oriënterende  
bodemonderzoeken, bodemsaneringen ...  
Bij bodemverontreiniging zowel door vaste als 
vloeibare stoffen bent u verplicht de dienst Milieu-
bescherming te verwittigen. De dienst zal u hierbij 
de nodige ondersteuning geven. 

 
    • Aanvraag bodemattest  

Bij de overdracht (vb. verkoop) van uw woning, 
grond … Heeft u een bodemattest van OVAM nodig. 
Dit wordt rechtstreeks geregeld via de notariële 
akte. De notaris neemt hiervoor zelf contact met de 
dienst Milieubescherming. In sommige gevallen 
dient er eerst een bodemonderzoek te gebeuren 
vooraleer er een overdracht kan plaatsvinden. Dit 
kan in sommige gevallen de verkoop met ettelijke 
maanden vertragen.  

 
    • Uitlenen CO2-meters 

Particulieren en bedrijven kunnen gratis een  
CO2-meter lenen om de ventilatiebehoefte in 
woonruimtes, vergaderruimtes, klaslokalen,  
slaapkamers … te controleren. 

 
    • Opvolging kwaliteit oppervlaktewater 

De dienst volgt op verschillende punten de  
waterkwaliteit op van het oppervlaktewater. De  
resultaten en besluiten worden gepubliceerd in een 
rapport van de intercommunale Interwaas.  

 
    • Luchtanalyse  

Uitvoering van luchtanalyses op vluchtige  
organische stoffen om de luchtkwaliteit op Bevers 
grondgebied na te gaan. De resultaten zijn ter 
inzage op de dienst. De resultaten van fijnstof- 
metingen kunnen online worden geconsulteerd via 
de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: 
www.vmm.be. 

 
    • Omgevingsvergunning 

Afhankelijk van de aard en de omvang is er voor het 
uitbaten  of gebruiken van installaties, toestellen, 
machines en opslagplaatsen een omgevings- 
vergunning nodig. Dit geldt ook voor grondwater-
winningen, lozingen van afvalwater, het houden 
van dieren … 

 

 
Deze wetgeving is niet beperkt tot professionele  
activiteiten, maar kan ook van toepassing zijn op 
particulieren. Let wel, indien uw activiteit ook  
onderhevig is aan een bouwvergunning, dan moet 
u het bouwkundig aspect aanvragen binnen  
hetzelfde omgevingsdossier. Zie ook p. 14 (Wonen, 
bouwen en verbouwen) 

  
    • Vergunning vellen van bomen buiten bos 

Wilt u een hoogstammige boom vellen? Dan heeft u 
meestal een vergunning nodig. Hoogstammige 
bomen zijn bomen die op 1 meter hoogte een  
omtrek hebben van meer dan 1 meter. 
 
Deze omgevingsvergunning is niet nodig als aan elk 
van de volgende voorwaarden voldaan is: 
-   de boom maakt geen deel uit van een bos; 
-   is geworteld in woongebied, agrarisch gebied of   
    industriegebied, en niet in woonparkgebied; 
-   staat binnen een straal van maximaal 15  m  
    rondom de vergunde woning of het bedrijfs- 
    gebouw. 

 
Voor de bomen die een stamomtrek hebben  
van minder dan 1 m moet altijd, behalve in  
woongebied, industriegebied en KMO-zone, een 
natuurvergunning aangevraagd worden bij de  
gemeente.  

 
    • Melding geluidshinder 

Afhankelijk van de geluidsbron is de wetgeving  
verschillend: 
Geluidshinder door muziek: bij klachten neemt 
 u contact op met de dienst Milieubescherming 
en/of de lokale politie. Er bestaan specifieke  
geluidsnormen waaraan de veroorzaker zich dient 
te houden. 
Geluidshinder bij tuinonderhoud: het is verboden 
om tussen 22 en 8 uur en op zon- en feestdagen om 
grasmachines, bosmaaiers of andere luidruchtige 
toestellen te gebruiken. 

 
    • Geurhinder 

Bij vaststelling van geurhinder contacteert u de 
dienst Milieubescherming. Het is van groot belang 
de dienst onmiddellijk te verwittigen omdat  
geurhinder dikwijls kortstondig van aard is en bij 
laattijdig verwittigen het niet meer mogelijk is om 
de bron te achterhalen. Buiten de diensturen wordt 
uw oproep doorgeschakeld naar de lokale politie.  

 
    • Aangifte sluikstort / zwerfvuil 

De dienst neemt de nodige stappen om het afval te 
laten verwijderen en indien mogelijk de dader op 
te sporen.
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Duurzaamheidsambtenaar 
De duurzaamheidsambtenaar promoot de principes van 
duurzame ontwikkeling in het gemeentelijk beleid.  
Duurzaamheid is nadenken over hoe men de natuur en het 
milieu minder kan belasten zonder dat men daarvoor aan 
comfort of dienstverlening hoeft in te boeten. 
Voor vragen, opmerkingen of voorstellen i.v.m. het duur-
zaam beleid in Beveren kunt u terecht bij de duurzaam-
heidsambtenaar. Vraag ernaar bij de dienst 
Milieubescherming. 
 
Milieubibliotheek 
De bibliotheek van de dienst Milieubescherming bevat 
een schat aan informatie over milieu, milieuwetgeving, 
natuur, duurzaam bouwen, milieu-educatie, gevaarlijke 
producten, chemie ... U kunt er boeken, naslagwerken, 
tijdschriften, jaarrapporten komen inkijken. U maakt 
hiervoor best een afspraak. 
 
Bestrijdingsmiddelen  of pesticiden  
Pesticiden of bestrijdingsmiddelen zorgen ervoor dat  
onkruid tijdelijk verdwijnt. Het onkruid verdwijnt, maar 
de pesticiden niet. Die sijpelen door in het grondwater 
en tasten ons leefmilieu en onze gezondheid aan. In de 
gemeente Beveren geldt een verbod op het gebruik van 
pesticiden bij de gemeentelijke diensten. 
 

Premie kleine landschapselementen 
Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn de natuurlijke 
elementen in het landelijke gebied zoals bomenrijen, 
houtkanten, hagen en poelen. KLE’s zijn een belangrijk 
toevluchtsoord voor vogels, kleine zoogdieren en  
insecten. Ze zijn de verbindingswegen in de natuur. De 
gemeente geeft een premie voor de aanleg en voor  
het onderhoud van KLE’s. Vraag de premie aan via 
www.beveren.be/digitaal-loket. Gemeente Beveren  
adviseert met de dienst Natuurontwikkeling over de  
provinciale premie ‘Beplant het landschap’. 
 
Stickers ‘geen reclamedrukwerk’ 
In het gemeentehuis kunt u stickers krijgen om op uw 
brievenbus te kleven als u geen ongeadresseerd  
reclamedrukwerk wilt ontvangen. U kunt kiezen uit de 
sticker ‘ja gratis pers, nee reclamedrukwerk’ of ‘nee  
gratis pers, nee reclamedrukwerk’. Wilt u ook  
geadresseerd reclamedrukwerk vermijden, laat uw 
 gegevens dan opnemen in het Robinsonbestand via 
www.robinsonlist.be. Marketingbedrijven die  
aangesloten zijn bij het Marketing Verbond selecteren 
dan niet langer uw naam. 
 

Groen en natuur 
 
We willen een aangename en waardevolle groene leef-
omgeving maken voor de inwoners van de gemeente. De 
Groendienst en dienst Natuurontwikkeling staan in voor 
o.a. aanleg en onderhoud van trage wegen en openbaar 
groen in woongebied, sport- en recreatieterreinen en op 
begraafplaatsen. Bovendien wordt gezorgd voor het 
groen- en natuurbeheer buiten woongebied, in  

landschapsparken zoals Molenbeekpark in Melsele en 
ruilverkaveling in Vrasene, de fortgrachten Haasdonk  
en Liefkenshoek en het wegbermbeheer. 
 
Natuur- en milieueducatie in het natuureducatief  
centrum Hof ter Saksen 
Voor meer informatie over acties in het kader van  
natuur- en milieueducatie, bv. amfibiënoverzetactie,  
natuurtentoonstellingen, natuurleerpaden  of thema-
wandelingen  kunt u bij dienst Natuurontwikkeling  
terecht. 
 
    Dienst Natuurontwikkeling 
    Hof ter Saksendreef 3A, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
 
Arboretum Hof ter Saksen 
Het arboretum is heel het jaar door open,  
ook op zaterdag! 
Geleide bezoeken zijn mogelijk via  
info@beveren.be. 
Zie ook ‘Hof ter Saksen’ op p. 26 
 
 

    
Premies natuur en groen

 

    Vraag uw premies en subsidies aan van thuis uit:  
    • Aanplanten/onderhoud van kleine landschaps- 

elementen (KLE’s) 
    • Zwaluwen 



KLANTENCONTACTCENTER T 03 750 15 11 | WWW.BEVEREN.BE  27 

LEREN, OPVOEDEN &  
VORMING 
Dienst Onderwijs 
Gravenplein 8, 9120 Beveren 
T 03 750 16 60 
E onderwijs@beveren.be 
 
Huis van het Kind 
Gravenplein 8, 9120 Beveren 
T 03 750 15 11 
E huisvanhetkind@beveren.be 
 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
 
BASISONDERWIJS 
 
Beveren 
Centrumschool 
Bosdamlaan 1, 9120 Beveren 
T 03 750 10 90 
E gbs.beveren@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-centrumschool-beveren 
 
Lindenlaanschool 
Lindenlaan 141, 9120 Beveren 
T 03 750 10 80 
E gbs.lindenlaan@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-lindenlaanschool-beveren 
 
Haasdonk 
De Zeppelin 
W. Van Doornyckstraat 69 
9120 Haasdonk 
T 03 750 10 85 
E gbs.haasdonk@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-de-zeppelin-haasdonk 
 
