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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 10 juli 2017 om 14u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Irene Hoppe, 

Tony Bresseleers, ondervoorzitter; Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:  
  
 

1. Goedkeuring verslag DC 26/06/2017  
 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Standpunt aanbod rolcontainers particulieren 

 
Op het DC van 26 juni werd een standpunt ingenomen over de inzameling van het niet-particulier afval 
naar aanleiding van het nieuw uitvoeringsplan. Als gevolg van deze bespreking werd ook het systeem 
van de rolcontainers voor particulieren in kaart gebracht en verder besproken. 
Het DC is nu van mening dat particulieren die wensen over te schakelen op rolcontainers ipv 
afvalzakken, hiervoor bij Ibogem terecht kunnen. Voor deze dienst zal meer informatie beschikbaar 
gesteld worden op de website en zal dit ook verder kenbaar gemaakt worden aan de bevolking. Het 
gebruik van rolcontainers is een goede aanvulling voor locaties waar ondergrondse containers minder 
aangewezen zijn. 
 
Beslissing: het DC is akkoord om rolcontainers verder aan te bieden aan particulieren. 

 
 

3. Popupwinkels en bezetting 
 
De beide popupwinkels zijn gesloten vanaf 01 juli.  De beide panden zijn nog steeds beschikbaar om in 
het najaar een nieuwe openingsperiode te organiseren.  
De cijfers van de laatste openingsperiode geven aan dat de beide winkels wel succesvol zijn. De 
combinatie van verkoop en brengerspunt in RePost kan ook als een meerwaarde ervaren worden. 
Om echter de 3 winkels tegelijkertijd te kunnen open houden, is er een bijkomende tijdelijke 
medewerker nodig. Organisatorisch is het best om deze kracht in Waar Anders te laten werken.   
 

 
4. Personeelsfeest 

 
Het jaarlijks personeelsfeest vindt klassiek plaats begin oktober. Voor dit jaar zijn er verschillende 
voorstellen. 
 

5. Afvaleilanden Beverse Feesten 
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De milieudienst van gemeente Beveren wil de Beverse Feesten graag duurzamer maken en met minder 
afval. Op het deel Beveren Festivalt (vrijdag 25 tot zondag 27 augustus, Gravenplein) willen ze met 
afvaleilanden werken en 1 dag (zondag 27 augustus, ‘familiedag’) met herbruikbare bekers. Op het 
deel Straattheaterfestival (vrijdag 25 tot zondag 27 augustus, Atletiekplein D Van Beverenlaan) wil men 
ook met afvaleilanden werken. Milieudienst Beveren vraagt hoe Ibogem dit ziet en wat er mogelijk is.  
Beslissing: het DC beslist om afvaleilanden en herbruikbare bekers ter beschikking te stellen van de 
organisatie. Als onkosten zal er € 50 per transport worden aangerekend. De verwerkingskost van het 
afgevoerde afval zal doorgerekend worden. De verloren bekers zullen aangerekend worden aan € 0,60 
per stuk.  

 
6. Verslagen Groencompostering 

 
De verslagen (meegestuurd in bijlage) van de laatste vergaderingen op de groencompostering worden 
overlopen en toegelicht waar nodig. 
Het DC neemt kennis van de verslagen. 
 
 

7. Varia 
 

 

 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op dinsdag 25 juli om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


