
 

 1 

 

 

Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van woensdag 12 oktober 2016 om 09u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
  
Verontschuldigd:   
 

1. Goedkeuring verslag DC 26/09/2016   
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Camerabeelden bezoekersstatistiek recyclagepark Melsele 

 
Gezien de soms langere wachtrijen op het recyclagepark van Melsele voor de weegbrug UIT en de 
bijhorende ontevredenheid van onze inwoners, wordt er voorgesteld om livebeelden te tonen op de 
website, aangevuld met druktestatistieken. Op die manier kunnen inwoners thuis de drukte bekijken 
en inschatten of ze hun bezoek al dan niet uitstellen. We geven onze inwoners daarmee een gevoel 
van controle. Bovendien kunnen we aan de hand van de druktestatistieken de bezoeken deels 
sturen. Een aantal klanten en beleidsmensen hadden dit voorstel al eerder aangebracht om te 
onderzoeken. 
 
In bijlage zit een prijsofferte van Commefort, bestaande uit drie delen.  
 
Het voorstel is om in te gaan op deel 1 en deel 3. Dan is dit het kostenplaatje: 

  

Prijs excl btw 

deel 1 Video € 750,00 

 
Webdevelopment € 1 224,00 

deel 3 Dashboard 2 webdevelopment € 2 176,00 

 
Dashboard 2 webdesign € 1 088,00 

algemeen projectmanagement € 450,00 

 
TOTAAL € 5 688,00 

 
Beslissing: het DC is akkoord met de implementatie van deel 1 en 3. 
 

3. Ophaalkalender 2017 
 
Data 
Zie voorstel Koen Lammertyn 6/09/2016 
- Data snoeihout:  
Januari kerstbomen 13 januari Kruibeke + Zwijndrecht; 16 januari Beveren A + B 
Maart voorjaarssnoei 10 maart Kruibeke + Zwijndrecht; 20 maart Beveren A + B 
November wintersnoei 23 oktober Beveren A; 9 november Kruibeke + Zwijndrecht; 20 november 
Beveren B. Kan Beveren A niet samen met Beveren B?  
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Bedeling 

Bedeling Kruibeke samen met infoblad 18/11 
Bedeling Zwijndrecht samen met infoblad 18/11 
Bedeling Beveren B samen met infoblad 15/12 
Bedeling Beveren A apart week 5/12 of 19/12 

Vorm 
Voor het icoon van PMD werden de letters zelf nog eens in de flessen gezet zodat er duidelijk 
onderscheid is tussen de flessen van PMD en glas. 
De legende van PMD zal in opdracht van FostPlus nog aangepast moeten worden maar hiervoor 
wordt nog gewacht op de nieuwe teksten. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de data en de opmaak. Als er voor vrijdag 14/10 geen verdere 
opmerkingen zijn dan kan de kalender in druk gaan. 
 

4. Taxusinzameling tvv Levensloop 
 
De opbrengsten van de taxusinzameling worden jaarlijks aan een goed doel geschonken dat bezig is 
ten voordele van acties tegen kanker. De voorgaande jaren werd er geld geschonken aan Kom op 
tegen Kanker, Think Pink. Dit jaar wordt in Beveren voor de 2de maal een levensloop georganiseerd 
ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Ibogem doet mee als bedrijf aan dit evenement. Het 
voorstel is dan ook om de opbrengsten van de acties van dit jaar over te maken aan de Stichting 
tegen Kanker. 
 
Beslissing: het DC is akkoord om de opbrengsten van de taxusinzameling van 2017 over te maken aan 
Levensloop Beveren tvv de Stichting tegen Kanker. 
 

5. Loopbaanonderbreking Brigitte De Bock 
 
 

6. Contractaanpassing Elke Cappaert 
 
 

7. CAO 2017 
 
 

8. Varia 
 

 
 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op woensdag 19 oktober om 09u00.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh  
   