Kallo 
Hoog-Kallostraat 30, 9120 Kallo 
T 03 750 10 95 
E gbs.kallo@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-kallo 
 
Kieldrecht 
De Droomwolk  
Molenstraat 58, 9130 Kieldrecht 
T 03 750 18 50 
E gbs.kieldrecht@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-de-droomwolk-kieldrecht 
 
Melsele 
De Toren  
Schoolstraat 15, 9120 Melsele 
T 03 750 17 75 
E gbs.melsele@beveren.be 
www.beveren.be/scholen/gbs-de-toren-melsele

Vrasene 
De Oogappel  
Nieuwe Baan 8, 9120 Vrasene 
T 03 750 17 65 
E gbs.vrasene@beveren.be 
https://www.beveren.be/scholen/de-oogappel-vrasene 
 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Gemeentelijk Technisch Instituut 
Europalaan 1, 9120 Beveren 
T 03 750 19 00 
E gti@beveren.be  
www.beveren.be/scholen/gti-beveren 
 
 
    KUNSTONDERWIJS 
 
    Gemeentelijke Kunstacademie 
    Muziek, woordkunst drama, dans & beeldende en 
    audiovisuele kunsten 
    Hoofdschool: 
    Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren 
    T 03 750 10 75 
    E academie@beveren.be 
    www.dekunstacademiebeveren.be 

    Vestigingsplaatsen: 
    Haasdonk: muziek, beeldende kunsten 
    Kallo: muziek, beeldende kunsten 
    Kieldrecht: muziek, woord, beeldende kunsten 
    Melsele: muziek, woord, beeldende kunsten 
    Vrasene: muziek, beeldende kunsten 
    Kruibeke: muziek en woord 
    Zwijndrecht: muziek, woord en beeldende kunsten 
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GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
 
BASISONDERWIJS 
 
Beveren 
Basisschool De Bever 
Donkvijverstraat 30, 9120 Beveren 
T 03 750 96 84 
E directie@bsdebever.be 
www.bsdebever.be 
 
Haasdonk 
Leefschool De Wollewei 
Zandstraat 26 B, 9120 Haasdonk 
T 03 775 88 34, 0497 68 93 77 
E directie@leefschooldewollewei.be 
www.leefschooldewollewei.be 
 
Kieldrecht 
Leefschool  
De Zonnewijzer 
Beukenlaan 9, 9130 Kieldrecht  
T 03 773 47 90 
E bs.kieldrecht@g-o.be 
www.leefschooldezonnewijzer.be 
 
Secundair onderwijs 
Koninklijk Atheneum & Sportschool Waasland 
Donkvijverstraat 30, 9120 Beveren 
T 03 750 96 80 
E directie@kabeveren.net 
www.kabeveren.be 
 

VRIJ ONDERWIJS 
 
BASISONDERWIJS 
 
Beveren 
Kleuterschool De Tovertuin 
Sint-Martenslaan 47, 9120 Beveren 
T 03 775 52 55  
E wegwijzer@sgkei.be 
www.wegwijzerbeveren.be 
 
Kleuterschool Sint Jozef 
Kasteeldreef 22, 9120 Beveren  
T 03 775 45 34, fax 03 775 45 34 
E sanctamaria@sgkei.be  
www.sanctamariaschool.be 
 
Kleuterschool Don Bosco 
Eglantierlaan 1/1, 9120 Beveren 
T 03 775 22 34 
E sintmartinus@sgkei.be 
www.sintmartinusschoolbeveren.be 
 

Basisschool De Wegwijzer 
P. Steenssensstraat 110, 9120 Beveren 
T 03 775 97 80  
E wegwijzer@sgkei.be 
www.wegwijzerbeveren.be 
 
Basisschool Sint-Lodewijk 
Stationsstraat 7, 9120 Beveren 
T 03 775 62 80  
E sintlodewijk@sgkei.be 
www.sint-lodewijkbeveren.be 
 
Basisschool Sint-Martinus  
L. Labytstraat 41, 9120 Beveren  
T 03 775 60 85 
E sintmartinus@sgkei.be 
www.sintmartinusschoolbeveren.be 
 
Basisschool Sancta Maria 
Kallobaan 1A, 9120 Beveren 
T 03 775 45 33 
E sanctamaria@sgkei.be 
www.sanctamariaschool.be 
 
Buitengewoon onderwijs Type basisaanbod en Type 9,  
Sint-Rafaël 
Kallobaan 3, 9120 Beveren 
T 03 775 45 32 
E sintrafael@sgkei.be 
www.sint-rafael.be 
 
Haasdonk 
Basisschool Wonderwijs 
Poerdam 1, 9120 Haasdonk 
T 03 775 72 00  
E wonderwijs@sgkei.be 
www.wonderwijshaasdonk.be 
 
Kieldrecht 
Basisschool De Kreek  
Kreek 1F, 9130 Kieldrecht 
T 03 773 40 15 
E info@vbs-kieldrecht.telenet.be  
www.vbsdekreek.be 
 
Melsele 
Kleuterschool  
Sint-Elisabethstraat 62, 9120 Melsele  
T 03 775 74 76  
E directie-olvg@kleuterschoolmelsele.be  
www.kleuterschoolmelsele.be 
 
Kleuterschool 
Gaverlandstraat 111, 9120 Melsele  
T 03 775 74 76 
E directie-olvg@kleuterschoolmelsele.be  
www.kleuterschoolmelsele.be 
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Lagere school Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland 
Sint-Elisabethstraat 66, 9120 Melsele  
T 03 775 74 51 
E info@lagereschool-olvg.be 
www.lagereschool-olvg.be  
 
Verrebroek 
De Verrekijker, basisschool 
Sint-Laurentiusstraat 17, 9130 Verrebroek 
T 03 773 52 39 
E vbsverrebroek@telenet.be 
www.vbsverrebroek.be 
 
Vrasene 
De Zonnepit, basisschool 
Cauwenstraat 9, 9120 Vrasene 
T 03 775 43 30 
E dezonnepit@sgkei.be   
www.dezonnepit.be 
 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Sint-Maartenscholencampus 
Middenschool  
Kallobaan 3A, 9120 Beveren  
T 03 775 83 08 
E middenschool@sintmaartencampus.be 
www.sintmaartencampus.be 
 
Bovenschool 
Kallobaan 1, 9120 Beveren  
T 03 775 94 94 
E bovenschool@sintmaartencampus.be  
www.sintmaartencampus.be 
 

VOLWASSENENONDERWIJS 
 
Kunstacademie 
Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren 
T 03 750 10 75 
E academie@beveren.be 
www.academiemwdbeveren.be 
 
CVO Groeipunt 
Europalaan 1 (GTI), 9120 Beveren 
T 03 755 16 07 (iedere werkdag tussen 18 en 21 uur) 
www.pcvogroeipunt.be 
 
CVO Focus 
Donkvijverstraat 30 en Kruibekesteenweg 51,  
9120 Beveren 
T 03 295 71 72  
E info@cvofocus.be 
www.cvofocus.be 
 

LBC Volwassenenonderwijs 
Sint-Maarten Bovenschool  
Kallobaan 1, 9120 Beveren  
T 03 776 29 49  
T 03 766 34 08  
E sint-niklaas@lbconderwijs.be 
www.lbconderwijs.be 
 
Centrum voor Basiseducatie-Leerpunt Waas & Dender 
Gravendreef 15 bus 6, 9120 Beveren 
T secretariaat: 03 766 29 29  
E info@cbe9.be 
www.basiseducatie.be/leerpunt-waas-dender 
 
Avansa Waas-en-Dender 
Rode Kruisstraat 23 
9120 Sint-Niklaas 
T 03 775 44 84 
E info@avansa-wd.be 
www.avansa-wd.be 
 

CENTRA VOOR LEERLINGEN- 
BEGELEIDING (CLB) 
 
U kunt terecht bij een CLB voor gratis informatie, hulp en 
begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school 
vanuit een onafhankelijke positie.  Er is aandacht voor 
preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaan- 
begeleiding, leren en studeren en psychosociaal  
functioneren. Een CLB zorgt ook voor de medische  
onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen. 
 
Vrij CLB Waas en Dender vzw 
Ciamberlanidreef 80A, 9120 Beveren 
T 03 316 20 20 
E beveren@vclbwaasdender.be 
www.vclbwaasdender.be 
 
GO! CLB Prisma 
Dr. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas 
T 03 776 02 16 
E info@go-clbprisma.be 
www.go-clbprisma.be 
 

BREDE SCHOOL 
 
Gemeente Beveren organiseert samen met de scholen 
activiteiten tijdens de middagpauze of direct aanslui-
tend op de schooltijd. De sportdienst, de kunstacade-
mie, de school, ouders en lokale organisaties zorgen 
voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we 
de Brede School. Kijk voor het aanbod op de website. 
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CULTUUR EN VRIJE TIJD 

Gemeente Beveren organiseert ieder jaar tal van evene-
menten en activiteiten. Wilt u weten wat er nu of binnen-
kort te beleven valt in onze gemeente? Of wilt u zelf een  
evenement organiseren? Dan vindt u hier alle informatie. 
 
Meer informatie nodig over evenementen, sport-, 
cultuur-, of jeugdactiviteiten? 
Contacteer dan de vrijetijdsbalie. 
U kunt steeds bij de vrijetijdsbalie terecht. 
Op dinsdag- en vrijdagvoormiddag kunt u zonder  
afspraak langskomen of maak een afspraak via  
E info@beveren.be of via T 03 750 15 11. 
 
    Vrijetijdsbalie 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
 

Organisatie evenement 
 
Administratie en vergunningen 
Wilt u uw evenement aankondigen via borden of  
spandoeken langsheen de openbare weg? 
Zowel voor plaatsing op privégrond als op openbaar do-
mein, moet u dit altijd aanvragen bij de gemeente.  
Indien de borden worden geplaatst langsheen gewest-  
of provinciewegen, is een toelating van de Vlaamse  
Gemeenschap of het provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen nodig.  
 
