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- Goedkeuring statuten van de adviesraden: de statuten worden omwille van enkele copy- 

paste problemen herschreven.  

- Aanpassing prijzen sportzaal Ter Plasbeek: Niet-Beverse organisatoren betalen ongeveer 30% 

meer voor het gebruik (uurtarief). Na onze tussenkomst geldt die toeslag ook voor het 

dagtarief. Open voor de Mens vraagt bij dit agendapunt ook naar een overzicht van de 

gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen (lokaal, centjes, logistieke ondersteuning…) 

Dat wordt toegestaan maar die belofte vind je niet terug in het verslag. 

- Aanwending van middelen uit het Plattelandsfonds: alhoewel reeds maanden in de pers, 

vinden we er geen woord over in de verslagen van het Schepencollege. In september worden 

de criteria voor het indienen van projecten bij de Vlaamse overheid bekend gemaakt. Naar 

verluidt kan het fonds ook gebruikt worden voor lopende projecten. Open voor de Mens 

streeft uiteraard naar duurzame projecten. Ideeën zijn welkom. De meerderheid deelt mee 

dat ze op 4 september naar een infomoment gaat in Gooik. 

- Stand van Zaken Beleids- en Beheerscyclus (meerjarenplanning 2014-2019): ook hier tot nu 

toe weinig nieuws vanuit het college, tenzij de opsomming van zes thema’s (algemene 

financiering, bestuur, grondgebied en ruimtelijke ordening, burger en welzijn, onderwijs, 

vrije tijd). Blijkbaar wordt er nu werk gemaakt van consultatie van de adviesraden en hun 

achterban. De tijd dringt, het meerjarenplan moet goedgekeurd worden voor 31 december. 

In de variapunten werden de volgende onderwerpen besproken: 

- Tonnagebeperking en vrachtverkeer op de N263 Bassilly-Viane: Burgemeester Deneyer 

legde, na aandringen van Open voor de Mens, contacten met de naburige gemeenten. Deze 

gaan naar verluidt akkoord maar het Waalse Gewest schakelt (veel) trager dan het Vlaamse 

Gewest. Nog even wachten dus op de tonnagebeperking… 

- Omvormen van de strook voorbehouden voor parkeren op het voetpad in Kerkhove, 

huisnummer 15 tot 26: Open voor de Mens ondersteunt de beslissing om het doorgaand 

verkeer veiliger te maken voor de voetgangers. Wel stellen we de vraag waarom de 

aangelanden (buurtbewoners) hiervan vooraf niet op de hoogte werden gebracht. Ook 

vraagt Open voor de Mens of dezelfde visie zal toegepast worden op de parkeerstrook (lees 

voetpad) aan de pastorijmuur. Daar kregen we geen antwoord op. 

- De strooiweide op het gemeentelijk kerkhof ligt er slordig bij. De schepen voor Openbare 

Werken vindt het moeilijk om het gras te maaien na een asuitstrooiing maar zal opdracht 

geven hier iets aan te doen. 

- Deelname van de gemeente Bever aan het VTM-project “Amateurs”: oorspronkelijk was 

Bever, naast Pepingen de enige gemeente die niet intekende op het project. De kostprijs 

bedroeg 529€. De Beverse ondernemers kunnen, als de gemeente intekent, arrangementen 

bekend maken op de ondersteunende website. Na tussenkomst en deskundige uitleg van 

Open voor de Mens zal het schepencollege zijn mening herzien.  

- Opknappen van de educatieve composthoek in Muydt: het Schepencollege is bereid het 

scheren van de haag, tot hiertoe uitgevoerd door vrijwilligers, na overleg met de milieuraad, 

door het gemeentepersoneel te laten opknappen. 



- Bij selectieprocedures voor de aanwerving van personeel zal de gemeente er bij de 

organisator op toezien dat vakbonden en gemeenteraadsleden worden geïnformeerd over 

tijdstip en plaats van de selectieproeven. 

 


