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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 03 maart 2017 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, P. Lierman, G. Brys, J. De Kerf, D. Melis-De Lamper, G. Paelinck, 
L. Smet, G. Maes, M.Cools. 
 
Verontschuldigd: E. Goddaert, J. Weyers, Stijn De Munck, W. Beeldens. 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 02 februari 2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
2. Kennisname verslagen  DC 23/01/2017 en 06/02/2017 

 
Er wordt kennis genomen van de verslagen.  
 

3. Lastenboek aankoop containers en perscontainers parken 
 
Voor de aankoop van 2 perscontainers en 2 afzetcontainers werd een lastenboek opgemaakt. De 
gunningswijze is open aanbesteding. Het budget wordt geraamd op € 50.000. 

Beslissing: het lastenboek wordt goedgekeurd. 

 
4. Zwerfvuilactie 2017 

 
Voor het tweede jaar op rij wordt er half maart in Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke een 
zwerfvuilactie gepland voor scholen en vrijwilligers met Ibogem als coördinerende en logistieke 
partner. 
Voor de scholen werden volgende data voorgesteld: woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17 maart 
(enkele scholen starten zelfs al op maandag 13 maart). Voor de vrijwilligers ligt de datum vast op 
zaterdag 18 maart. Dat weekend wordt vooropgesteld door “Let’s do it Belgium” als nationale 
opruimdag. Bovendien bouwt Indevuilbak.be een campagne over alle opruimacties van 17 tot 26 
maart (‘De grote lenteschoonmaak’) via radio en facebook met verwijzing naar de lokale acties.  
Ibogem maakt ontwerpteksten en zorgt voor de persberichten. De gemeenten doen de 
communicatie naar de scholen en de vrijwilligers. Ibogem neemt het materiaal (eigen containers en 
gratis opruimmateriaal via Indevuilbak.be) en de logistiek (uitzetten en ophalen containers en afval) 
voor haar rekening. De gemeenten coördineren de op te ruimen locaties, begeleiden de 
vrijwilligersactie op zaterdag en zorgen voor de bedanking voor de scholen. De bedanking voor de 
vrijwilligers komt van Ibogem met gadgets van Indevuilbak.be (gratis) en Fost Plus (via 
communicatiebudget). Elke gemeenten vult de vrijwilligersactie verder aan zoals ze dat gewoon zijn 
(vb. soep en brood, slotmoment). Er wordt regelmatig afgestemd via een overleg.  
 
 

5. Popup 
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Vanaf 01 maart is de popupwinkel “Waar Anders “ terug open. De huurvoorwaarden blijven dezelfde.  
De onderhandelingen met de eigenaar van het voormalig postgebouw in Zwijndrecht over de 
inrichting van een popupwinkel zijn afgerond. De gemeente Zwijndrecht bekijkt samen met Unizo 
welke financiële inspanning zij kunnen doen. Ibogem zou 2.000 EUR moeten betalen voor de periode 
van 9 weken, te starten eind april. De uitbating van de popupwinkel kadert in de actie “Dichtblij” van 
Unizo Zwijndrecht. 
 

6. Varia 
 

 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 30 maart 2017 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 