Affiches aanplakken 
Wilt u uw evenement kenbaar maken door middel van 
een affiche?  

Dan kunt u de affiches laten aanplakken op de gemeen-
telijke aanplakborden. U kunt hiervoor uw  affiches afle-
veren op de Technische dienst wegen. 
Enkel Beverse verenigingen en /of particulieren kunnen 
hiervan gebruik maken. Niet-Beverse verenigingen of 
diensten moeten hiervoor  toestemming vragen. 
 
Feesten 
Indien u een feest wilt organiseren op het openbaar  
domein moet u minstens 2 maanden op voorhand een 
toelating vragen. Een vereniging kan feestmateriaal ont-
lenen (zie ‘Uitlenen materiaal’ verder op de volgende pa-
gina). In de dienst Communicatie kunt u ook de jaarlijkse  
activiteitenkalender afhalen. Daarin zijn de meeste  
verschillende dorpsfeesten, grote en kleine kermissen, 
carnavalstoeten, evenementen … opgenomen. 
 
Jubilerende verenigingen 
Jubilerende verenigingen kunnen officieel gevierd en 
ontvangen worden. Zij kunnen dit schriftelijk aanvragen 
bij de dienst Feestelijkheden.  
 
Privaat gebruik openbare weg 
Niemand mag de openbare weg voor private doeleinden 
gebruiken zonder een voorafgaande schriftelijke  
machtiging van het college van burgemeester en  
schepenen.  
 
Voor een optocht of een buurtfeest in uw straat heeft u 
dus de toestemming van het college nodig. De dienst 
Evenementen zorgt voor de behandeling van uw  
aanvraag. 
 



KLANTENCONTACTCENTER T 03 750 15 11 | WWW.BEVEREN.BE  31 

Vuurwerk 
In Beveren is het verboden voor particulieren om  
vuurwerk af te steken.  
 
Fuiven 
Als u een fuif organiseert, moet u dit twee maanden voor 
datum melden of aanvragen (bij fuiven in openlucht)  
aan het gemeentebestuur. Formulieren hiervoor kunt  
u downloaden van de website of verkrijgen in Jeugd- 
centrum Togenblik.  
 
Online activiteitenkalender UiT in Beveren 
Organiseert u een evenement? Geef alle informatie dan 
in op www.uitdatabank.be. Zo verschijnt uw evenement 
ook in de cultuur- en vrijetijdsagenda  UiT in Beveren, 
een gratis bijlage in het infomagazine Onze Gemeente. 
 
Uitlenen materiaal 
Organisaties en verenigingen kunnen gebruik maken van 
de uitleendienst van de gemeente Beveren. Het  
gebruiks- en retributiereglement en aanvraag- 
formulieren vindt u op www.beveren.be (uitlenen  
feestmateriaal) of bij de Technische dienst wegen. 
 
SABAM en billijke vergoeding 
Wie muziek speelt in het openbaar, is rechten  
verschuldigd aan de auteurs en de uitvoerders van die 
muziek. SABAM is de organisatie die de auteursrechten 
int. Het privékarakter van een fuif of een feest sluit  
deze rechten niet uit (enkel voor feesten in ‘kleine  
familiekring’ zoals communiefeesten, trouwfeesten … 
moet u niet betalen). Minstens tien dagen op voorhand 
moet u SABAM laten weten dat u muziek in het openbaar 
gaat afspelen. Zie voor meer info www.sabam.be.  
 
Cultuurcentrum & schouwburg 
 
Cultuurcentrum Ter Vesten zorgt samen met verschil-
lende partners voor een heel divers aanbod aan  
podiumvoorstellingen (theater, muziek, dans, comedy, 
circus), film, tentoonstellingen, vorming ... en dit voor 
alle leeftijden. Vraag onze seizoensbrochure aan of surf 
naar www.tervesten.be voor het volledige aanbod.  
 
Cultuurcentrum Ter Vesten 
Gravenplein 2, 9120 Beveren 
T 03 750 10 00 
www.tervesten.be 
 
Kortingen voor cultuur 
Cultuurcentrum Ter Vesten heeft kortingen voor  
bepaalde doelgroepen: kortingen voor houders van een 
UiTPAS met kansentarief, kortingen voor groepen van 
minstens 15 personen, vanaf 65 jaar,  
abonnementhouders en jongeren (-26). Daarnaast  
genieten jongeren tot 18 jaar van een speciale korting 
voor familievoorstellingen en kunnen leerlingen die  
buiten de schooluren (onder begeleiding van een  
leerkracht) een voorstelling bijwonen, rekenen op een 
voordelig tarief.  
 
Spaar punten met UiTPAS Reynaert 
UiTPAS Reynaert is de UiTPAS die je kan aankopen in de 
regio Beveren en Zwijndrecht. 
U spaart een punt bij elke UiTPAS-activiteit. Deze spaar-
punten kunt u omruilen voor leuke cadeaus, voordelen 
en kortingen. 
Punten sparen en punten omruilen voor voordelen en 

kortingen kunt u in elke UiTPAS-regio in Vlaanderen. 
De UiTPAS is te koop bij de vrijetijdsbalie en in de Bib Be-
veren en Bib Kieldrecht.  Voor inwoners die recht hebben 
op kansentarief is de UiTPAS gratis. 
Voor meer info en aanvragen: 
Gemeentehuis, vrijetijdsbalie of via www.beveren.be/uitpas. 
 

Culturele infrastructuur 
 
Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente 
een zaal huren voor tentoonstellingen, workshops, ver-
gaderingen, vorming, kooklessen, repetities, muziekuit-
voeringen ... 
Cultuurcentrum Ter Vesten omvat een moderne,  
volledig uitgeruste schouwburg met 411 plaatsen,  
bijhorende foyer, polyvalente zalen met aanpalende  
leskeuken, een mediazaal en een CultuurCafé met bui-
tenterras. 
Ook Kasteel Cortewalle en Erfgoedhuis Hof ter Welle 
bieden ruimte voor kleinschalige evenementen, voor-
drachten en tentoonstellingen.  
Erfgoedhuis Hof ter Welle beschikt over vergader- 
infrastructuur die ook door verenigingen en organisaties 
kan gehuurd worden.  
 
Elke deelgemeente beschikt daarnaast over een OC of 
ontmoetingscentrum met een aantal lokalen die door 
verenigingen kunnen gehuurd worden. Een overzicht  
vindt u op de website van Beveren.  
 

Bibliotheek 
 
Beveren en deelgemeenten 
De Bib beschikt over een uitgebreide collectie. U vindt er 
niet alleen boeken, tijdschriften en cd’s voor jong en 
oud, maar ook een rijk aanbod aan kranten, speelfilms, 
muziekpartituren en digitale informatie. Ook in de  
deelgemeenten kunt u terecht  voor een goed boek of 
om ter plaatse in tijdschriften te kijken. Tijdschriften zijn 
ook uitleenbaar. 
 
Gratis en online 
Inschrijven en uitlenen is gratis, u betaalt enkel indien u 
de materialen langer bijhoudt dan de standaardleen- 
periode.  
Raadpleeg van thuis uit de bibcatalogus, uw eigen  
uitleengegevens of reserveer online een boek en verleng 
zelf de uitleentermijn. 
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    FILIALEN 
    Beveren 
    Nieuwe Parochie 
    Pastoor Steenssensstraat 39 
    T 03 750 17 43 
    Ma en do: 17 -19 uur 
 
    Haasdonk 
    Pastoor Verwilghenplein 5 
    T 03 750 17 57 
    Wo: 14 - 17 uur 
    Za: 9.30 - 12.30 uur 
     
    Kallo 
    Gemeenteplein 1  
    T 03 750 16 99 
    Di: 15.30 - 19 uur 
 
    Kieldrecht 
    Molenstraat 30 
    T 03 773 36 29 
    Di en vri: 17-19 uur 
    Wo: 14 - 17 uur 
    Zo: 9.30 - 12.30 uur 
 
    Melsele 
    Sint-Elisabethstraat 31A 
    T 03 750 18 58 
    Woe: 14 - 19 uur 
    Za: 9.30 - 12.30 uur 
 
    Verrebroek 
    Pastoor Vergauwenstraat 6B  
    T 03 750 15 02 
    Do: 15.30 tot 19 uur 
 
    Vrasene  
    Oude Dorpstraat 21 
    T 03 750 17 68 
    Ma: 15.30 - 19 uur 
    Za: 9.30 - 12.30 uur

 
    Bib Beveren 
    Gravenplein 3, 9120 Beveren 
    T 03 750 10 50  
    E bibliotheek@beveren.be 
    https://beveren.bibliotheek.be/ 
     Bib Beveren 
 
De Leesjury - Beveren 
De Leesjury - Beveren is een grote groep jongeren die 
graag lezen én daar ook iets over willen vertellen. Vijf 
maal per jaar komen ze per leeftijdsgroep op zaterdag-
voormiddag samen om over 2 gelezen boeken te praten. 
Elk groepje wordt begeleid door enthousiaste, leesgrage 
KJV-fanaten. Op het einde van elk werkjaar kiezen de  
juryleden een persoonlijke top 10. 
 
Blok@Beveren 
In de aanloop naar en tijdens de examenperiode  
wordt in de Bib voor de studenten een stille ruimte  
vrijgemaakt. Uitzonderlijk kunnen zij daar ook terecht in 
de voormiddag, buiten de openingsuren. Ook op andere 
locaties kunnen studenten terecht. Voor meer  
informatie, kijk op de website. 
 
Grootletterboeken/luisterboeken 
Voor mensen met een visuele beperking heeft Bib  
Beveren grootletterboeken die u gratis kunt uitlenen.  
Er zijn ook ingesproken Daisy-boeken en Daisy-spelers  
te ontlenen. Mensen met een heel zware visuele  
handicap of blinden kunnen we doorverwijzen naar de 
Luisterpuntbibliotheek. 
  
