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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 27 november 2017 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter;Irene Hoppe,  Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 
 

1. Goedkeuring verslagen 30/10/2017 en 13/11/2017 

De verslagen worden goedgekeurd. 

 
2. Brief OVAM asbestinzameling 

OVAM heeft een brief gestuurd aan Ibogem (meegestuurd in bijlage) als reactie op de beslissing om 
enkel nog op het park van Verrebroek asbest in te zamelen. De OVAM wil dat de drempel voor een 
volledige afvoer van asbest in Vlaanderen zo laag mogelijk gehouden wordt. De directeur heeft deze 
brief ook besproken op de plenaire vergadering van Interafval. 
 
Ibogem zal reageren op de brief met volgende standpunten: 

- de keuze om op slechts 1 park in te zamelen werd gemaakt omdat in Verrebroek de meest 

veilige omstandigheden voor zowel burgers als medewerkers kunnen gegarandeerd 

worden 

- de inzameling op 1 park betekent slechts blootstelling van 2 medewerkers ipv anders 6 

- de FOD WASO was akkoord met deze maatregel ifv de bescherming van de medewerkers 

- vraag voor duidelijkheid over uiteenlopende stellingen van de Federale en Vlaamse 

Overheid. 

 

3. Stand van zaken Waar Anders 

De schoonmaakwerkzaamheden in Waar Anders zijn volop aan de gang. Er werd een overeenkomst 
gemaakt tussen de verzekeringsmaatschappij van Warande en Ibogem voor inschakeling van hetzelfde 
poetsbedrijf. Als de werken meevallen kan het gebouw misschien proper zijn tegen 01 december en 
kan de winkel mogelijks terug geopend worden in de week van 04 december. Alle gemaakte kosten en 
gederfde inkomsten worden overgemaakt aan Ethias. 
 

4. Identificatie rolcontainers 

Met het nieuwe softwareprogramma FrameWorkS zal vanaf maart gestart worden met diftar voor de 
containers van het niet-particulier afval. Gezien de uitstaande containers niet geïdentificeerd zijn is het 
niet mogelijk om een degelijk beheer te doen van die containers. De firma Inovim heeft een voorstel 
gedaan om de containers in kaart te brengen en te chippen. De prijs bedraagt € 15/container en 
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€5/bijkomende container op een zelfde locatie. Het totale bedrag wordt geraamd tussen de € 6.000 – 
8.000. De werken kunnen uitgevoerd worden in februari. 

 
Beslissing: het DC is akkoord met deze werken. 

 

 
5. Varia 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag  11 december om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


