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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 02 juni 2016 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, J. Weyers, D. Melis-De Lamper, L. 
Smet, G. Paelinck, Stijn De Munck, W. Beeldens 
 
Verontschuldigd: E. Goddaert; G. Maes 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 12 mei 2016 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslag DC 09/05/16 

 
Er wordt kennis genomen van het verslag. 

 
3. Goedkeuring lastenboek plaatsen geluidsscherm recyclagepark Rupelmonde.  

 
Op vraag van de buren werden er geluidsmetingen uitgevoerd aan de ingang van het park. De 

resultaten gaven aan dat er op bepaalde momenten een verhoogd geluidsniveau is waar te nemen. 

Om voor de buren een aanvaardbaar geluidsniveau te garanderen, is het plaatsen van een 

geluidsscherm noodzakelijk. Hiervoor werd een lastenboek opgemaakt, meegestuurd als bijlage. De 

raming bedraagt 40.000 EUR. Bij het overlaten van het park zal de geluidsmuur nog steeds 

noodzakelijk blijven.  

Beslissing: het lastenboek wordt goedgekeurd. 
 

4. Overleg MiWa/Isvag 
 
Zowel MiWa als Isvag hadden een schrijven gericht aan Ibogem met vraag voor een overleg om de 
toekomstige samenwerking te bespreken. Op vrijdag 20 mei was er een overleg met de voorzitters 
(of afgevaardigde) en directeurs van de 3 intercommunales, op de zetel van Ibogem. 
De beide intercommunales stellen duidelijk 2 vragen: 

- Wat gaat er gebeuren na het aflopen van de verbrandingsrechten vanaf 31 juli 2017? 
- Hoe ziet Ibogem de samenwerking in de verdere toekomst? 

Zowel Miwa als Isvag geven aan dat ze na afloop van de verbrandingsrechten liefst een 
marktbevraging georganiseerd zien voor de afzet van het restafval en brandbaar grofvuil.  
Er moet wel rekening gehouden worden met een aantal statutaire bepalingen. 
De beide intercommunales leggen de mogelijkheden ook voor aan hun respectievelijke raden van 
bestuur en na de zomervakantie zal er definitief beslist worden wat er zal gedaan worden. 
Ondertussen zal er nog een volgend overleg georganiseerd worden. 
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5. Overdracht beheer afvalzakken en GFT-labels 
 
In het kader van de overdracht van het beheer van de afvalzakken en gft-labels is er een overleg 
geweest met de financieel beheerders van Kruibeke en Zwijndrecht. De overdracht is voorzien vanaf 
01 juli. Ondertussen wordt de overdracht verder praktisch uitgewerkt. Beveren pikt later aan. 
 
 

6. Varia 
 

 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 30 juni 2016 om 17.30u in de 
vergaderzaal van IBOGEM. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een 
volmacht te geven.  
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