Internet en WIFI 
Niet iedereen heeft thuis een computer, laptop of printer. 
In de Bib kan men gratis opzoeken en printen, mailen,  
kopiëren, schooltaken online maken. 
 
Bib Digitaal: Gopress en e-boeken 
U kan de Bib ter plaatse bezoeken en materialen ter 
plaatse lenen, maar dank zij uw Mijnbibliotheek-account 
kan u ook thuis het GoPressarchief digitaal raadplegen 
en kan u e-boeken lenen en online vormingen volgen. 
 
Wat is er te doen in de Bib? 
Samen met diverse andere cultuuractoren organiseert  
de Bib diverse laagdrempelige voordrachten, auteurs- 
lezingen, workshops, vormingen, tentoonstellingen.  
U vindt ons actueel aanbod op de bib website. 
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Sport 
 
Aanbod van de Sportdienst 
De Sportdienst heeft een uitgebreid sportaanbod voor alle 
leeftijden en doelgroepen. Voor volwassenen en senioren 
zijn er aparte sportreeksen. Een greep uit het sportaan-
bod: yoga, fietstochten, seniorengym, spinning  … Tijdens 
schoolvakanties kunnen kinderen en jongeren deelne-
men aan sportkampen. Tijdens het schooljaar wordt er 
voor de Beverse scholen een uitgebreid  
sportaanbod uitgewerkt: scholenveldloop, sportklassen, 
krachtbaltornooi, atletiekmeeting  … De Sportdienst  
organiseert ook evenementen zoals Levensloop,  
Dwars door Beveren en Olympische Straat. 
 
Reserveer online uw sportzaal via www.beveren.be. 
 
    SPORTHALLEN EN -TERREINEN 
    Alle reservaties via de Sportdienst. 
    Klapperstraat 103, 9120 Beveren 
    T 03 750 18 80 
    www.beveren.be 
 
Sporthallen 
ma > zo: 8 > 23 uur 
• Sportpark Beveren 

Klapperstraat 103, 9120 Beveren  
• Petanquehal 

Klapperstraat 103, sportzone Beveren 
• Sportzaal G.T.I. 

Europalaan, 9120 Beveren 
• Sportzaal Lindenlaan 

Lindenlaan, 9120 Beveren 
• (Top)sporthal ’t Wit Zand 

A. Rodenbachlaan, 9120 Melsele 
Cafetaria, T 03 775 22 70 

• Sportzaal gemeenteschool 
Schoolstraat, 9120 Melsele 

• Sporthal Tassijns 
Ropstraat 23a, 9120 Haasdonk 

• Sporthal De Perel 
Kallodam, 9120 Kallo 

• Sporthal Kriekeputte 
Sportpleinstraat, 9130 Kieldrecht 

• Sportzaal gemeenteschool 
Nieuwe Baan 8, 9120 Vrasene 

• ’t Zillebeek 
Glazenleeuwstraat 134, 9120 Beveren 
gsm 0472 32 24 86 

• Sporthal Carenna 
Pastoor Jasparsstraat 38, 9130 Verrebroek 

 
Sportterreinen 
 
Beveren 
• Atletiekstadion, Klapperstraat 103 
• Voetbal OLC Doornpark, Terrein A en B 
• Voetbal OLC Meerminnendam,  

Meerminnendam terreinen E, F, H en I 
• Baseball, Klapperstraat 103 
• Krachtbal, Klapperstraat 103 
• Beachvolleybal, Klapperstraat 103 
• Wielerpiste, Klapperstraat 103 
• Fit-o-meter, Klapperstraat 103 
• Looproutes, Klapperstraat 103 
 
Haasdonk 
Voetbal OLC Haasdonk, Poerdam 
 
Kallo 
Voetbal OLC Kallo, Kapeldijk 
 
Kieldrecht 
Voetbal en tennis, Sportpleinstraat 
Voetbal OLC Oud Arenberg 
 
Melsele 
Voetbal, A. Rodenbachlaan 
Voetbal, OLC Poldervrienden, Burggravenstraat 
Voetbal, VK Frema, Zakdam 
 
Verrebroek 
Voetbal Spaans Fort 
 
Vrasene 
Braderick voetbal en staande wip, Smisstraat 
 
Voetbalstadion 
Gemeentelijk sportstadion 
Klapperstraat 159/1, 9120 Beveren 
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Zwembaden 
 
Zwembad Kriekeputte 
publiek zwemmen tijdens schooljaar 
di, do en vr: 18.30 > 20.30 uur 
wo: 13.30 > 17 uur 
publiek zwemmen tijdens schoolvakanties 
ma, wo: 14 > 16 uur 
di, do en vr: 14 > 16 en 18.30 > 20.30 uur 
 

Zwembad Kriekeputte 
Sportpleinstraat, 9130 Kieldrecht 
T 03 773 52 49 

 
Lago De Meerminnen 
Lago De Meerminnen is een recreatiecentrum in de 
sportzone van Beveren. Er is voor iedereen wat wils: 
sport- en instructiebad, golfslagbad, bandenglijbaan, 
wildwaterbaan, kinderbaden, ligweide, zwemmersterras, 
welnesscentrum met verschillende sauna’s, baden, 
zwemvijver, buitenbad en beauty-spa. Ook een brasserie 
met ruim buitenterras en een grote buitenspeeltuin en 
virtual reality games maken deel uit van Lago De Meer-
minnen. 
 
    Lago De Meerminnen  
    Pastoor Steenssensstraat 108a, 9120 Beveren 
    T 03 750 35 00 
    E demeerminnen@lago.be 
    www.lago.be/beveren 
 
Jachtverlof 
Om een jachtverlof te verkrijgen moet u de volgende  
documenten kunnen voorleggen op het bevoegde  
arrondissementscommissariaat van de provincie: uw  
getuigschrift van het theoretisch en het praktisch jacht-
examen, een attest in drie exemplaren dat een jacht- 
verzekering werd afgesloten, een origineel uittreksel uit 
het strafregister (niet ouder dan twee maanden), een  
recente pasfoto en het bewijs van betaling van de 
Vlaamse jachtbelasting. 
 
    Arrondissementscommissariaat  
    Provincie Oost-Vlaanderen 
    Sint-Michielshelling 7, 9000 Gent 
    T 09 267 88 10  
    www.natuurenbos.be 
  

Jeugd 
 
    Jeugddienst 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E jeugddienst@beveren.be 
      Jeugddienst Beveren 
 
Jeugdverenigingen 
In Beveren zijn zo’n 25 jeugdverenigingen actief.  
De jeugdverenigingen kunnen volgende subsidies 
krijgen: werkingstoelage, toelage jeugdvakanties,  
tussenkomsten voor kadervorming, deelname aan  
internationale kampen, vervoer van kampmateriaal en 

projectsubsidies voor de organisatie van culturele  
evenementen.  
Naast subsidies kunnen jeugdverenigingen ook een  
beroep doen op materiële ondersteuning (bv. vervoer 
van kampmateriaal of het uitlenen van kampmateriaal). 
Tot slot kunnen jeugdverenigingen ondersteuning  
genieten voor een degelijk en veilig jeugdlokaal met de 
toelage voor nieuwbouw of verbouwingswerken aan 
jeugdlokalen. 
 
Jeugdcentrum 
Vanuit het jeugdcentrum organiseren zowel de jeugd-
dienst als de jeugdraad hun activiteiten voor kinderen en 
jongeren in Beveren. 
Meer info over de werking van de jeugddienst vindt u op 
www.beveren.be 
Voor meer info over de jeugdraad surft u best naar 
www.jeugdraadbeveren.com 
 
Daarnaast is ook het jeugdhuis gehuisvest in het jeugd-
centrum.  Het jeugdhuis is de ontmoetingsplek waar de 
jeugd tijdens het weekend iets kan komen drinken. 
Regelmatig organiseren zij ook thema-avonden, fuiven 
en optredens in het jeugdhuis. 
 
Voor grotere fuiven is er dan nog de fuifzaal in het jeugd-
centrum.   
De zaal heeft een capaciteit van 500 personen en kan je 
zowel privé als met je vereniging huren voor fuiven,  
feesten en optredens. 
 
Tot slot zijn er ook nog 2 repetitieruimtes onder het  
podium van de fuifzaal. 
Deze ruimtes kan je zowel individueel of met je band 
huren om te repeteren. 
Tarieven en voorwaarden vindt u op www.beveren.be 
 
Djem 
Open op woensdag en zondag van 19.30 tot 1 uur.  
Vrijdag en zaterdag van 19.30 tot 3 uur. 
Dambrugstraat 5, 9120 Melsele 
T 03 775 58 87 
E info@jhdjem.be 
www.jhdjem.be 
 
’t Eiland 
Het jeugdhuis in Kieldrecht heeft een vaste stek in de 
vroegere rijkswachtkazerne in de Molenstraat. Jeugdhuis 
’t Eiland is open op vrijdag en zaterdag van 20 tot 2 uur. 
Molenstraat 60, 9130 Kieldrecht 
T 03 253 15 16 
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Pretcamionet 
Een camionet boordevol spelmateriaal rijdt langs  
verschillende openbare speelpleintjes in Beveren en  
deelgemeenten. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom 
om zich onder deskundige begeleiding uit te leven met 
dit mobiele speelplein. Tijdens de paas- en zomervakantie. 
 
Speelpleinen 
Beveren telt ongeveer 80 speelpleinen en 400 speel- 
toestellen. Het volledige overzicht vindt u op de website 
van Beveren. 
In Beveren, Melsele en Kieldrecht wordt er in de zomer-
maanden ook speelpleinwerking georganiseerd. In  
Beveren (Floralaan 35a) en Kieldrecht (Molenstraat 58) 
gebeurt dit door Speelplein Bartje, in Melsele  
organiseert VP de speelpleinwerking op de terreinen  
van de chiro aan Sporthal ’t Wit Zand. 
 
