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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 27 juni 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens, ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 13/06/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Rapporteringen 

 
De rapporteringen voor de eerste maanden van het jaar worden overlopen. De cijfers geven meestal 
een licht dalende trend voor de ingezamelde tonnages. Trends of redenen zijn niet éénduidig te 
weerleggen. Ten opzichte van het budget is er nog geen relevante vergelijking mogelijk.   
Het voorlopig resultaat ziet er goed uit, al zijn de inkomsten van de kringwinkel niet wat 
vooropgesteld was.  
 

3. Taxusinzameling 
 
De inzameling van taxussnoeisel op de parken zal minder geld opbrengen voor het goede doel dan 
andere jaren. Inzamelaar Van Hulle heeft laten weten dat er per ton slechts een vergoeding van 30 
euro kan gegeven worden. Vorig jaar was dit nog 50 euro. 
Navraag bij andere intercommunales geeft dezelfde prijsvoorwaarden. Volgend jaar kan overwogen 
worden om een marktbevraging te organiseren. 
 

4. Stand van zaken textielinzameling 
 
Na het arrest van de Raad van State werd de overeenkomst met Curitas NV  in onderling           
akkoord  verbroken. Aan de Raad van Bestuur zal een nieuw lastenboek worden voorgelegd 
(meegestuurd in bijlage). Dit lastenboek is op dezelfde wijze opgebouwd als vorige keer. Voor het 
aantal containers op het grondgebied en de locaties ervan zal steeds een goedkeuring nodig zijn van 
de respectievelijke colleges. 
 
Beslissing: Het DC keurt het lastenboek goed en het zal worden voorgelegd aan de RvB van 30 juni 
2016. 
 

5. Stand van zaken ondergrondse containers 
 
Op maandag 20 juni was er een nieuw overleg met de schepenen van leefmilieu en ruimtelijke 
ordening over de verdere implementatie van ondergrondse recipiënten. 
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Voorafgaandelijk werd een simulatie gemaakt over de kosten voor Ibogem. De gemeenten willen 
immers dat deze manier van inzamelen voor de burgers niet meer mag kosten dan de 
huisaanhuisinzameling. 
 

6. Leuningen parken 
 

De leuningen die rond de containerkuilen staan van de parken (Melsele en Rupelmonde) moeten al 
langer vervangen worden. De uitvoering ervan is echter niet zo evident omdat de parken moeten 
openblijven en de veiligheid van de bezoekers steeds moet gegarandeerd worden. Een stapsgewijze 
uitvoering is dus noodzakelijk.  
Voor Melsele wordt voorgesteld om in vele fases een totale vervanging op te starten. Voor 
Rupelmonde zal bekeken worden om de hoogstnoodzakelijke vervangingen te doen.  
De uitvoering zal gebeuren in gegalvaniseerd staal, idem als de uitvoering van het nieuwe park in 

Verrebroek. Prijsvragen leveren een prijs op van 120€/lopende meter, inclusief plaatsing. De 

demontage zal door eigen medewerkers gebeuren. 
 
Beslissing: gezien de omvang van de werken beslist het DC om een aanbesteding te doen, 
met opleggen van de voorwaarden voor levering en plaatsing op afroep. Het park sluiten 
voor deze werken is niet haalbaar. 
 

7. Varia 
 

 
 

Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 25 juli om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


