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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 08 augustus 2016 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens, ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 25/07/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Lastenboek leuningen recyclagepark Melsele 

 
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 met recuperatiemateriaal van het park van Melsele. 
De uitvoering zal gebeuren in gegalvaniseerd staal, idem als de uitvoering van het nieuwe park in 

Verrebroek. Er werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage) met oplegging van de 
voorwaarden voor plaatsing op verschillende maandagen en geen toelating tot stockering 
van de goederen bij Ibogem. Het park zal niet gesloten worden voor deze werken. 
 
Beslissing: het DC keurt het lastenboek goed en dit wordt voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van 01 september. 
 

3. Verslag van nazicht leasingwagen kringwinkel 
 
Voor de aankoop van een bijkomende bestelwagen voor de kringwinkel werd een lastenboek 
opgemaakt met de vraag naar voorstellen op basis van een financiële renting. 
De offertes moesten binnen zijn op 28 juni 2016. Er werden 2 offertes ingediend. 
Volgens het verslag van nazicht (meegestuurd in bijlage) is de meest voordelige offerte van Waasland 
Automotive. 
 
Beslissing: het DC beslist om de opdracht te gunnen aan Waasland Automotive en dit voor te leggen 
aan de Raad van Bestuur van 01 september. 
 

4. Aanpassingswerken mobiliteit recyclagepark Melsele 
 
Na het invoeren van het diftarsysteem zijn de wachtrijen verschoven van de ingang naar de 
weegbrug voor de afrekening. De files daar ontstaan ook veelal omdat er problemen zijn met een 
vlotte circulatie op het park. De rijstrook rond de containers is zo smal dat het soms moeilijk 
passeren is voor wagens terwijl andere klanten geparkeerd staan om afvalstromen in de containers 
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te gooien. Bezoekers maken ook rare manoeuvres met de wagen om toch maar dicht en snel bij een 
bepaalde container te geraken. Ook de ligging en de bereikbaarheid van de groenzone is een hinder 
voor een vlotte mobiliteit op het park. Ondertussen zijn al een aantal beheerswerken uitgevoerd aan 
de beplanting zodat de wagens al vrijer kunnen circuleren op het park. 
Een aantal technische aanpassingen dringen zich ook op. Op bepaalde plaatsen kan de rijbaan 
verbreed worden en ook de toegang naar de groenzone kan anders georganiseerd worden. Deze 
werken zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. 
Daarnaast zou een volledige verbreding van de rijstroken een oplossing zijn zodat er een volledige lus 
op het park kan gereden worden. De zone voor de ophaling van de containers moet dan ook rijklaar 
gemaakt worden. Hiervoor zal onderzocht worden wat de kostprijs is. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze aanpassingen en planning. 
 

5. Overeenkomst Bebat 
 
De samenwerkingsovereenkomst met Bebat liep af op 31/12/2015. In afwachting van een nieuwe 
milieubeleidsovereenkomst zou een nieuw contract worden opgemaakt. Gezien deze er echter nog 
niet is, heeft Bebat met Interafval onderhandeld om een addendum aan de bestaande overeenkomst 
toe te voegen voor verlenging van de huidige overeenkomst. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met het addendum. 
 

6. Stand van zaken transport 
 
Op het DC van 25/07/2016 werd afgesproken om de problematiek van het transport verder te 
onderzoeken. Er zijn gesprekken gepland met de beide vaste chauffeurs om te bekijken hoe het 
transport in de toekomst verder kan geregeld worden met maar 1 vrachtwagen in eigen bezit. Tegen 
het volgende DC zal hier mogelijk al meer info over gekend zijn. 
 

7. Varia 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 22 augustus om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