    Speelplein Bartje 
    p/a Pauwstraat 45, 9120 Melsele 
    T 0476 20 17 31 
    E info@speelpleinbartje.net 
    www.speelpleinbartje.net 
 
    VP Melsele 
    Lokaal Chiro Sint Gerolf  
    (achter sporthal ’t Wit Zand) 
    E vpmelsele@hotmail.com 
      vpmelsele 
 

Vakantietoppers 
Vakantietoppers biedt een hele reeks aan activiteiten 
aan voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs  
tijdens de schoolvakanties. Het is een samenwerking van 
verschillende gemeentelijke diensten. U vindt het aanbod 
van alle activiteiten in de brochure 'Vakantietoppers' die 
drie keer per jaar  wordt uitgegeven. Schrijf uw kind online 
in via www.beveren.be.. 
 
Speelgebouw 
Buiten de schoolvakanties kan het speelgebouw in de 
Floralaan gehuurd worden, bij voorkeur door jeugd- 
verenigingen. Het speelgebouw is in de eerste plaats  
bedoeld voor kinderen. Toch kunnen ook andere  
verenigingen of particulieren het gebouw huren (o.a. 
voor kinderverjaardagsfeestjes, yoga …). Meer 
informatie bij de Jeugddienst. 
 
Speelstraat 
Spelen uw kinderen ook graag buiten? Hebben ze nood 
aan extra speelruimte? Al eens aan een speelstraat  
gedacht? De straat wordt dan volledig of gedeeltelijk  
afgesloten op vaste, afgesproken momenten zodat  
kinderen veilig en naar hartelust kunnen ravotten. 
U kunt een speelstraat aanvragen voor de periode van  
de paasvakantie tot en met september. Bekijk de  
voorwaarden op www.beveren.be. Surf naar  
www.beveren.be en bekijk wat er mogelijk is. De  
procedure neemt ongeveer 1 maand in beslag dus dien 
uw aanvraag tijdig in. Meer informatie bij de Jeugddienst. 
 
Jeugdcentrum Prosperpolder  
Het verblijfscentrum staat ter beschikking, zowel tijdens 
het schooljaar als in de vakanties en dit voor jeugd- en 
andere verenigingen én particulieren. 

Alle info en reservaties vindt u terug bij de jeugddienst in 
Beveren, via www.jcprosperpolder.be of op  
www.facebook.com/jeugdcentrumprosperpolder. 
 
    JC Prosperpolder 
    Sint-Engelbertusstraat 5, 9130 Kieldrecht 
    T 03 750 10 30 
    E jeugddienst@beveren.be  
 

Archief en erfgoed 
 
Archief 
Het archief van Beveren bewaart de archieven van de 
vroegere deelgemeenten Beveren-Waas, Doel, Haas-
donk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene 
en het archief van de fusiegemeente Beveren sinds 1977.  
Daarnaast vindt u er ook archieven van Beverse vereni-
gingen en families. In het Archief de Bergeyck bevinden 
zich de archieven van de vroegere bewoners van het kas-
teel Cortewalle. 
 
Stamboom of genealogische opzoekingen 
Geboorteakten ouder dan 100 jaar,  huwelijksakten 
ouder dan 75 jaar, overlijdensakten ouder dan 50 jaar en 
bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar, mag u vrij raad-
plegen. Maak hiervoor een afspraak met de Archief-
dienst. 
 

Wenst u documenten te raadplegen of onderzoek 
te voeren? Maak dan vooraf een afspraak met de 
Archiefdienst. 
 
Archiefdienst 
Gravenplein 8, 9120 Beveren 
T 03 750 15 11 
E archiefdienst@beveren.be 
Het archief volgt de openingsuren van de  
dienstenmarkt. 
Genealogisch onderzoek en raadpleging van het  
Archief de Bergeyck uitsluitend na afspraak 

 
Erfgoedhuis Hof ter Welle 
De gemeente Beveren en de Hertogelijke Heemkundige 
Kring het Land van Beveren vzw bewaren in het  
Erfgoedhuis Hof ter Welle hun erfgoedcollecties: het 
kunstpatrimonium, de museumcollectie en de erfgoed-
bibliotheek.  
 
Openingsuren: 
Iedere woensdag- en zondagnamiddag van 14 tot 17 uur 
en na afspraak. Het Erfgoedhuis is gesloten in december 
en januari. De dienst Toerisme verzorgt gegidste bezoe-
ken aan het Erfgoedhuis.  
 
    Erfgoedhuis Hof ter Welle 
    Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 



KLANTENCONTACTCENTER T 03 750 15 11 | WWW.BEVEREN.BE  36 

Toerisme 
 
    dienst Toerisme 
    Gravenplein 8, 9120 Beveren 
    T 03 750 15 80 
    E toerisme@beveren.be 
 
Toeristische en historische informatie en publicaties 
In het toeristisch infokantoor kunt u terecht voor zowel 
aankoop van routes en fietsnetwerken van Beveren en 
omgeving. 
U vindt er brochures en boeken over Beverse  
monumenten en historische aangelegenheden. 
Brengt u graag een begeleid bezoek aan Beverse  
monumenten en bezienswaardigheden? Ook hiervoor 
kunt terecht bij de dienst Toerisme.  
Beverse reuzen 
Beveren beschikt ook over 10 fraaie reuzen. Het  
reglement en praktische afspraken voor het ter  
beschikking stellen van de Beverse reuzen voor  
evenementen in en buiten Beveren is te verkrijgen bij de 
dienst Toerisme of te raadplegen op www.beveren.be.  
Sint-Maarten 
In het kader van het Europees Cultureel Netwerk  
Sint-Maarten werkt Beveren -als trekker - samen met  
andere Sint-Maartensgemeenten mee aan de  
ontwikkeling van een Vlaamse Martinusroute. Het  
volledige traject is ongeveer 1 100 km lang die de  
verbinding maakt tussen Utrecht (NL) en Tours (FR).   
Cortewalle 
Domein Cortewalle is een uitgestrekt park van 10 ha  
met een prachtige waterburcht. Van mei tot en met  
september kunt u op de eerste en derde zondag van de 
maand om 15 uur gratis een begeleid bezoek brengen 
aan het kasteel. Voor groepen is een begeleid bezoek  
altijd mogelijk op aanvraag bij de dienst Toerisme  
Hof ter Saksen  
Het domein Hof ter Saksen is een van de schaarse  
gesloten parkbossen in het Land van Waas. U kunt er  
terecht voor begeleide wandelingen in arboretum,  
natuurtuin, hoogstamboomgaard en beekvallei. Het  
natuureducatief centrum (NEC) Hof ter Saksen  
organiseert natuurtentoonstellingen en richt doe-leerpa-
den in. Er zijn leskisten voor water- en bodemonderzoek 
aanwezig om met een gids aan de slag te gaan. Zowel de 
leerpaden als de leskoffers worden begeleid door na-
tuurgidsen. Klasgroepen, jeugdbewegingen en  
individuele bezoekers kunnen ook in het speelbos terecht. 
Openingsuren park, arboretum en natuurtuin: 
1 maart - 31 oktober: alle dagen van 10 tot 20 uur 
1 november - eind februari alle dagen van 10 tot 16.30 
uur  
 
    NEC Hof ter Saksen - Dienst Natuurontwikkeling 
    Hof ter Saksendreef 3A (=oranjerie), 9120 Beveren 
    T 03 750 15 11 
    E info@beveren.be 
 
Fort Liefkenshoek 
Breng een bezoek aan het belevingscentrum en maak op 
een interactieve manier kennis met de geschiedenis van 
het 16e eeuwse fort. Of geniet van een panoramisch zicht 
vanop de uitkijktoren of een wandeling rond het fort.  

Meer informatie over openingsuren en begeleide  
bezoeken, kijk op de website van het fort.  
 
    Fort Liefkenshoek 
    Ketenislaan 4 - haven 1974, 9130 Kallo 
    T 03 750 12 90 
    cafetaria, T 03 575 05 47 
    www.fortliefkenshoek.be 
      fortliefkenshoek/ 
    E toerisme@beveren.be 
 
Overnachten in Beveren 
Een overzicht van overnachtingsgelegenheden in  
Beveren is te verkrijgen bij dienst Toerisme of te  
raadplegen via www.beveren.be. 
 

    Religie 
 
    Parochie in Beveren - Zwijndrecht - Kerken 
 
    Beveren 
    Sint-Martinus (Grote Markt) 
    O.L.Vrouw Bijstand (Pastoor Steenssensstraat) 
    Sint-Jan Evangelist (Floralaan) 
    Contact: 
    pastorij, Grote Markt 24/101, 9120 Beveren 
    T 03 775 80 17 
 
    Doel 
    O.L.V.-Hemelvaart  
    p/a Kerkstraat 55, 9120 Vrasene 
    T 0477 55 29 04 
 
    Haasdonk 
    St.-Jacobus de Meerdere  
    pastorij, Grote Markt 24/101, 9120 Beveren 
    T 03 775 80 17 
 
    Kallo 
    St.-Petrus en St.-Paulus 
    p/a Kerkstraat 55, 9120 Vrasene 
    T 0477 55 29 04 
 
    Kieldrecht 
    Sint-Michiel 
    p/a Kerkstraat 55, 9120 Vrasene 
    T 0477 55 29 04 
 
    Kieldrecht - Prosperpolder 
    Sint-Engelbertus 
    dekenij, Grote Markt 24/101, 9120 Beveren 
    T 03 775 80 17 
 
    Melsele 
    O.L.V.-Hemelvaart 
    pastorij , Grote Markt 24/101, 9120 Beveren 
    T 03 775 80 17 
 
    Verrebroek 
    St. Laurentius 
    p/a Kerkstraat 55, 9120 Vrasene 
    T 0477 55 29 04 
 
    Vrasene 
    H. Kruis 
    p/a, Kerkstraat 55, 9120 Vrasene  
    T 0477 55 29 04 



KLANTENCONTACTCENTER T 03 750 15 11 | WWW.BEVEREN.BE  37 

WERKEN EN ONDERNEMEN 
Ondernemen 
 
Zaak opstarten 
Wilt u een eigen zaak opstarten, dan moet u vooraf  
een aantal formaliteiten in orde brengen. Zo moet u 
langsgaan bij een erkend Ondernemingsloket. Uw  
onderneming krijgt dan een uniek ondernemings- 
nummer toegekend, dat het handelsregister-, BTW- en 
RSZ-nummer vervangt. Een overzicht van de erkende  
ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD 
Economie, www.economie.fgov.be. Een stappenplan 
over hoe u een eigen zaak moet starten kunt u vinden op 
de website van het Agentschap Ondernemen 
www.agentschapondernemen.be. 
 
