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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 06 februari 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:    
 

1. Goedkeuring verslag DC 23/01/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Aanwerving polyvalent medewerker 
 
 

3. Popupwinkel Zwijndrecht 
 
Op maandag 30 januari was er een bezoek aan het voormalig postgebouw in de Statiestraat in 
Zwijndrecht. Eind april start een actie van Unizo in Zwijndrecht “Dichtblij”. Aan Ibogem werd 
gevraagd  of er interesse was om tijdens de actie een popupwinkel te openen in het vermelde pand. 
De voorwaarden van de eigenaar zijn momenteel te hoog om hierop in te gaan. Zowel de eigenaar, 
Unizo als de gemeente Zwijndrecht bekijken wat er mogelijk is voor een aanvaardbaar huurtarief.  
 

4. Werken regenwaterrecuperatie 
 
In het budget voor 2017 werd een bedrag opgenomen voor een installatie van 
regenwaterrecuperatie. Als oppervlak werd gekozen voor het dak van de overslagloods. De 
bestaande afvoerbuizen en goten zullen aangesloten worden op een nieuw aan te leggen 
buizenstelsel aan de wanden van de loods. De regenwaterputten ( 2 keer 15.000 liter) zullen aan de 
zuidelijke toegangspoort van de loods gestoken worden. De putten zitten dan vlakbij de 
reinigingsinstallatie voor de voertuigen zodat de afvoerleidingen niet ver hoeven gelegd te worden. 
De putten zullen door een aannemer gegraven worden, de betonputten zelf worden gestoken door 
de leverancier van de putten. De meeste werken worden door eigen mensen uitgevoerd. De prijs van 
de putten en pompinstallatie bedraagt ca 3.500 EUR. De totale kostprijs zal ca 15.000 EUR bedragen. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met deze planning en aankopen. 

 
5. Bestek levering diesel groencompostering 

 

Voor de levering van diesel voor de voertuigen op de groencompostering wordt momenteel gewerkt 

met Total. Hiervoor werd in 2014 een aanbesteding gehouden. Conform de wet op de 

overheidsopdrachten en om de marktwerking optimaal te laten spelen wordt een nieuwe 

aanbesteding gehouden. Hiervoor werd een lastenboek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). 
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Beslissing: het DC keurt het lastenboek goed en dit zal voorgelegd worden aan de RvB van 02/03. 

6. Overzicht ondergrondse containers  
 
Het overzicht van het aantal ondergrondse containers in beheer bij Ibogem werd meegestuurd.  In 
het overzicht valt op dat er momenteel nog zeer weinig sites zijn voor particulieren. Enkel in 
Rupelmonde is er een site. In Beveren zijn er wel recent 2 sites geplaatst (respectievelijk voor 3  en 2 
fracties), maar nog niet operationeel. In Zwijndrecht zijn er diverse sites in samenwerking met 
Huisvesting Zwijndrecht.  
 
 

7. Varia 
 

 
 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op vrijdag 24 februari om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