Sociaal - economische machtiging 
Kleinhandelbedrijven met een nettoverkoops- 
oppervlakte vanaf 400 m2 moeten over een sociaal- 
economische machtiging beschikken. De gemeente  
levert deze machtigingen af. 
 
Nachtwinkel  
Wie in Beveren een nachtwinkel, belwinkel, internetcafé, 
wedkantoor of seksinrichting wil uitbaten, moet  
hiervoor een gemeentelijke vergunning aanvragen. 
 
Drankvergunning 
Een drankvergunning is een vergunning om gegiste  
dranken, bier, wijn… (dranken met een alcohol- 
percentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken 
met een alcoholpercentage meer dan 22°) te mogen 
schenken in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, 
brasserieën, restaurants …). De vergunning wordt  
afgeleverd door de gemeente. 
 
Taxi-vergunning 
Wie personenvervoer wil organiseren in Beveren, moet 
eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. 
 
Wekelijkse rustdag 
Handelaars moeten 1 rustdag per week nemen. Als  
zij geen rustdag kiezen, dan valt deze automatisch  
op zondag. Per jaar kan de gemeente maximaal  
15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan. De  
periodes waarop de handelaar geen rustdag hoeft toe  
te passen staan vermeld op de website. 
 
Leurkaart 
Voor het uitoefenen van ambulante handel moet u over 
een speciale machtiging (= leurkaart) beschikken. De 
leurkaarten moet u aanvragen via een ondernemings- 
loket. Een overzicht van de verschillende ondernemings-
loketten vindt u op www.economie.fgov.be. 
 
Markten 
In Beveren zijn er verschillende openbare markten: 
iedere dinsdagvoormiddag: Beveren 
iedere zaterdagvoormiddag: Melsele  
iedere woensdagvoormiddag: Haasdonk 

Inname openbaar domein 
Wie een uithangbord wil aanbrengen, een terras wil 
plaatsen of een mobiele verkoopruimte wil plaatsen op 
het openbaar domein of op een privaat terrein grenzend 
aan het openbaar terrein, moet hiervoor de toelating 
krijgen van de gemeente. Ook voor een tijdelijke  
plaatsing van bv. een bouwkraan op het openbaar  
domein, is zo’n toelating nodig. Voor de inname van het 
openbaar domein moet u bovendien een gemeentelijke 
belasting betalen. Zie voor meer informatie p. 14 (Wonen) 
 
KMO-parken 
In Beveren zijn er verschillende bedrijventerreinen:  
zone Doornpark, zone Beverpark, zone Schaarbeek / 
Zwaluwbeek, zone Aven Ackers, zone Pareinpark en  
zone Gasdam.  
Informatie over de beschikbare gronden kunt u  
opvragen bij de gemeente. 
 

 Premie consortiumbewaking 
Consortiumbewaking is een vorm van criminaliteits- 
preventie waarbij er een overeenkomst wordt gesloten  
tussen de plaatselijke ondernemers, de gemeente, de 
politie en een bewakingsfirma. De bewakingsfirma zet 
patrouilles in binnen een afgesproken gebied. Bedrijven 
die dit organiseren hebben recht op een premie van de 
gemeente. Bekijk de voorwaarden op de website. 
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Waaslandhaven 
De ontwikkelingen in de Waaslandhaven en zijn  
omgeving worden op de voet gevolgd door de dienst 
Haven en landbouw. Dit gebeurt via de opvolging van de 
ruimtelijke en planologische processen voor de haven en 
de verwante natuurcompensatiegebieden (complex  
project Extra Containerbehandelingscapaciteit  
Antwerpen, GRUP’s, Sigmaplan ...). Deze dienst beschikt 
over informatie en adressenlijsten van de bedrijven  
in het Linkerscheldeoevergebied en volgt ook de  
infrastructuurwerken in het havengebied op. Ook   
informatie over Doel en omliggende polderdorpen  
kunt u bekomen via linkeroever@beveren.be. 

Werken 
 
Wijkwerken 
Wijkwerken is een initiatief van de Vlaamse Overheid in 
samenwerking met VDAB en lokale overheden dat  
langdurig werklozen toelaat om klusjes te vervullen voor 
hun medeburgers om zo hun uitkering aan te spijzen, 
maar vooral om relevante werkervaring op te doen als 
opstap naar vast werk. 
Interwaas organiseert het wijk-werken samen met VDAB in 
deze 7 Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, 
Sint-Gillis-Waas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. 
Een wijk-werker mag maximum 60 uur per maand en  
630 uur per jaar klusjes doen en dit gedurende  
12 maanden. Hierna zet hij/zij een volgende stap in het 
traject naar werk. 
•   U betaalt als gebruiker per jaar 7,50 EUR voor het 

wijk-werken. 
•  U betaalt de wijk-werker 7,45 EUR per begonnen uur. 
•  Verzekering en vervoerskosten zijn ten laste van 

VDAB. 
 
Meer informatie via het Sociaal Huis of via 
E info@wijkwerkenwaas.be. 
 
Klusjesdienst Beveren 
Klusjesdienst Beveren is een onderdeel van de vzw  
Sociale Economie Beveren. Deze dienst voert kleine  
herstellings- en onderhoudswerken van beperkte  
omvang uit. Elke inwoner van Beveren, Zwijndrecht en 
Kruibeke kan er een beroep op doen. Er worden enkel 
klussen uitgevoerd in de woning van de aanvrager op het 
grondgebied van deze gemeenten. De klusjesmannen 
voeren geen klussen uit in handelspanden. 
E klusjesdienst.beveren@gmail.com 
 

Beroepswijziging  
Wanneer u met een beroep start of van beroep  
verandert, laat dit dan weten aan de dienst Burgerzaken 
zodat deze aanpassing kan doorgevoerd worden in het 
Rijksregister. De aangifte van beroepswijziging kunt u 
ook doen via www.beveren.be/digitaal-loket. 
 
Beschutte werkplaats 
Beschutte werkplaatsen zijn bedrijven die als  
voornaamste doel hebben personen met een  
arbeidshandicap tewerk te stellen.  
 
    Wase Werkplaats Beveren vzw 
    Pareinlaan 1, 9120 Beveren 
    T 03 775 45 04 
    E admin@wasewerkplaats.be 
 
Dienstencheques 
Dankzij dienstencheques kunnen particulieren  
huishoudelijk werk thuis of buitenshuis tegen een  
voordelig tarief laten uitvoeren. Dit systeem schakelt  
een erkende onderneming in die werknemers in dienst 
neemt om de diensten bij de gebruikers (particulieren) 
thuis uit te voeren. Elk uur werk wordt met een  
dienstencheque betaald. Meer informatie via  
www.dienstencheques-vlaanderen.be. 
 
Werkloosheidscontrole 
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen moeten  
voldoen aan een aantal verplichtingen: zij moeten hun 
controlekaart correct invullen, ingeschreven zijn als 
werkzoekende, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, 
actief werk zoeken … 
De deeltijdse werknemers moeten hun controle- 
formulier ‘C3 Deeltijds’ nog steeds elk kwartaal laten  
valideren door het gemeentebestuur. Dit kan op de 
dienst Burgerzaken of bij de permanenties in de  
deelgemeenten. 
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PREVENTIE EN VEILIGHEID 
Noodplanning en crisiscommunicatie 
 
De dienst Noodplanning bereidt de gemeente Beveren 
voor op noodsituaties, actualiseert de nood- en  
interventieplannen en houdt de gemeentelijke crisis- 
kamer operationeel. De dienst Noodplanning overlegt 
met hulpdiensten, andere overheden, bedrijven en  
organisaties om alle risico’s te inventariseren en te  
analyseren. Nucleaire noodplanning, Seveso-wetgeving, 
incidenten met gevaarlijke stoffen … worden van  
dichtbij opgevolgd. 
 
Schrijf u in op BE-alert  
Met het crisiscommunicatiesysteem kan de burgemeester 
in eventuele noodsituaties een ingesproken bericht of 
sms laten versturen naar betrokken inwoners. Het is de 
bedoeling om via deze weg inwoners te alarmeren en 
door te verwijzen naar extra informatiebronnen.  
Wilt u ook graag verwittigd worden bij een noodsituatie? 
Schrijf u dan in via www.be-alert.be of geef uw gegevens 
door via het KlantenContactCenter. 
 
GAS-reglement 
Het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve 
Sanctie) pakt  kleine vormen van overlast aan  zoals: 
sluikstorten, vandalisme, nachtlawaai en ander storend 
gedrag. De sanctie wordt vastgesteld door de gemeente-
lijk sanctionerend ambtenaar. 
 
CO-controles 
Heeft u vragen over het levensgevaarlijke CO-gas, of een 
vermoeden heeft dat er toestellen zijn binnen uw  
woning of bedrijf die CO-gas zouden kunnen produceren 
(gaskachels, gasboilers), dan kunt u terecht bij de dienst 
Milieubescherming voor een CO-meting. Dringende  
metingen worden uitgevoerd door de brandweer. Bij  
CO-intoxicatie moet u onmiddellijk de dienst 100  
verwittigen. 
 
Hou dieven uit uw woning! 
Een aantal eenvoudige handelingen of maatregelen kun-
nen uw woning een heel stuk veiliger maken.  
 
Alle inwoners van de gemeente, maar ook winkeliers,  
bedrijven en openbare besturen, kunnen gratis en  
rijblijvend een ‘diefstalpreventieadvies’ bekomen na  
een risicoanalyse van de locatie door de politie.  
Het gratis diefstalpreventieadvies vraagt u aan via 
www.politiewano.be. 
Gaat u op reis? Laat je woning dan veilig achter. Als u 
voor een lange periode weggaat, kunt u bij de politie  
gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. De politie zal  
dan toezicht houden op uw woning. Het toezicht is  
beperkt tot max. 1 maand. 

Vraag het afwezigheidstoezicht online aan via  
www.policeonweb.be of vul een formulier ‘afwezigheids-
toezicht’ in op uw wijkkantoor of op het politiekantoor 
in Beveren. Dit formulier kunt u ook downloaden op 
www.politiewano.be.  
 
    Politiezone Waasland Noord 
    Gravendreef 7, 9120 Beveren   
    T 03 750 14 11  
    E politie@beveren.be 
 
Noodweer | stormschade | wateroverlast 
De brandweer helpt u graag tijdens en na een storm.  
Ze komen wel enkel als er een rechtstreekse bedreiging  
is voor de openbare weg en wanneer er een  
levensbedreigende situatie kan ontstaan. Voor het  
melden van stormschade en wateroverlast kunt u terecht 
op de website van de hulpverleningszone via  
www.hvz-waasland.be of het noodnummer voor niet- 
prioritaire interventies 1722 (als het geactiveerd is). U kunt 
hier een online formulier invullen. De algemene regel geldt 
nog altijd dat wanneer het echt dringend is, iets waardoor 
een burger in gevaar kan komen, u nog altijd belt naar het 
nummer 112. Dit geldt voor alle brandweer- en ambulan-
ceoproepen.  
 
    Administratie Hulpverleningszone Waasland  
    (niet voor interventies) 
    Keetberglaan 7, 9120 Melsele 
    T 03 502 09 00 
    E secretariaatpostbeveren@hvzwaasland.be 
    www.hvz-waasland.be 
 
 

    Noodnummers 
 
    Brandweer 
    Brandweer/ziekenwagen: T 112 
    Niet-dringende interventies:  
    www.hvz-waasland.be: e-loketten 
    Volg Hulpverleningszone Waasland op Facebook,  
    Twitter, Instagram en blijf op de hoogte van actuele  
    noodsituaties. 
 
    Politie 
    Lokale Politie Waasland-Noord:  
    Dringende politiehulp nodig? Bel 101.  
    www.politiewano.be | www.facebook.com/politieWaNo 
    www.twitter.com/politieWaNo 
 
    Wachtdiensten en ziekenhuizen  
    (zie gezondheid en zorg) 
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BESTUUR EN PARTICIPATIE 
Politiek 
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het neemt nieuwe initiatieven, volgt lopende dossiers op 
en zorgt dat de beslissingen van de gemeenteraad uitgevoerd worden. In het schepencollege zetelt burgemeester 
Marc Van de Vijver. We stellen ze graag aan u voor samen met hun bevoegdheden. Ten slotte zetelt ook de algemeen 
directeur in het college. Hij leidt de gemeentelijke organisatie. 
 
 

Marc Van de Vijver 
Burgemeester - CD&V 
T 03 750 16 15 (voormiddag) 
E burgemeester@beveren.be 
 
Bevoegdheden: 
Veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie,  
buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public  
relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en 
tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren gebouwen 

 
Filip Kegels 
1e schepen - N-VA 
T 03 750 16 05 
E filip.kegels@beveren.be 
Spreekuur: Gemeentehuis Beveren, zaterdag van 10 tot 12 uur en na afspraak 
 
Bevoegdheden: 
groen- en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO,  
city marketing, markten en kermissen 
 

 
Katrien Claus 
2e schepen - CD&V 
T 03 750 16 04 
E katrien.claus@beveren.be 
Spreekuur: na afspraak 
 
Bevoegdheden: 
onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugd 
 
 

 
Boudewijn Vlegels 
3 e schepen - N-VA 
T 03 750 16 02 
E boudewijn.vlegels@beveren.be 
Spreekuur: na afspraak 
 
Bevoegdheden: 
stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen,  
linkeroever 
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Raf Van Roeyen 
4e schepen - CD&V 
T 03 750 16 07 
E raf.van.roeyen@beveren.be 
Spreekuur: Na afspraak 
 
Bevoegdheden: 
mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, 
polders 
 

 
Ingeborg De Meulemeester 
5e schepen - N-VA 
T 03 750 16 03 
E ingeborg.de.meulemeester@beveren.be 
Spreekuur: na afspraak 
 
Bevoegdheden: 
cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid,  
ontwikkelingssamenwerking 
 

 
Inge Brocken 
6e schepen - N-VA 
T 0477 22 83 02 
E inge.brocken@beveren.be 
 
Bevoegdheden: 
erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleid 
 
 
 
 
Dirk Van Esbroeck 
7e schepen - CD&V 
T 0472 48 52 30 
E dirk.vanesbroeck@ocmwbeveren.be 
 
Bevoegdheden: 
Voorzitter BCSD, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie 
 
 
 
 
Jo Van Duyse 
Algemeen directeur 
T 03 750 15 11 
E algemeen.directeur@beveren.be 
 
De algemeen directeur vormt zowat de brug tussen de politieke en ambtelijke pijler van  
het gemeentebestuur. Het is vooral zijn taak om de dossiers voor te bereiden waar de  
gemeenteraad of het schepencollege over moeten beslissen. Hij woont de vergaderingen 
van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en maakt er notulen van. Vervolgens 
zorgt hij er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij 
de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de  
administratie en het gemeentebestuur en kan beschouwd worden als de manager van de  
gemeente.  Hij staat onder het gezag van de burgemeester, het schepencollege en de  
gemeenteraad.
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GEMEENTERAADSLEDEN (EXCLUSIEF COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN) 

Veerle Vincke  
CD & V 
voorzitter 
 
 
 
 
Werner Maes 
CD&V 
 
 
 
 
 
Ernest Smet  
CD & V 
 
 
 
 
 
Ann Cools  
CD & V 
 
 
 
 
 
Lien Van Dooren  
CD & V 
 
 
 
 
 
Jeroen Verhulst  
CD & V 
 
 
 
 
 
Karolien Weekers  
CD & V 
 
 
 
 
 
Laura Staut  
CD & V 
 
 
 
 
 
Leentje Van Laere  
CD & V 

Roger Heirwegh  
N-VA 
 
 
 
 
 
Johan Smet   
N-VA 
 
 
 
 
 
Jens De Wael  
N-VA 
 
 
 
 
 
Dominique Tielens  
N-VA 
 
 
 
 
 
Jan Van de Perre  
N-VA 
 
 
 
 
 
Lientje De Schepper  
N-VA 
 
 
 
 
 
Annick Van de Vyver 
Beveren 2020 
 
 
 
 
 
Jan Creve  
Beveren 2020 
 
 
 
 
 
Stijn De Munck  
Groen
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Groen 
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Groen 
 
 
 
 
 
Kitty Schelfhout  
Open VLD 
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Vlaams Belang 
 
 
 
 
 
Issam Benali  
Vooruit 
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De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk  
belang is en heeft een verordenende bevoegdheid: de 
gemeenteraad kan bijgevolg gemeentelijke reglementen 
goedkeuren.  
 
De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 
vergaderen meestal de laatste dinsdag van de maand 
om 19.30 uur in de raadzaal op de eerste verdieping van 
het nieuwe gemeentehuis in Beveren. De vergaderingen 
zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Dan  
vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren. 
De agenda’s en verslagen van de gemeenteraad kunt u 
raadplegen op www.beveren.be of neem contact op met 
het Klantencontactcenter T 03 750 15 11. 
 
Integratie van gemeente en OCMW 
De gemeente Beveren en het OCMW Beveren vormen 
sinds 1 januari 2020 het lokaal bestuur Beveren. De  
werking van beide organisatie werden zoveel mogelijk 
geïntegreerd.Individuele sociale dossiers worden  
behandeld door het bijzonder comité voor de  
sociale dienst.  
 
Verkiezingen: volmacht of vrijstelling 
Personen die omwille van een wettige reden verhinderd 
zijn om te gaan stemmen, kunnen vrijstelling krijgen of 
volmacht geven. Hierbij moet een officieel attest de 
reden van afwezigheid bevestigen. De mogelijke  
redenen: ziekte, werk, schipper, marktkramers en  
kermisreizigers, vrijheidsberoving, geloofsovertuiging, 
studies, tijdelijk verblijf in het buitenland. Bij verblijf in 
het buitenland moet u op voorhand de nodige attesten 
aanvragen.  
Voor verdere info kunt u terecht op de dienst  
Burgerzaken of bij de permanenties in de  
deelgemeenten. 

Beleid 
 
Strategische meerjarenplanning 
In het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen stelt 
de nieuwe gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dit 
meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een 
financiële nota. Het heeft betrekking op de hele periode 
waarvoor de gemeenteraad werd verkozen. 
In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen 
en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 
gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd 
weergegeven. 
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het  
financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de  
financiële consequenties van de beleidsopties van de 
strategische nota weergegeven.  
De strategische meerjarenplanning bevat de kredieten 
voor het lopende jaar. Minstens 1 keer per jaar wordt de 
meerjarenplanning aangepast. 
 
Jaarrekening 
De gemeenteraad stemt elk jaar over het ontwerp van  
jaarrekening van het voorbije jaar. De jaarrekening bevat 
een beleidsnota die de realisatie van beleidsdoelstellingen 
beschrijft en linken legt met de financiële nota van de 
jaarrekening. In deze financiële nota komen de cijfers 
aan bod van exploitatie, investeringen en liquiditeiten. 
De samenvatting van de algemene rekeningen bevat de 
balans en de staat van opbrengsten en kosten. 
 
De strategische meerjarenplanning, de aanpassing van 
de meerjarenplanning en de jaarrekening liggen ter  
inzage op dienst Financiën. 
 

Gemeentebelastingen en retributies 
 
Belastingen gemeente 
Bepaalde belastingen worden door de gemeente  
zelf geïnd. Het gaat o.a. over de belasting op 
rioolaansluiting, nachtwinkels, sluikstorten, verblijfs- 
belasting, motorenbelasting, ontgraving en  
overbrenging, privatisering openbaar domein,  
achtertuinontsluiting, risicohoudende bedrijven,  
verhaalbelasting ambachtelijke zones, handelaars- 
bijdrage, aanvragen milieuvergunning … 
Voor de volledige lijst en de specifieke reglementen kunt 
u terecht op de website van Beveren. 
 
Aangifte 
Voor sommige belastingen moet u een aangifte indienen 
(vb. motorenbelasting, handelaarsbijdrage, privatisering 
openbaar domein …). 
 
Bezwaar 
U kunt bezwaar indienen tegen belastingen geïnd door 
de gemeente. Het bezwaar moet gemotiveerd worden en 
ingediend binnen de 3 maanden na de verzending van 
het aanslagbiljet. 
Voor meer informatie over deze belastingen kunt u  
terecht op de dienst Financiën. 
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Belastingen hogere overheid 
Er zijn ook belastingen die geïnd worden door een  
hogere overheid (bijv. Federale Overheid, Vlaams  
Overheid, …). Een bepaald percentage hiervan wordt 
doorgestort naar de gemeente. Dat is het geval bij de 
aanvullende personenbelasting, aanvullende belasting 
op de onroerende voorheffing en de heffing ter  
bestrijding van leegstand en verkrotting. 
Voor deze belastingen wordt ook een specifiek  
gemeentelijk belastingreglement opgesteld. 
Voor meer informatie over deze belastingen en een 
eventueel bezwaar kunt u terecht op het  
belastingkantoor in Sint-Niklaas. 
 
Retributie 
In het geval u gebruik maakt van bepaalde diensten die 
de gemeente aanbiedt, moet u een bijdrage betalen: een 
retributie. Het kan o.a. gaan over afgifte administratieve 
documenten, toeristische documentatie, gebruik  
gemeente- en schoollokalen, gebruik openbaar domein, 
begeleide bezoeken, ophalen speciaal huishoudelijk 
afval, parkeerautomaten, uitlening muziekinstrumenten, 
uitlening feestmateriaal, werken openbare infrastructuur. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de dienst  
Financiën. 
 

Betalingen door en aan de gemeente 
 
Bij de dienst Financiën kunt u terecht voor: 
Inlichtingen over betalingen van facturen en erelonen in 
verband met leveringen, werken en diensten uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente, toelagen en premies aan 
verenigingen, gezinnen en bedrijven. 
Informatie over de betaling van toelagen en premies. 
Voor inhoudelijke vragen hierover, contacteer de  
betrokken diensten via  het KlantenContactCenter of kijk 
op www.beveren.be. 
 
Als u zelf een betaling moet doen aan de gemeente dan 
kan dit via een overschrijving of aan de gemeentekas op 
de dienst Financiën.  
 

Subsidies en premies gemeente 
 
In de premiebrochure vindt u een overzicht van de pre-
mies en subsidies die de gemeente Beveren uitkeert. U 
vindt de informatie en formulieren over de gemeente-
lijke premies ook terug op www.beveren.be. 
 
Niet alleen Beveren keert premies uit. Het is best moge-
lijk dat u ook voor premies van een andere overheid of 
van een netbeheerder in aanmerking komt. Meer info: 
www.premiezoeker.be 
www.woneninvlaanderen.be 
www.fluvius.be/nl 
Of bel de Vlaamse infolijn op het gratis nummer T 1700 

 Vraag uw premies digitaal aan  
U kunt uw premies ook digitaal aanvragen via de knop 
'digitaal loket' op www.beveren.be.  
 

Adviesraden 
 
Beveren heeft een aantal adviesraden die het bestuur 
adviseren over allerlei thema’s. Adviesraden zijn ook  
inspraakraden voor u als burger. U wordt  
vertegenwoordigd door leden van verenigingen en  
organisaties die lid zijn van een adviesraad. In sommige 
gevallen kunt u ook als geïnteresseerde burger lid  
worden.  
 
GECORO 
De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening, 
kortweg GECORO, is de gemeentelijke adviesraad voor 
ruimtelijke ordening. Deze opdracht gaat vooral over 
planning (structuurplan, ruimtelijk uitvoeringsplan …), 
maar kan ook grote stedenbouwkundige dossiers  
behandelen. 
 
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren 
De Gemeentelijke Cultuurraad (GCR) is de spreekbuis 
van alle cultuurgebruikers en geeft autonoom advies 
over alle culturele aangelegenheden. In elk van de  
deelgemeenten van Beveren is er een plaatselijke  
cultuurraad (PCR) waarbij de lokale sociaal-culturele 
verenigingen kunnen aansluiten. De GCR overkoepelt de 
werking van al deze verenigingen en ondersteunt hun 
initiatieven. De bibliotheek heeft een eigen  
adviesorgaan. 
 
GROS - Gemeentelijke Raad voor  
Ontwikkelingssamenwerking 
De GROS is een overleg- en adviesorgaan met  
vertegenwoordigers van Beverse organisaties die zich 
actief inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en 
internationale solidariteit. De GROS versterkt de werking 
van de organisaties en wil een inspirator zijn voor het  
gemeentelijk Noord-Zuid-beleid. Daarom geven de GROS 
en het gemeentebestuur elk jaar diverse toelagen aan 
ontwikkelingsprojecten in de derde wereld met een  
Beverse band. Ook wie vormings- of informatie- 
activiteiten organiseert rond internationale solidariteit 
komt in aanmerking voor een toelage. Verder worden er 
ook activiteiten door de GROS zelf georganiseerd om de 
inwoners van Beveren kennis te laten maken met  
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Gezinsraad 
De Gezinsraad geeft advies over alle aspecten van het 
gezinsbeleid. Zo stond de Gezinsraad mee aan de wieg 
van vele sociale voordelen, werkte men rond kinder- 
mishandeling, drugpreventie, speelpleinwerking,  
toegankelijkheid van openbare gebouwen en handels- 
zaken, verkeersveiligheid aan scholen … Bij de  
Gezinsraad kunt u ook terecht met alle vragen rond  
gezinsgerichte thema’s. 
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Jeugdraad 
De Jeugdraad adviseert over alles wat de Beverse  
jeugd aanbelangt. Er wordt tijd vrijgemaakt om van  
gedachten te wisselen over fuiven, speelterreinen, 
jeugdinfrastructuur …  
 
Lokaal Overleg Kinderopvang 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)is een  
gemeentelijke adviesraad die advies geeft aan het  
gemeentebestuur over kinderopvang en die meewerkt 
aan de verdere uitbouw van het lokaal loket kinder- 
opvang. 
Het is ook een lokaal netwerk dat, samen met iedereen 
die betrokken is bij de sector kinderopvang, werkt rond 
kinderopvang.  
In het LOK zitten vertegenwoordigers van de diverse  
sectoren: opvanginitiatieven 0-3 jaar, opvanginitiatieven 
3-12 jaar,  
scholen, jeugdwerk, de oudercomités, de Sportdienst, 
het gemeentebestuur, het Huis van het Kind en ook  
andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de  
Gezinsbond en tewerkstellingsorganisaties.  
 
Milieuraad  
De milieuraad adviseert in lokale milieu- en natuur- 
kwesties.  Ze brengt concrete adviezen uit over  
specifieke problematieken, doet suggesties aan de  
beleidsverantwoordelijken en organiseert activiteiten 
om het Bevers milieu- en natuurbeleid in de  
schijnwerpers te plaatsen. 
 
Sportraad 
De Sportraad geeft advies over sport op vraag van het 
gemeentebestuur én op eigen initiatief. De Sportraad 
herbergt ongeveer 200 Beverse sportclubs.  Kijk op de 
website voor meer informatie o.a. over subsidies voor  
individuele sporters. 
 
Onderwijsraad 
De Onderwijsraad adviseert over het flankerend  
onderwijsbeleid. Dat wil zeggen dat er voor alle scholen 
van alle netten bepaalde maatregelen uitgewerkt  
worden die hen kunnen helpen ter ondersteuning en 
aanvulling van hun basistaak, namelijk onderwijs  
verschaffen. 

Seniorenraad 
De Seniorenraad is een adviesorgaan dat als officiële 
woordvoerder van de plaatselijke senioren kan  
optreden. 
 
Adviesraad Toerisme 
Deze raad wil de toeristische troeven van de gemeente 
promoten; waken over het toeristisch potentieel; de  
aantrekkelijkheid van de gemeente voor eendaags- en 
verblijfstoerisme stimuleren. Er wordt een algemene 
visie op toerisme ontwikkeld waarbij de inspanningen 
van de gemeente en de initiatieven van particulieren en 
verenigingen elkaar versterken. Daarnaast kan de  
adviesraad ook zelf initiatieven en activiteiten  
voorstellen, ondersteunen of uitwerken. 
 
Verenigingen 
Een overzicht van verenigingen verbonden aan een  
gemeentelijke adviesraad (Cultuurraad, Jeugdraad, 
Sportraad, Seniorenraad, Gezinsraad, GROS en  
Milieuraad) vindt u terug op de website van Beveren.  
 
Tussenkomsten verenigingen 
Verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke 
adviesraad kunnen voor hun werking diverse toelagen 
en subsidies ontvangen. Raadpleeg de website of vraag 
informatie bij het bestuur van de betrokken adviesraad. 
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